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ABTRACT

Hotel is a facility which provides service for guests. The Luxton Bandung is a four
star hotel located at Jalan Ir.H.Juanda No.18 Bandung,40115 completed with 114
room and 8 meeting room. Previously, room reservation was made by guests
directly to reservation department of The Luxton Bandung but nowdays the era
changes, most of room reservation made by online platform . The customer
behaviour in shifting the methods of booking from offline to online platform
indicated in periode 2013 which contributed room sold at 18% from total room
sold from various market segment.
The purposed of this study is to understand customer in driving decicion for
making room reservation at The Luxton Bandung. The explanatory research is
implemented to analyze the corellation between each variable to undertand if each
variable is impacted one to another. The data gathered from interview with hotel’s
guest to get feedback on how they consider to make a room booking. From the data
comleted by guests, most of guests concern about rate,promotion, quick in
delivering confirmation letter ,easy access for making room booking and payment
method.

Keyword : Customer bahaviour, online booking method, promotion, buying
decision.
.

ABSTRAK

Hotel adalah sebuah fasilitas yang menyediakan jasa pelayanan untuk para tamu
yang tingal di hotel. The Luxton Bandung adalah hotel bintang empat yang
memiliki 114 kamar dan 8 ruang rapat. Pada awal berdirinya hotel ini, semua
pemesanan kamar dilakukan oleh para tamu dengan cara menghubungi hotel
langsung ke bagian pemesanan kamar. Namun dengan berkembangnya tekhnologi
saat ini, pemesanan kamar dilakukan dengan cara online. Perubahan perilaku
konsumen mulai tampak di sejak tahun 2013 dimana penjualan kamar melalui
saluran online sudah memberikan kontribusi sebesar 18% dari total penjualan
kamar secara keseluruhan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan atau faktor apa saja yang
mendorong konsumen dalam memutuskan pembelian kamar hotel di The Luxton
Bandung. Penelitian yang dilakukan ini adalah explanatory research yaitu
penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu
variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi
variabel lainnya. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan
wawancara. Dari hasil analisis data diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi
konsumen menginap di Hotel The Luxton Bandung terdiri dari harga, promosi,
kecepatan dalam memberikan konfirmasi atas pemesanan kamar, kemudahan dalam
melakukan akses pemesanan kamar dan metode pembayaran.

Kata kunci : Perilaku Konsumen, metode online booking, promosi, keputusan
pembelian.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang Penelitian
Industri pariwisata berkembang kian pesat. Hal ini ditandai dengan semakin

banyaknya pertumbuhan hotel dimana-mana. Pertumbuhan hotel yang kian marak
ini memberikan dampak terhadap penjualan kamar yang kini dirasa cukup berat di
tengah persaingan yang sangat ketat.
Perkembangan tingkat penghunian hotel di Jawa Barat dilaporkan oleh
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat No.65/12/32/Th.XXI,02 Desember
2019, yang menyampaikan bahwa :
1.

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel di Jawa Barat pada Oktober 2019
mencapai 50,36 persen, naik 2,79 poin dibandingkan TPK September 2019
yang mencapai 47,57 persen. TPK hotel bintang mengalami peningkatan
sedangkan kelompok nonbintang mengalami penurunan.

2.

TPK hotel bintang pada Oktober 2019 sebesar 56,07 persen, naik 5,47 poin
dibandingkan TKP September 2010 yang mencapai 50,60 persen.
TKP tertinggi menurut kelas bintang tercatat pada hotel bintang 5 sebesar
39,63 persen.

3.

TPK hotel nonbintang mencapai 34,33 persen, turun 2,18 poin dibandingkan
bulan September 2019 yang mencapai 36,51 persen.
TPK tertinggi untuk hotel nonbintang terjadi pada hotel dengan kelompok
kamar sebanyak 25 hingga 40 kamar, sebesar 36,48 persen. Sedangkan TKP
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hotel nonbintang yang terendah sebesar 20,41 persen terjadi pada hotel
dengan kelompok kamar kurang dari 10 kamar.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat,
Herman Muhtar mengatakan, pertumbuhan hotel di Kota Bandung saat ini tidak
sebanding dengan tingkat kebutuhan hunian. Pertumbuhan hotel di Bandung
sangat pesat, namun tidak disesuaikan dengan tingkat hunian. Strategi untuk dapat
memenangkan tingkat penjualan hotel pun semakin ketat. Di sinilah sebuah
strategi dalam menjaring konsumen hotel sangat diperlukan. Salah satu hal yang
harus dimiliki dan dilakukan oleh suatu hotel adalah dengan melakukan strategi
pemasaran yang tepat dan kena ke sasaran konsumen yang akan dituju sebagai
pangsa pasar di suatu hotel tertentu.
Dapat dikatakan bahwa perkembangan bisnis perhotelan dan pariwisata di
Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat
berdasarkan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di Indonesia dan
pertumbuhan industri pariwisata, termasuk tumbuhnya jumlah hotel di Indonesia.
Memang selama ini Jakarta, Yogyakarta, dan Bali menjadi barometer pariwisata
nasional, namun sebenarnya banyak wilayah lain di Indonesia yang mengalami
pertumbuhan pariwisata yang terbilang pesat, seperti Sulawesi Utara dengan
Wakatobi, Papua dengan Raja Ampat, Bandung, Surabaya, dan beberapa wilayah
lain yang juga telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam bidang pariwisata.
Untuk kota Bandung sendiri, tingkat pertumbuhan hotel disampaikan
sebagai berikut :
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Tabel 1.1
Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar Hotel Jawa Barat
September 2019
Perkembangan Kumulatif Kunjungan Wisatawan Mancanegara
Januari – September

Januari – September

2018

2019

110 986

115 822

Kenaikan

4,35%

Tingkat Hunian Kamar Hotel
Tingkat Penghunian Kamar 47,57%(Hotel klasifikasi Bintang dan
(TPK)

Non Bintang di Jawa Barat)

Rata – rata menginap

1,58 Hari
(Tamu

asing

dan

Indonesia

Hotel

Klasifikasi Bintang dan Non Bintang di
Jawa Barat).

Berdasarkan hasil survei PHRI, Kota Bandung saat ini memiliki 2.428 hotel
dari berbagai klasifikasi dengan total 21.000 kamar. Dari data

tersebut,

diperkirakan pada akhir tahun 2019 akan terjadi pertumbuhan mencapai 25.000
kamar. “Jumlah hotel dan kamar hotel baik bintang maupun nonbintang di Jawa
Barat terus bertambah. Akibatnya persaingan semakin ketat dan tamu hotel harus
berbagi," ujar Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Jabar, Doddy Gunawan
Yusuf di Bandung. Ia menyebutkan bahwa pertumbuhan kamar hotel di kota
besar, khususnya di Kota Bandung. terus meningkat dengan berbagai konsep dan
strategi pemasaran.
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Perkembangan teknologi dan globalisasi saat ini dalam dunia pariwisata
umumnya dan dunia perhotelan pada khususnya. memberikan dampak yang pesat
terhadap perilaku konsumen dalam pembelian kamar. Perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi yang pesat, baik dari sisi kecepatan maupun
kemudahan dalam mengakses internet, telah menginspirasi dunia bisnis untuk
memanfaatkanya sebagai media utama dalam pemasaran produk dan jasa.
Beberapa keunggulan yang dimiliki internet terutama dari segi efisiensi mampu
mengubah cara menjual dan membeli. Ini jualah yang telah mempengaruhi
perilaku membeli konsumen dari yang dulunya bersifat offline menjadi online,
tidak terkecuali di Indonesia.

Jumlah pengguna internet di Indonesia yang terus meningkat mendorong
berkembangnya perdagangan melalui website atau bisnis on-line (e-commerce),
dan menjadikan internet sebagai kebutuhan yang mutlak dibutuhkan oleh
konsumen. Dikarenakan keterbatasan waktu, maka konsumen cenderung untuk
menelusuri (surfing) kelengkapan informasi produk atau jasa melalui internet dan
melakukan pembelian atau transaksi secara online. (Ani, 2009, par.2).
Salah satu bisnis yang paling banyak mengadopsi manfaat dari internet atau
sistem online adalah industri hotel (Caroll & Sileo, 2007, pp.36-38). Peran
internet sebagai media reservasi online pada beberapa industri akomodasi telah
menunjukkan tren meningkatkan kinerja pemasaran, pada saat bersamaan sumber
pendapatan yang lain, di sisi lain melalui reservasi atau pemesanan melalui travel
agents, voices reservation, dan walking reservation mengalami tren menurun dari
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tahun ke tahun, bahkan secara global internet telah menjadi sumber utama
reservasi pada hotel-hotel (Nielsen, 2011). Kondisi ini menyebabkan para
pembisnis online harus memberikan pelayanan terbaiknya, salah satunya dengan
memperhatikan kualitas web (website quality), sebab kualitas web akan
mempengaruhi kepuasan konsumen (customer satisfaction) terhadap suatu
perusahaan. (Sadeh, 2011).
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Google, 2014 Juni,
internet telah menjadi top source bagi para wisatawan baik pebisnis mau pun
pelancong, mereka bahkan cenderung melakukan perencanaan berwisata dengan
menggunakan

search

engine

dan

aplikasi

khusus

(https://www.thinkwithgoogle.com).
Pemahaman terhadap perilaku konsumen sangat mutlak diperlukan, apalagi
dalam persaingan bisnis saat ini yang kian ketat. Munculnya hotel-hotel baru yang
semakin banyak membuat konsumen mempunyai banyak pilihan untuk
melakukan pemesanan kamar di berbagai hotel. Dengan memahami perilaku
konsumen, diharapkan para pelaku bisnis - khususnya di bidang pariwisata pada
umumnya dan di bidang perhotelan pada khususnya - dapat memberikan arahan
dalam menentukan strategi penjualan kamar.
The Luxton Bandung yang dianalisa oleh penulis adalah sebuah hotel
berbintang empat di Bandung yang tergolong sebagai bisnis hotel dan terletak di
lokasi yang sangat strategis sekaligus terkenal sebagai ikon Kota Bandung, yaitu
kawasan Dago. Hotel ini didirikan pada tanggal 30 Oktober 2008, memiliki 114
kamar dan 8 ruang rapat. Pada saat awal hotel ini didirikan, hanya terdiri dari 98
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kamar dan 2 ruang rapat, namun karena pangsa pasar yang memiliki minat yang
tinggi terhadap hotel ini pada masa itu, maka pemilik hotel memutuskan untuk
menambahkan kamar dan ruang rapat lagi menjadi 114 kamar dan 8 ruang rapat.
Jika dilihat dari sisi pangsa pasar, pada saat awal hotel ini dibuka, sebuah
perusahaan BUMN milik pemerintah Indonesia, yaitu Pertamina sangat
mendominasi di dalam penjualan kamar di hotel ini. Beberapa hal yang menjadi
daya tarik mereka adalah selain lokasi yang sangat strategis di tengah kota
Bandung, lokasi hotel juga dekat dengan kantor cabang Pertamina Bandung.
Selain itu, ukuran kamar yang luas dan harga kamar yang terjangkau juga menjadi
faktor daya tarik. Pada masa kejayaannya, hotel ini sangat termasyhur baik di
kalangan internal perusahaan Pertamina itu sendiri maupun secara ekternal di
antara para pelaku bisnis hotel lainnya di Bandung dan di area Dago pada
khususnya.
Pada awal beroperasinya hotel ini, era pemesanan kamar dilakukan secara
langsung oleh para tamu hotel dengan menghubungi bagian pemesanan kamar
atau reservation division. Pemesan kamar akan menyampaikan tanggal menginap,
jenis kamar, jumlah kamar yang dibutuhkan, dan metode pembayaran yang akan
dilakukan, lalu pihak reservasi akan mengonfirmasi pemesanan tersebut ke dalam
suatu surat konfirmasi atau confirmation reservation.
Berikut ini adalah rangkuman data penjualan kamar secara garis besar dari
offline atau konvensional dan online di Hotel The Luxton Bandung.
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1.2. Tabel penjualan kamar di Hotel The Luxton Bandung
Tahun

Online

Offline

2011

0

1.872

Total Penjualan Kamar Dari
Online dan Offline
1.872

2012
2013
2014
2015
2016
2017

0
4.522
10,615
15.555
18,932
17,120

22.405
20.219
17.116
12.350
9,243
11,203

22.405
24,741
27.731
27.905
28,175
28,323

Konsumen sebagai individu memiliki kriteria dan kondisi yang berbeda satu
sama lain dan perbedaan ini pula yang menyebabkan kompleksnya perilaku
konsumen. Secara umum, bagaimana konsumen berperilaku dipengaruhi oleh
faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang ada pada
konsumen itu sendiri sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang ada dari
luar konsumen.
Pemahaman perilaku konsumen adalah problem mendasar ketika akan
menentukan strategi bauran pemasarannya. Dengan mengenal konsumen, akan
dipahami karakteristik bagaimana seseorang membuat keputusannya dan berbagai
faktor yang mempengaruhi perilaku mereka dalam mengambil keputusan atas
penggunaan suatu barang atau jasa.
Atas dasar latar belakang inilah, penulis ingin meneliti lebih jauh tentang
“Perilaku Konsumen dalam Keputusan Pembelian Kamar di Hotel The Luxton
Bandung.”
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1.2

Fokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang di atas, maka didapatkan fokus penelitian

sebagai berikut :
1.

Perilaku konsumen dalam menentukan pemesanan kamar hotel.

2.

Faktor-faktor yang memberikan pengaruh dalam keputusan pembelian
atau pemesanan kamar hotel melalui online.

3.

Kebijakan penjualan kamar yang dilakukan di hotel The Luxton Bandung.

1.3

Rumusan Masalah
Sesuai dengan uraian yang disampaikan pada latar belakang masalah di

atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah memahami perilaku konsumen dalam menentukan
pemesanan kamar hotel.
2. Bagaimanakah pertimbangan konsumen dalam melakukan pemesanan
kamar melalui online.
3. Bagaimanakah penjualan kamar di hotel The Luxton Bandung.

1.4

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :

1.

Untuk dapat memahami perilaku konsumen dalam menentukan pemesanan
kamar hotel.

2.

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen
dalam memutuskan pembelian atau pemesanan kamar hotel melalui online
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3.

Untuk mengetahui penjualan kamar di Hotel The Luxton Bandung.

1.5

Manfaat Penelitian

1.

Manfaat Praktis :
Kegunaan penelitian secara praktis yaitu untuk memberikan pemahaman

tentang pentingnya mengelola penjualan kamar dengan tepat sesuai dengan
masing-masing market segment dan juga bagaimana sebaiknya menerapkan
alokasi jumlah kamar untuk masing-masing market segmen dalam kegiatan
operasional sehari – hari.
2.

Manfaat Teoritis
Untuk dapat memahami ilmu pengetahuan dalam mengelola penjualan

kamar,strategi pemasaran, strategi penjualan kamar, promosi, dan memahami
perilaku konsumen dalam keputusan pembelian kamar.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN
2.1

Kajian Pustaka
Kajian pustaka merupakan kajian secara luas mengenai konsep dan kajian

hasil penelitian sebelumnya sehingga digunakan dalam rangka mendukung
penelitian yang dilakukan dengan pembahasan variabel-variabel yang dibahas
dalam penelitian ini. Teori diperoleh melalui buku terbitan yang berhubungan
dengan masalah yang akan diteliti, laporan penelitian sebelumnya, karangankarangan ilmiah, peraturan-peraturan, dan sumber-sumber tertulis maupun media
elektronik.
2.1.1 Manajemen Pariwisata
1. Pengertian Manajemen
Kata manajemen berasal dari Bahasa Latin, yaitu asal kata manus yang
artinya tangan dan agere yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabungkan
menjadi kata kerja manager diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dalam bentuk
kata kerja to manage, dengan kata benda management. Management
diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan
(Usman,2011:5).
Pengertian umum tentang manajemen yang disampaikan oleh beberapa ahli,
Kathyn.M.Bartol dan David C.Martin yang dikutip oleh A.M.Kadarman SJ dan
Jusuf Udaya (1995) memberikan rumusan bahwa manajemen adalah proses untuk
mencapai tujuan- tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari empat fungsi
utama yaitu merencanakan (planning), mengorganisasi (organizing), memimpin
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(leading), dan mengendalikan (controlling). Dengan demikian, manajemen adalah
sebuah kegiatan yang berkesinambungan.
Untuk dapat memahami suatu pedoman

agar dapat memahami suatu

masalah, maka dikemukakan suatu landasan teori dari masalah yang dianalisa
oleh penulis, berikut ini adalah penjelasan tentang teori-teori yang terkait dalam
memecahkan masalah, yaitu teori – teori tentang pariwisata, perhotelan, teori
tentang perilaku konsumen, teori tentang penjualan kamar ,teori pemasaran, dan
teori keputusan pembelian.
2. Pengertian Pariwisata
Definisi Pariwisata menurut

Kodhyat ( 1983:4): pariwisata adalah

perjalanan dari satu tempat ke tempat lain bersifat sementara, dilakukan secara
perorangan atau kelompok, sebagai usaha untuk mencari keseimbangan dan
kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam ,dan
ilmu.
Selanjutnya Musanef (1995:11) mengartikan pariwisata sebagai suatu
perjalanan yang dilaksanakan untuk sementara waktu, yang dilakukan dari satu
tempat ke tempat yang lain untuk menikmati perjalanan bertamasya dan rekreasi.
Hotel merupakan salah satu bagian dari usaha pariwisata yang bergerak
dalam bidang penjualan jasa termasuk akomodasi yang bersifat komersial dengan
menyediakan fasilitas-fasilitas yang dijual. Hotel merupakan usaha jasa pelayanan
yang sangat rumit pengelolaannya (multicomplect) dan seluruh fasilitasnya
disediakan untuk umum. Mulanya kata Hotel berasal dari bahasa latin, yaitu
“Hospitium” artinya suatu ruangan tamu yang berada pada suatu tempat. Setelah
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mengalami analogi yang lama, kata “Hospitium” tersebut berubah menjadi
“Hostel”, dan lama kelamaan orang terbiasa dengan menghilangkan huruf “S”
menjadi “Hotel” (Aan Surachlan Dimyati, (1992:30).
Dengan semakin bertambahnya zaman, definisi serta kegunaan hotel
semakin berkembang. Berikut ini merupakan pengertian hotel berdasarkan
beberapa definisi menurut para ahli :
1.

Pengertian Hotel menurut Prof K. Kraft, hotel adalah sebuah bangunan yang
menyediakan makanan dan pelayanan yang bersangkutan mengadakan
perjalanan.

2.

Menurut Sulastiyono (2011:5), hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola
oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan
fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan
dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan
yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus.

3.

Pengertian hotel menurut SK Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi
No. KM 37/PW. 340/MPPT-86 dalam Sulastiyono (2011:6), adalah "Suatu
jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk
menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman, serta jasa penunjang
lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial.

4.

Pengertian hotel menurut Webster New World Dictionary, Hotel as a
commercial establishment providing lodging and usually meals and other
services for the public, especially for travels. (Fred R.Lawson 1988 : 653).
Terjemahan dalam bahasa Indonesia, Hotel adalah suatu bangunan yang
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menyediakan jasa penginapan, makanan, minuman, serta pelayanan lainnya
untuk umum yang dikelola secara komersial terutama untuk para wisatawan.
5.

Menurut (Endar Sri, 1996:8) Hotel merupakan bangunan yang dikelola secara
komersil dengan memberikan fasilitas penginapan untuk masyarakat umum
dengan fasilitas sebagai berikut :
a. Jasa penginapan
b. Pelayanan makanan dan minuman
c. Pelayanan barang bawaan
d. Pencucian pakaian
e. Penggunaan fasilitas perabot dan hiasan-hiasan yang ada didalamnya

6.

Hotel merupakan sarana tempat tinggal umum untuk wisatawan dengan
memberikan pelayanan jasa kamar, penyedia makanan dan minuman, serta
akomodasi dengan syarat pembayaran (Lawson, 1976:27).

7.

Berdasarkan Keputusan Menteri Parpostel no Km 94/HK103/MPPT 1987,
menyatakan bahwa hotel merupakan salah satu jenis akomodasi yang
mempergunakan sebagian atau keseluruhan bagian untuk jasa pelayanan
penginapan, penyedia makanan dan minuman, serta jasa lainnya bagi
masyarakat umum yang dikelola secara komersil.

8.

Menurut American Hotel and Association, hotel merupakan suatu tempat
yang sengaja disediakan untuk tujuan penginapan, makan dan minum, serta
pelayanan lainnya yang ada
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9.

Menurut Lawson (1976), hotel merupakan sarana tempat tinggal umum untuk
wisatawan dengan memberikan pelayanan jasa, kamar, penyedia makanan
dan minuman serta akomodasi dengan syarat pembayaran.

10. Menurut Sulastiyono (2001:6),hotel merupakan sebuah usaha komersial yang
menyediakan tempat menginap, makanan dan pelayanan – pelayanan umum
lainnya.
11. Menurut Endar Sri (1996), pengertian hotel adalah sebuah bangunan yang
didirikan dan dikelola dengan tujuan komersil dengan jalan menyediakan
fasilitas penginapan untuk masyarakat umum dengan rincian fasilitas seperti
jasa penginapan, jasa pelayanan barang bawaan, jasa penyedia makanan dan
minuman, jasa fasilitas perabot dan hiasan, serta jasa pencucian pakaian.).
Berdasarkan definisi dari para ahli tersebut di atas , maka dapat dirangkum
dan disimpulkan bahwa pengertian hotel adalah salah satu bentuk akomodasi
dalam bidang sarana pariwisata yang memberikan pelayanan jasa kamar, penyedia
makanan minuman kepada tamu yang secara komersial. Hotel berperan cukup
penting dalam rangka menunjang kemajuan pembangunan nasional khususnya di
sektor ekonomi.
Hotel memiliki karakteritik yang membuatnya berbeda dengan berbagai
jenis usaha lainnya. Beberapa karakteristik tersebut adalah :
1.

Bisnis ataupun usaha hotel merupakan usaha yang membutuhkan modal yang
tidak sedikit selain itu,usaha ini juga membutuhkan tenaga kerja yang tidak
sedikit.

15

2.

Fokus pada pelanggan. Dalam usaha perhotelan, pelanggan ataupun
pegunjung merupakan raja yang harus dilayani. Hal ini dikarenakan
keberlangsungan usaha hotel sangat bergantung kepada kunjungan dari
pelanggan atau konsumen.

3.

Hotel beroperasi selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu. Berbeda dengan
kebanyakan usaha lainnya yang beroperasi selama delapan hingga 12 jam
setiap harinya, hotel beroperasi selama 24 jam setiap harinya. Kegunaan hotel
sebagai tempat

menginap mebuatnya harus terus beroperasi demi

memberikan pelayanan terbaik untuk setiap pengunjung atau konsumennya.
4.

Sangat bergantung terhadap perubahan lingkungan sekitarnya. Usaha atau
bisnis perhotelan sangat bergantung terhadap perubahan yang
Ketidakstabilan

terjadi.

di bidang ekonomi, politik, sosial, keamanan maupun

budaya di lingkungan

sekitar hotel sangat berpengaruh terhadap

keberlangsungan usaha ini.
Menurut Tarmoezi (2000) Penentuan jenis hotel terlepas dari kebutuhan
pelanggan dan ciri atau sifat khas yang dimiliki wisatawan. Berdasarkan hal
tersebut, maka dapat dilihat dari lokasi dimana haotel tersebut dibangun, sehingga
hotel dikelompokkan dalam beberapa jenis sebegai berikut :
1.

City Hotel - City Hotel biasa terletak di perkotaan, yang biasa digunakan
masyarakat untuk tinggal sementara dalam waktu pendek. City hotel disebut
juga sebagai transit hotel karena biasanya city hotel dihuni oleh para pelaku
bisnis yang memanfaatkan pelayanan bisnis.
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2.

Residential Hotel – Residential Hotel biasanya terletak di pinggiran kota
besar yang jauh dari keramaian kota, namun mudah untuk mencapai tempat
- tempat kegiatan usaha.

3.

Resort Hotel - Resort hotel merupakan hotel yang berlokasi di derah
pegunungan atau tepi pantai, di tepi danau atau tepi aliran sungai. Hotel ini
diperuntukkan bagi keluarga yang ingin beristirahat pada hari-hari libur atau
bagi mereka yang ingin berekreasi.

4.

Motel (Motor Hotel) - Motel berlokasi di pinggiran atau sepanjang jalan raya
yang menghubungkan satu kota dengan kota besar lainnya atau berada di
pinggiran jalan raya dekat pintu gerbang atau batas kota besar. Hotel ini
biasanya diperuntukkan sebagai tempat instirahat sementara bagi mereka
yang melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum atau
mobil sendiri.

2.1.2 Parameter Penelitian
2.1.2.1 Perilaku Konsumen
A. Pengertian Perilaku Konsumen
Menurut Schiffman dan Kanuk: perilaku konsumen adalah suatu proses
yang dilalui oleh seorang pembeli dalam, mencari, membeli, menggunakan,
mengevaluasi serta bertindak pada konsumsi produk dan jasa maupun ide yang
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan seseorang tersebut.
AMA (American Marketing Association) mendefinisikan perilaku berikut:
Perilaku konsumen merupakan interaksi dinamis antara kognisi, afeksi, afeksi,

17

perilaku dan lingkungannya dimana manusia melakukan kegiatan pertukaran
dalam hidup mereka.
Untuk dapat memahami lebih dalam tentang perilaku konsumen, berikut ini
adalah pendapat para ahli :
1.

Pengertian Perilaku Konsumen Menurut

“The American Marketing

Association”: perilaku konsumen adalah proses interaksi dinamis dari
pengaruh dan kesadaran, perilaku dan lingkungan dimana seseorang
melakukan pertukaran aspek kehidupannya.
2.

Pengertian Perilaku Konsumen Menurut Schiffman dan Kanuk: perilaku
konsumen adalah suatu proses yang dilalui oleh seseorang dalam mencari,
membeli, menggunakan, mengevaluasi dan juga akan bertindak pasca
konsumsi produk dan jasa, maupun yang akan diharapkan dapat memenuhi
suatu kebutuhannya.

3.

Pengertian Perilaku Konsumen Menurut Engel,Blackwell dan Miniard:
perilaku konsumen merupakan suatu tindakan –tindakan produk jasa,
termasuk proses keputusan dimana akan mendahului dan juga mengikuti
tindakan tersebut yang akan terlibat secara langsung dalam suatu
memperoleh, mengkonsumsi dan juga akan membuang suatu

produk atau

jasa, termasuk proses keputusan yang akan mendahului dan mengikuti
tindakan tersebut.
4.

Pengertian Perilaku Konsumen Menurut Mowen: perilaku konsumen
merupakan suatu aktivitas seseorang saat mendapatkan, mengkonsumsi atau
juga membuang barang atau jasa.

18

Istilah perilaku erat hubungannya dengan obyek yang studinya diarahkan
pada permasalahan manusia. Di bidang pemasaran, konsep perilaku konsumen
secara terus menerus dikembangkan dengan berbagai pendekatan.
Pengarahan tentang perilaku konsumen (consumer behavior) bagi setiap
pemasaran merupakan sesuatu yang penting dalam menginterpretasikan konsep
pemasaran. Konsep pemasaran bertujuan untuk memberikan kepuasan terhadap
keinginan dan kebutuhan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa konsep
pemasaran yang berhasil adalah konsep pemasaran yang selalu berorientasi
kepada konsumen (consumer oriented).
Definisi tersebut memuat tiga hal penting, yaitu:
1.

Perilaku konsumen bersifat dinamis sehingga sudah ditebak atau diramalkan

2.

Melibatkan interaksi : kognisi, afeksi,perilaku dan kejadian di sekitar atau
lingkungan konsumen.

3.

Melibatkan petukaran, seperti menukar barang milik penjual dengan uang
milik pembeli.
Definisi yang sederhana dari “Perilaku Konsumen” merupakan tindakan

yang

langsung

terlibat

dalam

mendapatkan,

menggunakan

(memakai,

mengkonsumsi) dan menghabiskan produk (barang dan jasa), termasuk proses
yang mendahului dan mengikuti tindakan ini.
B. Faktor-faktor Perilaku Konsumen
Faktor – faktor perilaku konsumen merupakan manifestasi dari perilaku
manusia yang sangat kompleks dan komprehensif. Hal ini disebebkan oleh
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banyaknya variabel yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen dengan
kecenderungan untuk saling berinteraksi.
Perilaku konsumen ditimbulkan oleh adarnya interaksi antara faktor – faktor
lingkungan dan individu. Dalam interaksi tersebut sosialisasi antara individu
mengakibatkan terjadinya transfer dan interaksi perilaku (Swastha dan
Handoko,2000:27).
Faktor – faktor teori perilaku konsumen menurut Swastha dan Handoko
(2000:28) adalah sebagai berikut :
1.

Teori Ekonomi Mikro
Dalam teori ini menjelaskan bahwa keputusan untuk membeli merupakan
hasil perhitungan ekonomis rasional yang sadar. Pembeli individu berusaha
menggunakan barang-barang yang akan memberikan kegunaan (kepuasan)
paling banyak, sesuai dengan selera dan harga-harga relatif.

2.

Teori Psikologis
Teori psikologis ini mendasarkan diri kepada factor-faktor psikologis
individu yang selalu dipengaruhi oleh kekuatan lingkungan yang merupakan
penerapan dari teori – teori bidang psikologis dalam menganalisa perilaku
konsumen.

3.

Teori Sosiologis
Teori ini lebih menitikberatkan pada hubungan dan pengaruh antara individuindividu yang dikaitkan dengan perilaku mereka jadi lebih mengutamakan
perilaku kelompok daripada perilaku individu.

4.

Teori Antropologis
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Teori ini sama dengan teori sosiologis, teori ini juga menekankan pada
tingkah laku

masyarakat luas antara lain: kebudayaan (kelompok paling

besar), subkultur yaitu

(kebudayaan daerah), dan kelas sosial.

C. Perilaku Pembelian Konsumen
Menurut

Phillip

Kotler

(2003:202)

perilaku

pembelian konsumen

dipengaruhi oleh empat faktor diantaranya sebagai berikut:
1. Faktor Budaya
Budaya, sub budaya, dan
pembelian. Budaya

kelas sosial

sangat penting

bagi perilaku

merupakan penentu keinginan dan perilaku paling dasar.

Anak-anak yang sedang tumbuh akan mendapatkan seperangkat nilai, persepsi,
preferensi, dan perilaku dari keluarga dan lembaga - lembaga penting lainnya.
Contohnya pada anak - anak yang dibesarkan di Amerika Serikat sangat
terpengaruh dengan nilai-nilai sebagai berikut: prestasi, aktivitas, efisiensi,
kemajuan, kenikmatan materi, individualisme, kebebasan, humanisme, dan
berjiwa muda.
Masing-masing sub-budaya terdiri dari sejumlah sub-budaya yang lebih
menampakkan identifikasi dan sosialisasi khusus bagi para anggotanya seperti:
kebangsaan, agama, kelompok, ras, dan wilayah geografis.
Pada dasarnya dalam sebuah tatanan kehidupan dalam bermasyarakat
terdapat sebuah tingkatan (strata) sosial. Kelas sosial tidak hanya mencerminkan
penghasilan, tetapi juga indikator lain seperti pekerjaan, pendidikan, perilaku
dalam berbusana, cara bicara, rekreasi, dan lain-lainya.

21

2. Faktor Sosial
Selain faktor budaya, perilaku pembelian konsumen juga dipengaruhi oleh
faktor sosial, diantaranya sebagai berikut:
a.

Kelompok Acuan
Kelompok acuan dalam perilaku pembelian konsumen dapat diartikan sebagai
kelompok perilaku seseorang tersebut. Kelompok ini biasanya disebut dengan
kelompok keanggotaan. Yaitu sebuah kelompok yang dapat memberikan
pengaruh secara langsung terhadap seseorang.
Adapun anggota kelompok ini biasanya merupakan anggota dari kelompok
primer seperti keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja yang berinteraksi
dengan secara langsung dan terus menerus dalam keadaan yang informal.
Tidak hanya kelompok primer, kelompok sekunder yang biasanya terdiri dari
kelompok keagamaan, profesi dan asosiasi perdagangan juga dapat disebut
sebagai kelompok keanggotaan.

b.

Keluarga
Dalam sebuah organisasi pembelian konsumen, keluarga dibedakan menjadi
dua bagian. Pertama keluarga yang dikenal dengan istilah keluarga orientas.
Keluarga jenis ini terdiri dari orang tua dan saudara kandung seseorang yang
dapat

memberikan

orientasi agama, politik dan ekonomi, serta ambisi

pribadi, harga diri dan cinta. Kedua, keluarga yang terdiri dari pasangan dan
jumlah anak yang dimiliki seseorang. Keluarga jenis ini bisa dikenal dengan
keluarga prokreasi.
c.

Peran dan Status
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Hal selanjutnya yang dapat menjadi faktor sosial yang dapat mempengaruhi
perilaku pembelian seseorang adalah peran dan status mereka di dalam
masyarakat. Semakin tinggi peran seseorang di dalam sebuah organisasi maka
akan semakin tinggi pula status mereka dalam organisasi tersebut dan secara
langsung dapat berdampak pada perilaku pembeliannya. Contoh seorang
direktur di sebuah perusahaan tentunya memiliki status yang lebih tinggi
dibandingkan dengan seorang supervisor, begitu pula dalam perilaku
pembeliannya. Tentunya, seorang direktur perusahaan akan melakukan
pembelian terhadap merek-merek yang berharga lebih mahal dibandingkan
dengan merek lainnya.
3. Pribadi
Keputusan pembelian juga dapat dipengaruhi oleh karakterisitik pribadi
diantaranya usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya
hidup, serta kepribadian dan konsep-diri pembeli.
a. Usia dan siklus hidup keluarga
Orang membeli barang dan jasa yang berbeda-beda sepanjang hidupnya
yang dimana setiap kegiatan konsumsi ini dipengaruhi oleh siklus hidup
keluarga
b. Pekerjaan dan lingkungan ekonomi
Pekerjaan dan lingkungan ekonomi seseorang dapat mempengaruhi pola
konsumsinya. Cotohnya, direktur perusahaan akan membeli pakaian yang
mahal, perjalanan dengan pesawat udara, keanggotaan di klub khusus, dan
membeli mobil mewah. Selain itu, biasanya pemilihan produk juga

23

dilakukan berdasarkan oleh keadaan ekonomi seseorang seperti besaran
penghasilan yang dimiliki, jumlah tabungan, utang dan sikap terhadap
belanja atau menabung.
c. Gaya hidup
Gaya hidup dapat di artikan sebagai sebuah pola hidup seseorang yang
terungkap dalam aktivitas, minat dan opininya yang terbentuk melalui
sebuah kelas sosial, dan pekerjaan. Tetapi, kelas sosial dan pekerjaan yang
sama tidak menjamin munculnya sebuah gaya hidup yang sama. Melihat
hal ini sebagai sebuah peluang dalam kegiatan pemasaran, banyak pemasar
yang mengarahkan merek mereka kepada gaya hidup seseorang.
d. Kepribadian
Setiap orang memiliki berbagai macam karateristik kepribadian yang
bebeda-beda yang dapat mempengaruhi aktivitas kegiatan pembeliannya.
Kepribadian merupakan ciri bawaan psikologis manusia yang berbeda
yang menghasilkan sebuah tanggapan relatif konsiten dan bertahan lama
terhadap rangsangan lingkungannya. Kepribadian biasanya digambarkan
dengan menggunakan ciri bawaan seperti kepercayaan diri, dominasi,
kemampuan bersosialisasi, pertahanan diri dan kemapuan beradaptsi
(Harold H kasarjian 1981:160). Kepribadian dapat menjadi variabel yang
sangat berguna dalam

menganalisis pilihan merek konsumen. Hal ini

disebakan karena beberapa kalangan konsumen akan memilih merek yang
cocok dengan kepribadiannya.
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4. Psikologis
Terakhir, faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen
adalah faktor psikologis. Faktor ini dipengaruhi oleh empat faktor utama
diantaranya sebagai berikut: Faktor ini dipengaruhi oleh empat faktor utama
diantaranya sebagai berikut:
a.

Motivasi
Seseorang

memiliki banyak

kebutuhan pada waktu - waktu

tertentu. Beberapa dari kebutuhan tersebut ada yang muncul dari
tekanan biologis seperti lapar, haus, dan rasa ketidaknyamanan.
Sedangkan

beberapa

kebutuhan

yang

lainnya

dapat

bersifat

psikogenesis, yaitu kebutuhan yang berasal dari tekanan psikologis
seperti kebutuhan akan pengakuan dam penghargaan atau rasa
keanggotaan kelompok. Ketika seseorang mengamati sebuah merek,
ia akan bereaksi tidak hanya pada kemampuan nyata yang terlihat
pada merek tersebut, melainkan juga melihat petunjuk lain yang samar
seperti wujud, ukuran, berat, bahan, warna, dan nama merek tersebut
yang memacu arah pemikiran dan emosi tertentu.
b.

Persepsi
Seseorang yang termotivasi siap untuk segera melakukan tindakan.
Bagaimana tindakan seseorang yang termotivasi akan dipengaruhi
oleh persepsinya terhadap situasi tertentu. Persepsi dapat diartikan
sebagai sebuah proses yang digunakan individu untuk memilih,
mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan informasi guna
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menciptakan sebuah gambaran (Bernard Barelson, dalam Kotler
2003:217).
c.

Perhatian selektif
Perhatian selektif dapat diartikan sebagai proses penyaringan atas
berbagai informasi yang didapat oleh konsumen. Dalam hal ini para
pemasar harus bekerja keras dalam rangka menarik perhatian
konsumen dan memberikan sebuah rangsangan nama yang akan
diperhatikan orang. Hal ini disebabkan karena orang lebih cenderung
memperhatikan rangsangan yang berhubungan dengan kebutuhnnya
saat ini. Memerhatikan rangsangan yang mereka antisipasi dan lebih
memerhatikan rangsangan yang memiliki deviasi besar terhadap
ukuran

rangsangan

normal

seperti,

orang

cenderung

akan

memperhatikan iklan yang menawarkan potongan dan bonus sebesar
Rp.100.000 ketimbang iklan komputer yang hanya memberikan bonus
atau potongan yang bernilai Rp.50.000,-.
Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan beberapa factor-faktor
perilaku konsumen

yang dapat memengaruhi keputusan pembelian, seperti

faktor-faktor yang dikemukakan menurut Kotler dan Keller (2012:173)antara lain
sebagai berikut:
1. Faktor budaya terdiri atas budaya, subbudaya, dan kelas sosial
2. Faktor sosial terdiri atas kelompok referensi, keluarga, peran, dan status
3. Faktor pribadi terdiri atas usia, pekerjaan, keadaan ekonomi, kepribadian,
dan gaya hidup
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4. Faktor psikologis terdiri atas motivasi, persepsi, pembelajaran, dan
memori.

2.1.2.2 Keputusan Pembelian Konsumen
A. Proses Keputusan Pembelian Konsumen
Peran pembelian ketika konsumen melakukan pembelian, mereka akan
melewati suatu proses sebelum benar-benar mengambil keputusan untuk
melalukan pembelian. Proses pengambilan keputusan pembelian ini

terjadi

dengan sangat cepat dan tanpa kita sadari, terutama dalam pembelian produk yang
bersifat kompleks dan untuk mengurangi ketidakcocokan maka proses keputusan
pembelian akan sangat terasa.
Menurut Schiffman dan Kanuk (2004:554), “Suatu proses keputusan
membeli bukan sekedar mengetahui berbagai faktor yang akan mempengaruhi
pembeli, tetapi berdasarkan peranan dalam pembelian dan keputusan untuk
membeli peran yang terjadi dalam keputusan membeli.”
1.

Pemrakarsa (Initiator)
Adalah individu yang mempunyai inisiatif membeli barang tertentu.

2.

Pemberi pengaruh (Influencer)
Adalah individu yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Informasi
mengenai kriteria yang diberikan akan dipertimbangkan baik secara sengaja
maupun tidak.

3.

Pengambil Keputusan (Decider)
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Adalah yang sangat menentukan sebagian atau keseluruhan keputusan
pembelian, apakah pembeli, apa yang akan dibelikapan hendak membeli,
dengan bagaimana cara membeli, dan dimana akan membeli.
4.

Pembeli (Buyer)
Adalah individu yang melakukan transaksi pembelian sesungguhnya.

5.

Pemakai (User)
Yaitu individu yang mempergunakan produk atau jasa yang dibeli.

B. Tahapan Proses Keputusan Pembelian
Ada lima tahap yang dilalui konsumen dalam proses pembelian, yaitu
pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, dan keputusan
pembelian. Model ini menekankan bahwa proses pembelian dan berakibat jauh
setelah pembelian. Setiap konsumen tertentu melewati tahap ini untuk setiap
pembelian yang mereka buat.
Dalam pembelian yang rutin mereka membalik tahap- tahap tersebut
(Kotler,2002:204) yang dijelaskan sebagai berikut :
1.

Pengenalan Masalah
Pada tahap ini, konsumen mempersepsikan perbedaan antara keadaan yang
diinginkan dan situasi aktual yang memadai untuk membangkitkan dan
mengaktifkan proses keputusan. Pada tahap ini konsumen merasakan kondisi
aktual yang berbeda dengan keadaan yang diinginkan. Hal ini membuat
konsumen mengenali kebutuhannya.

2.

Pencarian Informasi
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Pada tahap ini, konsumen mencari informasi yang disimpan di dalam ingatan
(pencarian internal) atau mendapatkan informasi yang relevan dengan
keputusan dari lingkungan (pencarian eksternal). Setelah mengenali
kebutuhannya, konsumen mencari informasi yang berkaitan dengan
pemenuhan kebutuhannya. Informasi yang didapat dari dirinya sendiri, seperti
pengalaman pribadi dan ingatan konsumen

akan sesuatu yang

relevan

dengan kebutuhannya disebut dengan pencarian internal.
Sedangkan yang dimaksud dengan pencarian eksternal adakah ketika
konsumen mencari informasi dari lingkungan luarnya.
3.

Evaluasi Alternatif
Pada tahap ini, konsumen mengevaluasi pilihan berkenaan dengan manfaat
yang diharapkan dan memyempitkan pilihan sehingga alternatif yang dipilih
dari pencarian internal dan eksternal yang diperoleh konsumen kemudian
dievaluasi, hingga ke arah yang sesuai dengan harapan konsumen dalam
memuaskan kebutuhannya. Setelah itu konsumen menyempitkan pilihan
hingga ke alternatif yang akan dipilih.

4.

Pembelian
Pada tahap pembelian, konsumen memperoleh alternatif yang dipilih atau
pengganti yang dapat diterima bila perlu. Evaluasi yang telah dilakukan
membawa konsumen untuk melakukan pembelian dalam melakukan
pembelian produk atau jada yang diinginkannya (alternatif yang dipilih).
Konsumen melakukan pembelian ke alternatif lain atau alternatif pengganti
yang masih diterima.
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5.

Perilaku Pasca Pembelian
Pada tahap ini, konsumen mengevaluasi apakah alternatif yang dipilih
memenuhi. Kebutuhan dan harapan segera sesudah digunakan. Setelah
mengonsumsi alternatif yang dipilih konsumen kembali melakukan evaluasi
terhadap barang atau jasa yang dikonsumsinya. Jika kinerja barang atau jasa
yang digunakannya tidak sesuai dengan harapan, maka konsumen tersebut
akan

merasa tidak puas. Pada tahap ini, kita bisa melihat keputusan

pembelian sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : pendirian, orang
lain, risiko, tindakan pasca pembelian di pihak perusahaan.
C. Faktor-Faktor Keputusan Pembelian Konsumen

Definisi keputusan pembelian adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan
pembelian dimana konsumen benar-benar membeli. Pengambilan keputusan
merupakan salah satu kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam
mendapatkan dan mempergunakan barang yang ditawarkan (Kotler dan
Amstrong, 2014, p.134).
Adapun keputusan pembelian konsumen merupakan proses dari 5 tahap;
1. Pengenalan Masalah (Problem Recognition)
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Pembeli menyadari suatu perbedaan antara keadaan sebenarnya dan
keadaan yang diinginkannya. Kebutuhan itu dapat digerakkan oleh
rangsangan dari dalam diri pembeli atau dari luar.
2. Pencarian Informasi
Seorang konsumen yang mulai tertugah minatnya mungkin akan atau
mungkin tidak mencari informasi yang lebih banyak lagi.
3. Penilaian Alternatif
Penilaian ini tidak dapat dipisahkan dari pengaruh sumber-sumber yang
dimiliki oleh konsumen (waktu, uang dan informasi) maupun risiko keliru
dalam penilaian.
4. Keputusan Membeli
Setelah tahap-tahap awal tadi dilakukan, saatnya bagi pembeli untuk
menentukan pengambilan keputusan apakah jadi membeli atau tidak.
Menyangkut jenis produk, bentuk produk, merk, penjual, kualitas dan
sebagainya.
5. Perilaku setelah pembelian
Setelah membeli suatu produk, konsumen akan mengalami beberapa
tingkat kepuasan atau tidak ada kepuasan. Untuk mencapai keharmonisan
dan

meminimumkan

ketidakpuasan,

pembeli

harus

mengurangi

keinginankeinginan lain sesudah pembelian, atau juga pembeli harus
mengeluarkan waktu lebih banyak lagi untuk melakukan evaluasi sebelum
membeli.
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Untuk pengambilan keputusan pembelian secara online, adalah penting
bagi produsen untuk untuk memahami karakteristik konsumen online.
Menurut Hasslinger et al (2007:24) dan Kotler & Armstrong (2014:134)
karakteristik konsumen online adalah sebuah identifikasi yang lebih
spesifik tentang kebutuhan konsumen online yang akan dibuat dalam
rangka untuk memahami perilaku pembelian online.
Pengelompokkan konsumen dari beberapa ahli sehingga mendapatkan 4
tipe karakteristik.
1. Karakteristik online budaya
Konsumen dari kelas sosial yang lebih tinggi umumnya membeli lebih
banyak dan memiliki niat yang lebih besar untuk membeli secara online
karena ada kemungkinan bahwa mereka memiliki komputer dan juga
memiliki akses yang lebih besar ke Internet. Konsumen dari kelas sosial
yang lebih rendah tidak akan memiliki sifat yang sama.
2. Karakteristik online sosial
Pengaruh sosial pada konsumen online berasal dari kelompokreferensi
baru dibandingkan dengan cara tradisional. Untuk konsumen kelompok
referensi online baru diidentifikasi sebagai komunitas virtual, yang terdiri
dari kelompok-kelompok diskusi di situs web. Konsumen dapat membaca
tentang pengalaman dan pendapat orang lain yang telah terbukti memiliki
efek kelompok referensi Kelompok referensi lain, seperti link ke situs web
produk terkait, yang mendorong pemilihan produk dan informasi kontak.
3. Karakteristik online pribadi
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Penelitian

terkait

karakteristik

konsumen

online

pribadi

dan

menyimpulkan bahwa pendapatan seseorang memberikan pengaruh
penting untuk perilaku pembelian online. Faktor usia sebagai penentu
untuk niat pembelian online. Orang tua yang tidak pernah melakukan
interaksi dengan komputer dan internet, tidak akan menjadi konsumen
yang melakukan transaksi secara online, sedangkan orang dewasa muda
akan. Monsuwé et al. (2004) juga mendukung penilaian ini dengan
menyimpulkan bahwa orang dewasa yang lebih muda biasanya memiliki
minat yang lebih besar dalam menggunakan teknologi baru untuk
menelisik informasi dan mengevaluasi alternatif.
D. Jasa Pelayanan yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Kamar
1. Direct Marketing
Pemasaran langsung (Direct Marketing) adalah suatu sistem pemasaran
dimana organisasi tersebut berkomunikasi langsung dengan target konsumennya
untuk mendapatkan respon atau transaksi (Kotler,2014, p. 496). Dengan direct
marketing, konsumen akan lebih mudah dalam mengakses informasi suatu produk
atau jasa dan memperoleh produk atau jasa tersebut jika konsumen berminat
membelinya
Dijelaskan bahwa bentuk-bentuk Direct Marketing yang dapat dilakukan
adalah sebagai berikut (Kotler, 2014, p. 500):
1. Pengiriman katalog kepada konsumen.
2. Pengiriman email langsung pada konsumen.
3. Teleshopping langsung via telepon (telemarketing).
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4. Pemasangan iklan di media massa, misalnya: pemasangan info
comercials dan iklan.
5. Kiosk marketing.
6. Online marketing.
7. New digital technologies / mobile phone marketing.
8. Online marketing
2. E-commerce
Menurut Nugroho (2011), e-commerce merupakan konsep baru yang biasa
digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada world wide web
internet atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui
jaringan informasi termasuk internet.
Beberapa kelebihan e-commerce yaitu :
1. Lebih cepat dalam melakukan pembelian.
2. Pilihan produk atau layanan terus diperbaharui.
3. Memiliki akses yang lebih banyak terhadap informasi.
4. Dapat melakukan pergantian harga lebih cepat.
5. Dapat melakukan tanggapan terhadap supplier, vendor dan biro iklan.
6. Metode pembelian yang mudah dan cepat.
Beberapa kekurangan dari e-commerce yaitu:
1. Pembeli tidak semuanya menggunakan teknologi yang sama cepat.
2. Belum pengalaman berbelanja di dunia maya.
3. Tidak semua orang memiliki akses internet.
4. Kemungkinan informasi yang tidak akurat.
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5. Akses membeli melalui internet bukan hal yang mudah bagi pemula.
3. Website
Sebuah website mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Media Promosi
Website dapat memberikan informasi tentang sebuah produk atau jasa yang lebih
lengkap daripada media promosi offline seperti koran dan majalah.
2. Media Pemasaran
Website merupakan media pemasaran yang cukup baik dibandingkan dengan toko
sebagaimana di dunia nyata, karena untuk dapat beroperasi 24 jam walaupun
pemilik website tersebut sedang istirahat atau sedang tidak berada di tempat, serta
dapat diakses dari mana saja.
3. Media Pendidikan
Banyak komunitas yang membangun website khusus untuk memberikan informasi
atau artikel yang berisi tentang informasi ilmiah, seperti Wikipedia.
4. Media Komunikasi
Saat ini banyak terdapat website yang dibangun khusus untuk

berkomunikasi

seperti forum yang dapat memberikan fasilitas bagi para anggotanya untuk saling
berbagi informasi atau membantu memecahkan suatu masalah tertentu (Dianing,
2012). Untuk organisasi pariwisata seperti hotel, content website memungkinkan
hotel untuk menarik perhatian konsumen, mendapatkan informasi mengenai
preferensi mereka untuk kemudian mempergunakan informasi tersebut untuk
menyediakan komunikasi dan pelayanan terpersonalisasi (Doolin,et al. 2002).
5. Output Website
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Hasil studi yang dilakukan oleh Scharl, Wober and Bauer (2004) menyebutkan
beberapa indikator yang mencerminkan website yang efektif yaitu:
1. Pendapatan
Pendapatan yang diperoleh sebagai hasil dari kegiatan komersial yang
dilakukan melalui web. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari
aktivitas perusahaan yang biasa dikenal atau disebut penjualan,
penghasilan jasa (fees), bunga, dividen, royalti dan sewa.
2. Pertanyaan
Pertanyaan yang masuk melalui web, merupakan indikasi bahwa web telah
mampu

menciptakan

ketertarikan

pengunjung

hingga

kemudian

melakukan perilaku behavioral dengan mengajukan pertanyaan terkait
produk.
3. Kesadaran
Kesadaran pengguna internet terhadap eksistensi website dengan
mengamati popularitas website. Awareness diamati berdasarkan pada level
popularitas web pada mesin pencari, web dengan popularitas tinggi akan
berada ada jajaran awal tampilan mesin pencari, begitu pula sebaliknya.
4. Orang yang melihat
Jumlah permintaan untuk menampilkan halaman-halaman pada web,
statistik ini tercatat pada log analysis web.
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5. Pemesanan secara langsung
Pesanan yang masuk melalui media web, umum disebut online booking
atau reservasi online. Tolak ukur ini merupakan yang paling sering
digunakan untuk mengukur efektivitas website pada hotel.

E. Perbedaan Pelayanan OTA dan Konvensional
1. Online Travel Agent
Kini hadir online travel agent (OTA) atau situs pemesanan hotel yang bisa jadi
solusi untuk memudahkan anda setiap mencari hotel. Bukan cuma itu, melakukan
pemesanan hotel secara online juga memberikan beberapa keuntungan daripada
melakukan pemesanan hotel dengan cara konvensional.
Berikut lima keuntungan saat mencari hotel lewat OTA :
a) OTA memiliki pilihan hotel yang banyak dan variatif
Hadirnya OTA memberikan pilihan hotel yang beragam, mulai dari hotel
berbintang satu hingga berbintang lima atau mulai dari tarif kamar hotel dari
puluhan ribu Rupiah hingga jutaan Rupiah.
b) Proses pencarian dan pemesanan melalui OTA dapat menghemat
waktu dan tenaga
Meski banyak pilihan hotel yang tersedia, bukan berarti OTA membuat
bingung menentukan hotel mana yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan.
Justru OTA membantu untuk membandingkan hotel-hotel di tujuan dengan
mudah, mulai dari harga, popularitas, lokasi, hingga bintang hotel dalam satu
halaman.
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Selain itu OTA memeliki juga proses pemesanan yang cepat dan praktis.
Contohnya pada saat kita melakukan pemesanan kamar di salah satu OTA,
cukup hanya dengan mencantumkan nama lengkap, nomor handphone dan
alamat email untuk mendapatkan voucher hotel. Setelah melakukan
pembayaran, hanya butuh beberapa menit hingga voucher hotel yang dipesan
terkirim ke kotak masuk email pemesan.
c)

OTA menghadirkan informasi lengkap seputar hotel termasuk ulasan
pengunjung sebelumnya

Tak jarang hotel yang anda tuju ternyata tidak sesuai dengan apa yang anda
bayangkan. Salah satu hal yang mungkin terjadi, misalnya hotel tersebut tidak
memilliki fasilitas atau desain kamar yang anda inginkan. Atau contoh lain,
lokasi hotel berada jauh dari tempat yang ingin dituju.
d)

Metode pembayaran yang komplit dan aman

Keuntungan lainnya saat mencari hotel lewat OTA adalah proses pembayaran
yang mudah. Dulu metode pembayaran pemesanan hotel dapat dibilang
terbatas, hanya bisa melalui kartu kredit atau datang langsung ke kantor
cabang agen travel atau bayar langsung di hotel. Namun semenjak kehadiran
OTA, tamu bisa memilih metode pembayaran sesuai dengan keinginan.
e)

OTA memiliki penawaran spesial yang mudah didapat dan rutin

Berbeda dengan informasi seputar promo atau diskon dari pihak hotel yamg
cenderung sulit dijangkau dan diketahui, OTA justru terus memberi
kemudahan untuk mengetahui informasi seputar promo yang langsung. Anda
bisa mengetahuinya hanya dengan mengecek situs resmi, akun media sosial,
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bahkan beberapa OTA akan memberi info ke kotal pesan email anda seputar
promo yang sedang berlangsung. Beberapa OTA juga punya penawaran rutin
di hari – hari tertentu yang menguntungkan.

2. Reservasi Konvensional
Pengertian Tentang Reservasi Di Sebuah Hotel (Sep 07,2017 Indah
Bisnis,Sebaiknya Anda Tahu, Travel Tips). Di dalam dunia perhotelan, reservasi
adalah pemesanan kamar yang dilakukan beberapa waktu sebelumnya yang
diperoleh hotel dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai macam
pemesanan untuk memastikan bahwa tamu akan memperoleh kamar hotel pada
waktu check in. Juga terdapat tugas bagi staff reservasi dan manfaatnya bagi
travel agen yang mempunyai sistem booking hotel.
Tugas dari Reservation Staff adalah sebagai berikut :
1.

Menjual produk hotel dengan melakukan pemasaran.

2.

Mempromosikan produk dan fasilitas yang akan didapatkan.

3.

Mempertahankan pengetahuan tentangproduck dan pelayananan hotel
seperti harga, fasilitas promosi, dan harga khusus yang akan didapatkan
oleh tamu hotel.

4.

Menjalin hubungan yang baik dengan tamu hotel serta mengantisipasi
kebutuhan tamu hotel.

5.

Mencatat dan memroses pemesanan kamar hotel dengan berbagai macam
media dan sistem yang tersedia.

39

6.

Menerima pemesanan kamar hotel yang ada dalam daftar tunggu (waiting
list).

7.

Memproses perubahan pemesanan kamar hotel.

8.

Mencatat metode pembayaran yang sudah diatur khusus untuk tamu
rombongan.

9.

Melakukan tindakan pencegahan jika tamu yang memesan kamar hotel
tidak datang pada waktu yang sudah ditentukan.

10.

Membuat laporan reservasi.

11.

Mengarsip data pemesanan kamar secara akurat.
Media Pemesanan Kamar adalah alat penghubung yang digunakan oleh
pihak pemesan dengan pihak hotel.

Media pemesanan kamar tersebut adalah :
a.

Telepon

Suatu cara yang paling banyak dilakukan, karena mudah, cepat dan menghemat
waktu. Kelemahan dari sistem ini adalah apabila terjadi kekeliruan pemesanan dan
menimbulkan keluhan dari tamu, serta tidak adanya bukti karena pembicaraaan
tidak direkam. Kelemahan lain adalah jika ada pemesanan dari luar negeri dan
penerima kurang dapat menangkap dialek bahasa asal penelpon, maka akan
mengalami kesulitan sehingga terjadi kesalahan dalam mengisi reservation form.
b.

Letter atau Surat

Pemesanan kamar dilakukan dengan cara mengirimkan surat ke alamat hotel
tentang detail pemesanan kamar yang diminta. Surat memberikan bukti sehingga
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apabila terjadi kesalahan pemesanan, maka dapat ditelusuri berdasarkan yang
tertuang dalam surat yang dikirimkan.

2.1.3 Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu yang disampaikan berikut ini adalah acuan bagi penulis
dalam melakukan penelitian untuk memperkaya teori yang digunakan dalam
mengkaji penelitian yang saat ini dilakukan. Penelitian terdahulu sangat penting
sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini.
Tabel 2.1
Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu
Nama
Peneliti
Marhaeni
(2008)

Ari Luhur
Sasangka

Judul

Variable

Metodologi
Penelitian
Metode
penelitian yang
digunakan
adalah analisis
regresi.

Hasil
Penelitian
Analisis
Sikap
Hasil
Perilaku
Konsumen
penelitian
Konsumen
(X1),
menunjukkan
Dalam
Keyakinan
bahwa secara
Pembelian
Konsumen
serempak
Komputer Merk (X2)
variable
Acer.
Motivasi (X3)
keyakinan,
(Studi Kasus):
Keputusan
motivasi,
Mahasiswa
Pembelian
sikap, dan
Fakultas
(X4)
norma secara
Ekonomi
signifikan
Universitas
berpengaruh
Sumatera Utara
terhadap
keputusan
pembelian
komputer merk
Acer.
Analisis Faktor Kebudayaan
KuantitatifFaktor Hasil
– Faktor yang
(X1),Sosial
kebudayaan,
penelitian
mempengaruhi (X2),Pribadi
sosial, pribadi
menunjukkan
Keputusan
(X3),Psikologi dan psikologis
bahwa
Konsumen
(X4)
secara bersama – karakteristik
Dalam
Keputusan
sama
responden
Pembelian
Pembelian (Y) berpengaruh
dalam
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Minuman
Energi.
(Studi Kasus
:Pasa Extra
Joss,PT.Bintang
Toedjie Cabang
Semarang).

Maria
Ulfah
(2011)

Analisis
Perilaku
Konsumen
Dalam Proses
Keputusan
Pembelian
Pelumas
Fastron,
PT.Pertamina.

terhadap
keputusan
pembelian
produk minuman
Extra
Joss

Faktor
demografi dan
gaya hidup,
faktor
perbedaan
individu, dan
faktor
pengaruh
lingkungan.

penelitian ini
sebagian besar
laki – laki
berusia 21-25
tahun sebesar
80% berjenis
kelamin laki –
laki dan
berusia 21-25
tahun (48%),
serta status
yang belum
menikah(69%),
Analisi
Hasil
deskriptif, analisi penelitian
faktor dan model menunjukkan
analisis Fishbein bahwa
dengan bantuan
karakteristik
software SPSS
responden
versi 17 dan
dalam
Microsoft Excel. penelitian ini
sebagian besar
(80%) berjenis
kelamin lakilaki dan
berusia 21
tahun – 25
tahun (48%).

2.2 Kerangka Pemikiran
Terdapat perubahan perilaku konsumen dalam keputusan pembelian kamar
kamar di The Luxton Bandung.

PERILAKU KONSUMEN (X):
1..Pengaruh Lingkungan
2. Proses Psikologis
Kotler dan Keller (2009)

KEPUTUSAN PEMBELIAN
KAMAR (Y):
1.Realibility
2.Responsive
3.Akses
4.Flexibility
5.Efisiensi
6.Kepercayaan
7. Harga
Schiffman dan Kanuk (2000)
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2.3 Proposisi Penelitian
1.

Perilaku konsumen dalam menentukan pemesanan kamar hoteldipengaruhi
oleh faktor kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologis

2.

Harga, lokasi dan fasilitas adalah faktor – faktor yang dipertimbangkan
konsumen dalam melakukan pemesanan kamar.

3.

Penjualan kamar di hotel The Luxton Bandung menerapkan kebijakan harga,
jumlah alokasi kamar yang dijual di masing-masing segment.
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1

Perspektif Pendekatan Penelitian
Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan jenis data yang di perlukan

maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif
dengan cara mengenai suatu kenyataan empiris dari objek yang dijadikan
penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan
deskriptif analisis untuk memaparkan data-data yang dapat di lapangan kemudian
menganalisisnya dan mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini.
Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan
dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi
pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olah raga, seni
dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi
kesejahteraan bersama (Gunawan, 2013: 80-81).
Pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada
pendapat Bogdan dan Biklen (Sugiyono, 2013: 13-14) bahwa karakteristik
penelitian kualitatif sebagai berikut:
1. Qualitative research has the natural setting as the direct source of
data and researcher is the key instrumen. Hal ini berarti bahwa
penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan kondisi
alamiah sebagai sumber data langsung, dan peneliti adalah instrumen
kunci.
2. Qualitative research is descriptive. The data collected is in the form of
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words or pictures rather than number. Hal ini berarti bahwa penelitian
kualitatif bersifat desktiptif. Data yang terkumpul cenderung berbentuk
kata-kata atau gambar daripada angka.
3. Qualitative research are concerned with process rather than simply
with outcomes or products. Hal ini berarti bahwa penelitian kualitatif lebih
ditekankan pada proses daripada produk atau hasil.
4. Qualitative research tend to analyze their data inductively.Hal ini
berarti bahwa penelitian kualitatif cenderung menganalisis data secara
induktif.
5. “Meaning” is of essential to the qualitative approach. Hal ini berarti
bahwa “Makna” adalah hal penting pada pendekatan kualitatif
Pendapat lain juga dikemukakan oleh Erickson (Sugiyono, 2013:14) yang
menyatakan bahwa ciri-ciri penelitian kualitatif, yakni metode penelitian kualitatif
dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat
secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai
dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara
mendetail.
Menurut Sugiyono (2013: 14), tujuan metode penelitian kualitatif adalah
untuk menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori,
menggambarkan realitas yang kompleks, dan memperoleh pemahaman makna.
Mengacu pada karakteristik, ciri-ciri dan tujuan metode penelitian kualitatif
di atas, alasan pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk
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mengungkap aspek-aspek perilaku konsumen dalam keputusan pembelian kamar
di The Luxton Bandung.

3.2

Tempat Penelitian
Dalam penulisan ini, peneliti mengambil tempat penelitian di The Luxton

Bandung, yang terletak di Jalan Ir.H Juanda No 18 Bandung 40115. Tel: 62 22
422 0700 dan Email di :info@ theluxton.com

3.3

Parameter Penelitian

3.3.1 Definisi Parameter
Parameter penelitian adalah suatu nilai atau kondisi yang dijadikan sebagai
tolak ukur dalam menemukan segala sesuatu untuk mengisi kekosongan atau
kekurangan yang ada, menggali lebih dalam apa yang yang telah ada,
mengembangkan, dan memperluas, serta menguji kebenaran dari apa yang telah
ada namun kebenarannya masih diragukan.
Definisi Parameter merupakan alat ukuran seluruh populasi penelitian yang
harus diperkirakan. Parameter juga merupakan indikator dari suatu distribusi hasil
pengukuran. Keterangan informasi yang dapat menjelaskan batas-batas atau
bagian-bagian tertentu dari suatu sistem. Suatu parameter didefinisikan, terukur
dan konstan atau variabel karakteristik, dimensi, properti atau nilai dari
sekumpulan data (populasi) karena dianggap penting untuk memahami situasi
(memecahkan masalah). Sebagai perbandingan, parameter menetapkan batas
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eksternal situasi tetapi tidak membantu dalam menilai, dan statistik adalah ukuran
sampel dan bukan dari populasi.
Dari data penjualan kamar yang dianalisa oleh penulis, berikut ini adalah
rangkuman penjualan kamar dari tahun 2011 hingga 2017, dimana parameter total
penjualan kamar dalam setiap bulannya diklasikasikan berdasarkan market
segmennya.

.Tahun
2011

Total
2012

Total
2013

Tabel 3.1
Market Segmentasi
Market Segment
Korporasi (Corporate)
Government
Travel Agent Offline
Online Travel Agent
Corporate
Government
Travel Agent Offline
Online Travel Agent
Corporate
Government
Travel Agent
OTA

Total
2014

Total
2015

Total
2016

Corporate
Government
Travel Agent
OTA
Corporate
Government
Travel Agent
OTA
Corporate
Government
Travel Agent
OTA

Room Sold
11,385
0
6,787
0
18.172
8,162
7,617
6,627
0
22,406
8,378
8,851
2,990
4,522
24,741
7,967
6,666
2,483
10,615
27,731
6,033
4,546
1,771
15,555
27,905
5,227
2,909
1,107
18,932
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Total
2017

Total

28,175
3,877
4,307
3,019
17,120
28,323
167,453

Corporate
Government
Travel Agent
OTA
Corporate
GRAN TOTAL

3.3.2 Operasionalisasi Parameter
Operasional mencakup hal –hal penting

dalam penelitian yang

memerlukan penjelasan. Operasional bersifat spesifik, rinci, tegas dan hal-hal
yang dianggap penting. Keterangan atau informasi yang dapat menjelaskan batasbatas atau bagian-bagian tertentu dari suatu sistem.
Variabel harus didefinisikan secara operasional agar lebih mudah dicari
hubungannya antara satu variable dengan lainnya dan pengukurannya. Tanpa
operasionalisasi variabel, penelitian akan mengalami kesulitan dalam menentukan
pengukuran hubungan antar variabel yang masih bersifat konseptual.
Menurut Walizer dan Weiner dalam Mushlihin (2013):
“Definisi operasional adalah seperangkat petunjuk yang lengkap tentang
apa yang harus diamati dan bagaimana mengukur suatu variabel atau konsep
definisi oeprasional tersebut membantu kita untuk mengklasifikasikan gejala di
sekitar ke dalam kategori khusus dari variabel.”
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu :
1.

Variabel bebas (X) : perilaku konsumen

2.

Variabel terikat (Y) : keputusan pembelian kamar

Definisi operasional pada penelitian adalah unsur penelitian yang terkait
dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian atau yang tercakup dalam
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paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah. Teori ini
dipergunakan sebagai landasan atau alasan mengapa suatu yang bersangkutan bisa
mempengaruhi variabel terikat atau merupakan salah satu penyebab.
Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini akan dijelaskan dalam Tabel
3.1 sebagai berikut:
Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel
Variabel

Konsep

Perilaku
Konsumen

“Perilaku konsumen adalah
suatu proses yang dilalui oleh
seseorang dalam mencari,
membeli, menggunakan,
mengevaluasi dan juga akan
bertindak pasca konsumsi
produk dan jasa, maupun yang
akan diharapkan dapat
memenuhi suatu
kebutuhannya. (Kotler &
Keller, 2009)
keputusan pembelian adalah
suatu keputusan seseorang
dimana dia memilih salah satu
dari beberapa alternatif pilihan
yang ada.
Schiffman dan Kanuk (2000:
437)

Keputusan
Pembelian
Kamar

Dimensi
1.Pengaruh Lingkungan
2.Proses Psikologis

1.Realibility

2.Responsive
3.Akses

4.Flexibility
5.Efisiensi
6.Kepercayaan
7. Harga

3.4

Indikator

Skala

1.Pengaruh lingkungan yang
diinginkan .(kota/resort)
2.Proses pemesanan /
pembayaran

Ordinal

1.ketepatan atau kesesuaian
dengan website atau
promosi.
2.cepat tanggap terhadap
pemesanan kamar.
3. kecepatan untuk
melakukan pemesanan
kamar.
4.Pilihan yang tersedia untuk
melakukan pembayaran.
5.Kecepatan dalam
mengakses website.
6.Kenyamanan
7. Harga yang tertera jelas

Sumber Data Penelitian
Sample adalah bagian dari jumlah atau karakteritik yang dimiliki populasi

(Istijanto,2006:109). Bila populasi besar dan dengan keterbatasan yang ada
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misalnya dalam waktu dan tenaga maka peneliti bisa menggunakan sample dari
populasi. Peneliti mengambil sampel kemudian menelitinya, tetapi yang harus
diingat adalah bukan sampel itu yang sebenarnya untuk diteliti tetapi populasinya.
Apa yang dipelajari dari sampel itu kemudian dapat diambil kesimpulannya untuk
menggeneralisasi populasi tersebut.
Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2005:90). Populasi
adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto: 2018). Untuk itu sampel yang
diambil harus representative atau betul-betul memiliki sifat keterwakilan terhadap
populasi penelitian.
Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel dari seluruh anggota
populasi sebanyak 30 tamu yang menginap di The Luxton Bandung selama bulan
Oktober 2019. Metode ini disebut sebagai metode sensus atau metode jenuh, yaitu
metode yang mengambil seluruh anggota populasi sebagai sampel. Dalam
penelitian ini, penulis menggunakan data primer, yaitu dari penelitian yang
dilakukan di tempat tertentu yang dijadikan sebagai obyek penelitian, yaitu di The
Luxton Bandung untuk mengamati lebih dalam tentang “Perilaku Konsumen
dalam Keputusan Pembelian Kamar di The Luxton Bandung”.
Sedangkan data sekunder didapat dari literatur, jurnal, dan kepustakaan.
Menurut Sugiyono (2012) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah
generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian
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ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel merupakan bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012:116). Cara
penentuan responden yang dilakukan adalah probability sampling, yaitu sampling
yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur/ anggota populasi untuk
dipilih menjadi sampel.

3.5

Teknik Pengumpulan Data
Sugiyono (2013: 224) mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data

merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama
dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan
data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data
yang ditetapkan.
Sugiyono (2013: 225) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif,
pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber
data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan
serta (participant observation), wawancara mendalam (in depth interview) dan
dokumentasi.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan penelitian
kepustakaan, angket penelitian, dan wawancara untuk mendapatkan pendapat dari
para tamu di The Luxton Bandung. Untuk melengkapi data primer yaitu data yang
diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama, sedangkan sekunder
adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.
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Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang terkait lalu
mempelajarinya, menelaah beberapa buku serta literature dan dokumen lainnya
yang terkait. Untuk menemukan, mempelajari, dan menelaah berbagai buku serta
dokumentasi lainnya dengan tujuan untuk melengkapi data primer. Teknik ini
dilakukan untuk mendukung secara teoritis dari variable-variabel penelitian yang
dilakukan dengan mengamati dan menyimpulkan tanggapan dari para tamu yang
menginap di The Luxton Bandung, dengan cara melakukan wawancara untuk
mendapatkan data dari penelitian ini dengan menanyakan beberapa pertanyaan
yang terkait dengan penelitian.
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
memberikan seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
Ada tiga macam kuesioner atau formulir yang sering digunakan dalam
pengumpulan data, yaitu :
1.

Formulir isian untuk keperluan administrasi

2.

Formulir isian untuk observasi

3.

Daftar pertanyaan (kuesioner)

Daftar pertanyaan adalah suatu sarana dalam pengumpulan data untuk
memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang sesuatu keadaan. Kuesioner
mempunyai peranan penting sebab di dalamnya mencakup semua tujuan dari
penelitian.
Di samping sudah tercakupnya tujuan dari survei, suatu kuesioner yang baik
harus juga memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1.

Mudah ditanyakan
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2.

Mudah dijawab

3.

Mudah diproses

Pengumpulan data menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) biasanya
dilakukan dengan cara wawancara. Kuesioner sebenarnya sudah mencakup dua
jenis daftar isian pertama dan kedua dan sifatnya lebih luas dan lengkap. Hal ini
disebabkan adanya dialog antara pewawancara (interviewer) dengan responden
sehingga memungkinkan didapatkannya jawaban yang lebih akurat.
Pertanyaan disusun tergantung dari informasi atau data yang diinginkan
dari responden dan juga perlu dipikirkan bagaimana nanti mengolahnya.
1. Free response
Jenis pertanyaan ini jawabannya tidak terbatas dan terserah kepada
responden. Biasanya jenis pertanyaan ini digunakan untuk mengetahui
opini, persepsi atau motif tertentu dari responden.
Misalnya : Bagaimana pendapat saudara tentang pemberantasan
demam berdarah? Pertanyaan seperti ini membolehkan responden untuk
menjawab apa yang dia pikir,ketahui dan sebagainya. Kelemahan dari
jenis pertanyaan semacam ini adalah sulit untuk diolah atau ditabulasi
berhubung perbedaan-perbedaan interpretasi dari jawaban-jawabannya.
2. Directed Response
Berbeda sedikit dengan free response, jenis pertanyaan ini sudah
sedikit diarahkan, tidak terlalu luas. Misalnya, untuk contoh pertanyaan
tentang demam berdarah. Di sini hanya dipilih salah satu metode yaitu
PSN. Jawabannya lebih terarah dan lebih mudah untuk dibandingkan

53

antara jawaban dari satu responden ke lainnya karena hanya menyangkut
masalah yang lebih kecil dan sama.
3. Multiple Choice
Jenis pertanyaan ini jawabannya sudah disediakan dan responden
tinggal memilih satu jawaban yang sesuai dengan opininya.
4. Open End Question
Jenis pertanyaan ini banyak digunakan dalam kuantitatif research.
Angket kuesioner yang diajukan kepada responden sejumlah 30 orang.
Pertanyaan disusun secata terperinci dan lengkap untuk dapat dijawab oleh
responden dengan memilih beberapa jawaban yang sudah disediakan dengan
ketentuan bahwa angket yang digunakan dalam penelitian ini disusun menurut
model skala likert dan dirumuskan dengan 5 kategori yang mengacu kepada
pendapat Sugiyono (2008:93) bahwa skala linkert digunakan untuk mengukur
sikap, pendapat, persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial.
Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala linkert. Variabel
yang diukur dijabarkan menjadi indicator varibale. Kemudian indikator tersebut
dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun instruments items berupa pernyataan
atau pertanyaan. Jawaban dari setiap pernyataan atau pertanyaan yang
menggunakan skala linkert ini memiliki gradasi jawaban dari : sangat positif dan
sangat negatif, berupa kata – kata alternative jawaban : Sangat Setuju (SS), Setuju
(S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS), dimana
masing-masing jawaban diseuaikan dengan skala linkert, yaitu SS diberi angka 5,
S diberi angka 4, KS diberi angka 3, TS diberi angka 2 dan STS diberi angka 1.
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3.5.1 Prosedur Pengumpulan Data
Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, bantuk penelitian ini adalah
deskrptif kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk
mendapatkan dan mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah observasi, wawancara, dokumen, triangulasi, field notes (catatan
lapangan), daily journal (jurnal harian), audio record (rekaman suara), foto, dan
rekaman video.
1. Observasi
Menurut Arikunto (Gunawan, 2013: 143), observasi merupakan suatu teknik
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara
teliti, serta pencatatan secara sistematis. Sedangkan Marshall (Sugiyono, 2013:
226) menyatakan bahwa “through observation, the researcher learn about behavior
and the meaning attached to those behavior”. Yang berarti bahwa melalui
observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.
Menurut Spradley (Sugiyono, 2013: 230), tahapan observasi ada tiga, yaitu:
a. Observasi deskriptif
Observasi deskriptif dilakukan peneliti pada saat memasuki situasi social tertentu
sebagai obyek penelitian. Pada tahap ini peneliti belum membawa masalah yang
akan diteliti, maka peneliti melakukan penjelajahan umum dan menyeluruh,
melakukan deskripsi terhadap semua yang dilihat, didengar dan dirasakan. Semua
data direkam. Oleh karena itu hasil dari observasi ini disimpulkan dalam keadaan
yang belum tertata. Observasi tahap ini sering disebut sebagai grand tour
observation, dan peneliti menghasilkan kesimpulan pertama.
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b. Observasi terfokus
Pada tahap ini peneliti sudah melakukan mini tour observation, yaitu suatu
observasi yang telah dipersempit untuk difokuskan pada aspek tertentu. Observasi
ini juga dinamakan observasi terfokus karena pada tahap ini peneliti melakukan
analisis taksonomi sehingga dapat menemukan fokus yang selanjutnya
menghasilkan kesimpulan. Observasi terfokus semakin terkonsentrasi pada aspekaspek yang relevan dengan pertanyaan penelitian.
c. Observasi terseleksi
Pada tahap observasi ini peneliti telah menguraikan fokus yang ditemukan
sehingga datanya lebih rinci. Dengan melakukan analisis komponensial terhadap
fokus, maka pada tahap ini peneliti telah menemukan karakteristik, perbedaan dan
kesamaan antar kategori, serta menemukan hubungan antara satu kategori dengan
kategori yang lain. Pada tahap ini diharapkan peneliti telah dapat menemukan
pemahaman yang mendalam atau hipotesis. Akhir dari observasi apabila
kepenuhan teori telah tercapai, yaitu apabila observasi lebih lanjut tidak
memberikan pengetahuan lanjutan.

2. Wawancara
Menurut Gunawan (2013: 160), wawancara pada penelitian kualitatif
memiliki sedikit perbedaan dibandingkan dengan wawancara lainnya, seperti
wawancara pada penerimaan pegawai baru dan penerimaan mahasiswa baru.
Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai
tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara penelitian lebih
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dari sekedar percakapan dan berkisar dari informal ke formal. Tidak seperti
percakapan biasa, wawancara penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi.
Peneliti cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan perasaan,
persepsi, dan pemikiran informan Menurut Gunawan (2013: 163), aturan umum
dalam wawancara kualitatif adalah tidak memaksakan agenda atau kerangka kerja
pada informan, dan tujuan wawancara ini untuk mengikuti kemauan informan.
Patton (Gunawan, 2013: 165) menegaskan bahwa tujuan wawancara adalah untuk
mendapatkan dan menemukan apa yang terdapat di dalam pikiran orang lain, serta
untuk menemukan sesuatu yang tidak mungkin diperoleh melalui pengamatan
secara langsung.
Esterberg (Sugiyono, 2013: 233) mengemukakan beberapa macam
wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan
wawancara tidak terstruktur.
a. Wawancara terstruktur (Structured interview)
Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila
peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi
yang akan diperoleh. Dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah
menyiapkan instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative
jawabannya pun telah disiapkan.
b. Wawancara Semiterstruktur (Semistructure Interview)
Wawancara

semiterstruktur

dalam

pelaksanaannya

lebih

bebas

dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Dalam melakukan wawancara,
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peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan
oleh informan.
c. Wawancara tidak terstruktur (Unstructured interview)
Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti
tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis
dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan
hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam
wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang
akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang
diceritakan oleh responden. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari
reseponden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan
berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan.
Lincoln dan Guba (Sugiyono, 2013: 235) mengemukakan ada tujuh langkah
penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif,
yaitu:
a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan.
b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan.
c. Mengawali atau membuka alur wawancara.
d. Melangsungkan alur wawancara.
e. Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya.
f. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan.
g. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.
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3. Dokumen
Menurut Sugiyono (2013: 240), dokumen merupakan catatan peristiwa yang
sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari
seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan observasi dan
wawancara dalam penelitian kualitatif. Menurut Bungin (Gunawan, 2013:177),
teknik dokumen pada mulanya jarang diperhatikan dalam penelitian kualitatif,
namun pada masa kini teknik dokumen menjadi salah satu bagian yang penting
dan tak terpisahkan dalam penelitian kualitatif. Hal ini disebabkan adanya
kesadaran dan pemahaman baru yang berkembang di para peneliti bahwa banyak
sekali data tersimpan dalam bentuk dokumen dan artefak.
Menurut Nasution (Gunawan, 2013: 181), ada beberapa keuntungan dari
penggunaan studi dokumen dalam peneliian kualitatif, yaitu:
a. Bahan dokumen itu telah ada, telah tersedia dan siap dipakai.
b. Penggunaan bahan ini tidak meminta biaya, hanya memerlukan waktu untuk
mempelajarinya.
c. Banyak yang dapat ditimba pengetahuan dari bahan itu bila dianalisis
dengan cermat, yang berguna bagi penelitian yang dijalankan.
d. Dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian.
e. Dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data.
f. Merupakan bahan utama dalam penelitian historis.
4. Field Notes (Catatan Lapangan)
Catatan lapangan dikerjakan segera setelah peneliti melakukan setiap kali
pengamatan (observasi), wawancara, atau pada setiap kegiatan yang ada
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hubungannya dengan penelitian. Peneliti harus mencatat setiap peristiwa atau
kejadian yang dilakukan dalam penelitiannya. Keberhasilan memperoleh data
kajian pengamatan berperan serta, dan juga berbagai bentuk teknik pengumpulan
data

lainnya

sangat

ditentukan

oleh

kerincian,

ketepatan,

keakuratan,

danekstensifnya catatan lapangan (Gunawan, 2013: 185).
Proses pencatatan lapangan menurut Bogdan dan Biklen (Gunawan,
2013:190) dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:
a. Tahap pencatatan awal pengumpulan data: pada tahap ini peneliti
melakukan pencatatan sementara ketika melakukan pengamatan atau wawancara.
Bagian ini dapat berupa sedikit kata-kata atau bahkan hanya kata kunci saja
karena dicatat tergesa-gesa.
b. Tahap perluasan catatan ke dalam catatan atau penulisan formal:
mengembangkan hasil pencatatan awal ke dalam bentuk kalimat yang utuh.
c. Tahap pengembangan dari waktu ke waktu: penambahan untuk
melengkapi catatan selama jangka waktu yang tidak terbatas.

3.5.2 Rancangan Instrumen Penelitian
Pengertian dan kegunaan instrumen penelitian atau alat pengumpul data
adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian.
Instrumen penelitian adalah gejala peralatan yang digunakan untuk memperoleh,
mengelola, dan mengintrepretasikan informasi dari para responden, yang
dilakukan dengan pola pengukuran yang sama.
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Instrumen penelitian dirancang untuk satu tujuan dan tidak bisa digunakan
pada penelitian yang

lain. Kekhasan setiap objek penelitian menyebabkan

seorang peneliti harus merancang sendiri instrumen yang digunakan. Hal ini
mengingat tujuan dan mekanisme kerja dalam setiap teknik penelitian juga
berbeda-beda.
Kegunaaan instrumen penelitian antara lain :
a. Sebagai alat pencatat informasi yang disampaikan oleh responden
b. Sebagai alat untuk mengorganisasikan proses wawancara
c. Sebagai alat evakuasi performa pekerjaan staf peneliti
Daftar kuesioner adalah serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada
responden mengenai objek yang sedang diteliti, baik berupa pendapat, tanggapan
ataupun dirinya sendiri. Sebagai suatu instrumen penelitian, maka pertanyaanpertanyaan tersebut tidak boleh menyimpang dari arah yang akan dicapai oleh
usulan proyek penelitian yang tercermin dalam rumusan hipotesis. Berikut ini
adalah langkah-langkah dalam menyusun daftar pertanyaan:
a. Penentuan informasi yang dibutuhkan
b. Penentuan proses, pengumpulan data
c. Penyusuanan instrumen penelitian
d. Pengujian instrumen penelitian
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3.6 Teknik Analisis Data
Tujuan dilakukannya analisis data dalam riset sosial termasuk data dalam
riset sosiologi adalah untuk mengidentifikasi pola-pola sosial dari gejala atau
fenomena sosial yang diteliti.
Analisis data adalah tahapan dalam proses penelitian dengan tujuan
menginvestigasi, mentransformasi, mengungkap pola-pola gejala sosial yang
diteliti agar laporan penelitian dapat menunjukkan informasi, kesimpulan, atau
menyediakan rekomendasi untuk pembuat kebijakan.
Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang
perubahan perilaku konsumen dalam menentukan keputusan pembelian kamar
hotel. Apakah factor-faktor sosial yang selama ini dijadikan tolak ukur sebagai
faktor perilaku konsumen dalam memutuskan pembelian kamar hotel.

3.7 Pengujian Keabsahan Data
Dalam penelitian kualitatif, demi akuratan data, maka peneliti akan
melakukan keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan
kesimpulan yang salah, demikian juga sebaliknya, data yang sah akan
menghasilkan hasil penelitian yang benar. Alwasilah dalam Bachri (2010:54),
menjelaskan bahwa “tantangan bagi segala jenis penelitian pada akhirnya adalah
terwujudnya produksi ilmu pengetahuan yang valid, sahih dan benar beretika.”
Kebenaran atau validitas harus dirasakan merupakan tuntutan yang terdiri
dari tiga hal menurut Alwasilah (dalam Bachri 2010:54), yakni :
1. Deskriptif
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2. Interpretasi
3. Teori dalam penelitian kualitatif
Untuk menetapkan keabsahan data, diperlukan teknik pemeriksaan yang
didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Menurut Bachri (2010:55) ada empat
teknik, yaitu :
1.

Derajat kepercayaan (credibility)
Pada dasarnya menggantikan konsep validitas intenal dari non kuanitatif.
Fungsinya untuk melaksanakan inkuiri sehingga tingkat kepercayaan
penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasilhasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda
yang sedang diteliti.

2.

Keteralihan (tranferability)

3.

Kebergantungan (dependability)
Merupakan substitusi istilah reabilitas dalam penelitian non-kualitatif, yaitu
bila diadakan dua atau beberapa kali pengulangan dalam kondisi yang sama
dan hasilnya secara sesensial sama. Sedangkan dalam penelitian kualitatif
sulit untuk mencari kondisi yang benar – benar sama.

4.

Kepastian (confirmability)
Pada penelitian kualitatif, kriteria kepastian atau objektivitas hendaknya harus
menekankan pada datanya bukan pada orang atau jumlah banyaknya orang.
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian
Untuk keperluan akurasi data, maka penulis melakukan pengumpulan data
melalui kuesioner yang diberikan kepada para tamu hotel dengan menanyakan
beberapa pertanyaan yang terkait dengan penelitian.
Kuesioner ditujukan kepada semua tamu yang menginap di Hotel The
Luxton Bandung di Bulan Oktober dan November 2019 dengan target 30 nara
sumber. Pada teknik pengumpulan data tersebut, penulis langsung menemui para
tamu yang menginap di The Luxton Bandung di keesokan harinya sebelum
mereka meninggalkan hotel atau check out. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk
mendapatkan masukan tentang beberapa hal yang terkait dengan pertimbangan
dan keputusan pembelian kamar di hotel The Luxton Bandung.
Dari sejumlah tiga puluh (30) kuesioner yang disiapkan oleh penulis,
dikelompokkan berdasarkan tiga kategori besar yaitu sebagai berikut :
1.Karyawan Swasta
2.Karyawan Pemerintahan
3 Karyawan dari kategoi lain – lain

4.2 Penyajian Data
Dari pertanyaan yang diajukan kepada nara sumber dapat disampaikan
sebagai berikut :
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Tabel 4. 1 :
NO

Hasil Presentase Kelayakan Karyawan Swasta
PERTANYAAN

SS

S

C
S

TS

STS

Beberapa hal yang mempengaruhi saya dalam
melakukan pemesanan hotel secara online adalah :
1

Harga

0

4

1

0

0

2

Promosi

2

2

1

0

0

3

0

0

5

0

0

4

Kemudahan akses dalam melakukan pemesanan
kamar
Konfirmasi pemesanan kamar yang cepat dan tepat.

0

0

5

0

0

5

Pembayaran yang mudah.

0

0

0

5

0

6

Website yang menarik dan sesuai dengan yang
diharapkan.
Jumlah

1

2

2

0

0

3

8

14

5

0

32 42

10

0

Jumlah Skor

15

∑ Skor

99

Presentase (%)

66,00%

Jumlah skor observasi adalah jumlah skor dari masing – masing butir
pernyataan hasil observasi yang dikalikan bobot skor menurut skala linkert.
Skor maksimal adalah skor maksimal pada skala linkert yang dikalikan
dengan jumlah butir soal, sehingga 5x6 =30. Jumlah skor yang diharapkan adalah
skor maksimal yang dikalikan dengan jumlah nara sumber, sehingga
menghasilkan angka 5 x 30 = 150.
Perhitungan presentase kelayakan dari data Kelayakan Karyawan Swasta
dari tabel tersebut diatas menggunakan rumus sebagai berikut :
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∑skor observasi = (jumlah x skor SS) + (jumlah x skor S) + (jumlah x skor
CS) + (jumlah x skor TS) + (jumlah x skor STS).
∑skor observasi = (3x5) + (8x4) + (14x3) + (5x 2)+ (0x1)
∑skor observasi = 15 +32 +42 +10+0 = 99
Sedangkan presentase kelayakan dari para responden sebagai berikut :
∑skor observasi

Presentase Kelayakan =

Skor yang diharapkan x 100%
Presentase Kelayakan = 99 x 100%
150
Presentase Kelayakan = 66,0%
STL

0

TL

20%

CL

40%

L

SL

80%

60%
Hasil -66%

Gambar 1 : Skala Kategoi Kelayakan Hasil Uji dariKaryawan Swasta
Keterangan ;
STL : Sangat Tidak Layak
TL

: Tidak Layak

CL : Cukup Layak
L

: Layak

SL

: Sangat Layak

100%
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Tabel 4.2: Hasil Presentase Kelayakan Karyawan Pemerintahan
NO

PERTANYAAN

SS

S

CS

TS

ST
S

Beberapa hal yang mempengaruhi saya dalam
melakukan pemesanan hotel secara online adalah :
1

Harga

4

3

2

Promosi

2

2

1

3

2

2

1

4

Kemudahan akses dalam melakukan pemesanan
kamar
Konfirmasi pemesanan kamar yang cepat dan tepat.

3

2

1

5

Pembayaran yang mudah.

1

2

6

Website yang menarik dan sesuai dengan yang
diharapkan.
Jumlah

2

1

0

14 12

4

0

Jumlah Skor

0

70 48

12

0

∑ Skor

130

Presentase( %)

86%

1

∑skor observasi = (jumlah x skor SS) + (jumlah x skor S) + (jumlah x skor
CS) + (jumlah x skor TS) + (jumlah x skor STS).
∑skor observasi = + (jumlah x skor = (0x5) + (14x4) + (12x3) + (4x2)+
(0x1)
∑skor observasi= 0 + 56+36+8 = 100
Sedangkan presentase kelayakan dari para sebagai berikut :
Presentase Kelayakan =

∑skor observasi

Skor yang diharapkan x 100%
Presentase Kelayakan = 86%
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STL

0

TL

20%

CL

40%

L

60%

SL

100%

80%
Hasil 86%

Tabel 3 : Hasil Presentase Kelayakan Wirausahawan
NO

PERTANYAAN

S
S

S

CS

T
S

Beberapa hal yang mempengaruhi saya dalam
melakukan pemesanan hotel secara online adalah :
1

Harga

3

1

2

Promosi

3

1

3

3

1

4

Kemudahan akses dalam melakukan pemesanan
kamar
Konfirmasi pemesanan kamar yang cepat dan tepat.

3

0

1

1

5

Pembayaran yang mudah.

3

2

1

1

6

Website yang menarik dan sesuai dengan yang
diharapkan.
Jumlah

3

2

1

0

18 7

3

2

Jumlah Skor

90 28 9

4

Skor

131

Presentase

87%

∑skor observasi = (jumlah x skor SS) + (jumlah x skor S) + (jumlah x skor
CS) + (jumlah x skor TS) + (jumlah x skor STS).
∑skor observasi = + (jumlah x skor = (18x5) + (7x4) + (3x3) + (2x2)+ (0x0)
∑skor observasi= 90+ 28+9+4 = 131

ST
S
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Sedangkan presentase kelayakan dari para sebagai berikut :
Presentase Kelayakan =

∑skor observasi

Skor yang diharapkan x 100%
Presentase Kelayakan = 87%
STL

0

TL

20%

CL

40%

L

60%

SL

100%

80%
Hasil 87%

Tabel 3 : Hasil Presentase Kelayakan Lain - Lain
NO

PERTANYAAN

SS

S

CS

Beberapa hal yang mempengaruhi saya dalam
melakukan pemesanan hotel secara online adalah :
1

Harga

3

2

1

2

Promosi

4

1

1

3

3

1

1

4

Kemudahan akses dalam melakukan pemesanan
kamar
Konfirmasi pemesanan kamar yang cepat dan tepat.

2

2

1

5

Pembayaran yang mudah.

2

1

1

6

Website yang menarik dan sesuai dengan yang
diharapkan.
Jumlah

2

1

1

16

8

Jumlah Skor

80

32 18

Skor

130

Presentase

86%

6

T
S

ST
S

69

STL

0

TL

20%

CL

40%

L

SL

100%

80%

60%

Hasil 86%

4.2 Penyajian Data
Dari data penelitian di atas dapat disampaikan sebagai berikut :
1. Kelompok Karyawan Swasta menyampaikan beberapa faktor sebagai berikut :
a. Akses dalam melakukan pemesanan kamar.
b. Kecepatan dalam memberikan konfirmasi pemesanan kamar.
c. Kemudahan pembayaran.
2. Kelompok Pemerintahan menyampaikan beberapa faktor sebagai berikut :
a. Harga kamar sangat menjadi pertimbangan penting.
b. Kecepatan dalam memberikan

konfirmasi pemesanan

kamar juga

dirasakan sangat penting.
c. Promosi harga kamar di periode tertentu
memutuskan pembelian kamar

menjadi faktor untuk

di suatu hotel.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga kelompok tersebut pada
umumnya sangat mempertimbangkan :
1. Akses dalam melakukan pemesanan kamar.
2 Kecepatan dalam memberikan konfirmasi pemesanan kamar.
3. Kemudahan pembayaran.
4. Harga kamar
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5. Promosi
Dari pendapat ketiga kelompok tersebut, maka perlu dilakukan strategi
pemasaran sebagai berikut :
1.

Memahami perilaku konsumen dalam menentukan pemesanan hotel
Di dalam proses pengambilan keputusan pembelian sangat bervariassi.

Proses keputusan pembelian ada yang dilakukan dengan sederhana namun ada
juga yang dilakukan kompleks.
Menurut

Solomon (1999), perilaku konsumen adalah

studi mengenai

proses - proses yang terjadi saat individu atau kelompok menyeleksi, membeli
dan menggunakan atau menghentikan

pemakaian produk,jasa, ide atau

pengalaman dalam rangka memuaskan keinginan dan hasrat tertentu.
Industri perhotelan memiliki karakteristik lain dari industri jenis lain pada
umumnya. Konsumen hotel membeli jasa ini biasanya hanya dalam waktu jangka
pendek saja yang dipengaruhi rasa emosional dan rasional sehingga pihak hotel
harus memelihara lingkungan fisik,strategi harga, promosi dan komunikasi
dengan calon pelanggan yang akan dituju.
Variabel – variabel yang mempengaruhi keputusan konsumen antara lain
produk, harga, promosi dan lokasi.
Bisnis perhotelan merupakan pemasaran di bidang jasa. Usaha di bidang
perhotelan saat ini menunjukkan persaingan yang sangat ketat dalam upaya untuk
meningkatkan hunian kamar. Untuk itu para pengusaha yang bergerak di bidang
perhotelan dituntut untuk mampu bersaing agar dapat bertahan di tengah
persaingan yang semakin ketat.
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Agar tujuan tersebut tercapai, maka setiap perusahaan harus berupaya
menghasilkan dan menyampaikan barang dan jasa yang diinginkan oleh
konsumen dengan harga yang pantas atau reasonable. Dengan demikian setiap
perusahaan harus mampu memahami perilaku konsumen pada pasar sasarannya
karena kelangsungan hidup perusahaan tersebut sebagai lembaga yang berusaha
memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumen tergantung pada perilaku
konsumennya.
2. Bagaimana pertimbangan konsumen dalam melakukan pemesanan
kamar
Tahap pra pembelian mencakup semua aktivitas konsumen yang terjadi
sebelum terjadinya transaksi pembelian dan pemakaian jasa.

Pertimbangan

konsumen dalam menentukan pemesanan kamar hotel adalah, harga, lokasi dan
fasilitas.
3. Penjualan kamar di hotel The Luxton Bandung
Penjualan kamar di hotel The Luxton Bandung saat ini dilakukan secara
langsung dan kerja sama dengan pihak luar dalam penjualan kamar yang saat ini
dikenal dengan istilah OTA atau online travel agent. Dalam mengelola penjualan
kamar tersebut, pihak manajemen The Luxton Bandung menerapkan harga kamar
dan alokasi kamar yang akan disalurkan oleh pihak online travel agent atau OTA.

4.3 Analisis Data
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan telah ditemukan
penyajian data, maka analisis data yang menjadi pokok pembahasan adalah
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menjawab rumusan masalah yang telah diterapkan dalam penelitian sebagai
berikut :
1.Kelompok Narasumber Dari Karyawan Swasta
Nara sumber diatas menganggap baik terhadap faktor harga, promosi ,
kemudahan

dalam

pemesanan

kamar,

website

yang

lengkap

untuk

mendapatkan informasi hotel dan faktor pembayaran yang memudahkan para
konsumen pada saat melakukan pemesanan kamar.
2 .Kelompok Narasumber Dari Karyawan Pemerintahan
Dari nara sumber diatas memberikan pendapat bahwa faktor akses dalam
melakukan pemesanan kamar menjadi nomor satu. Sedangkan promosi dan
metode pembayaran di urutan kedua dan website ada di urutan ketiga.
3. Kelompok Narasumber Dari Sektor Lain - Lain
Dari nara sumber di kelompok karyawan dari sektor lain- lain, didapati bahwa
harga dan promosi menduduki peringkat utama, konfirmasi atas pemesanan
kamar dan selanjutnya adalah akses dalam melakukan pemesanan kamar.
Dari data yang dijelaskan diatas

dan dari rumusan masalah yang

disampaikan sebelumnya, maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :
1. Untuk dapat memahami perilaku konsumen dalam menentukan pemesanan
kamar ditandai dengan beberapa faktor yaitu, harga dan promosi.
2. Pertimbangan konsumen dalam melakukan pemesanan kamar ditandai dengan
beberapa faktor yang mereka pertimbangkan, yaitu, kemudahan akses dalam
melakukan pemesanan kamar, metode pembayaran dan juga kecepatan dan
ketepatan konfirmasi atas pemesanan kamar yang dilakukan
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3.

Penjualan kamar di The Luxton Bandung saat ini masih dilakukan melalui
konvensional atau langsung menerima pemesanan kamar langsung dari tamu
dan juga menerima pemesanan dari dari online. Dari pemesanan kamar yang
diterima tersebut pihak reservasi akan memberikan konfirmasi terhadap
pemesanan kamar dan menjelaskan tentang metode pembayarannya.

4. Secara kebijakan penjualan kamar, The Luxton Bandung sudah menerapkan
alokasi jumlah kamar yang harus dijual untuk saluran online dan saluran offline.
Sesuai dengan uraian yang disampaikan di latar belakang masalah di atas,
maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :
1.Bagaimana memahami perilaku konsumen dalam menentukan pemesanan
kamar hotel.
2. Bagaimana pertimbangan konsumen dalam melakukan pemesanan kamar.
3.Bagaimana penjualan kamar di hotel The Luxton Bandung.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian
Dari rumusan masalah tersebut maka dapat disampaikan beberapa hal
sebagai berikut :
1.

Untuk dapat memahami perilaku konsumen, hendaklah para praktisi di
bidang pariwisata pada umumnya dan di bidang perhotelan pada khususnya
dapat mengetahui faktor – faktor internal dan eksternal yang diharapkan oleh
seorang konsumen dalam menentukan pembelian kamar hotel.
Dari fenomena saat ini, dengan lahirnya platform pemesana kamar secara

online atau yang biasa disebut dengan online travel agent atau disingkat OTA,
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maka perubahan perilaku konsumen tampak sekali. Metode pemesanan kamar
menjadi sesuatu yang sangat dipertimbangkan oleh konsumen dalam menentukan
keputusan pembelian kamar.
Metode pemesanan kamar secara online memiliki keunggulan dari
beberapa sisi yaitu karena adanya promosi yang rutin, harga kamar yang
kompetitif atau bahkan lebih murah, faktor kemudahan mengakses situs hotel
dalam melakukan pemesanan kamar dan metode pembayaran yang juga mudah
dilakukan pada saat melakukan pemesanan kamar.
Hal ini dapat dilihat dari pendapat para nara sumber yang di teliti oleh
penulis dengan kuesioner yang diajukan kepada para nara sumber yang telah
disebutkan sebelumnya.
Untuk dapat memahami perilaku konsumen, beberapa pendapat dari para
tim internal di The Luxton Bandung menyampaikan sebagai berikut :
1. Menurut Bapak Deo Marten, selaku Front Office Manager,
mengatakan bahwa,” pahami kebutuhan masing – masing tamu yang
membuat mereka memilih dan memutuskan untuk tinggal di The
Luxton Bandung, apakah karena lokasi, pelayanan, fasilitas atau harga
kamar dan promosi. Dengan memahami kebutuhan tersebut, maka tim
internal The Luxton Bandung akan mudah dalam memberikan
pelayanan sesuai dengan kebutuhan para tamu tersebut.
2. Sedangkan Bapak Malwi Turmuzi, selaku Finance Controller
mengatakan bahwa jika harga sangat berpengaruh terhadap keputusan
pembelian kamar hotel, maka pihak penjualan dan pemasaran
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hendaknya melihat hal tersebut sebagai acuan untuk menerapkan
“pricing strtaegy” yang disesuaikan dengan demand atau permintaan
pasar.
3. Bapak Chandra, selaku General Manager sangat fokus terhadap faktor
pelayanan dalam memahani perilaku konsumen. Menurut beliau, setiap
tamu harus diperhatikan apa saja yang mereka butuhkan saat mereka
tinggal di hotel, kebiasaan apa yang mereka harapkan saat mereka
tinggal di hotel dan faktor apa yang membuat mereka memilih untuk
memutuskan menginap di The Luxton Bandung.
2.

Pertimbangan konsumen dalam melakukan pemesanan kamar hotel
diasumsikan karena faktor teknologi yang berkembang kian pesat sehingga
pemesanan kamar dapat dilakukan dengan sangat mudah dan mendapatkan
tanggapan atau respon yang cepat. Pemesanan kamar di era saat ini dapat
dilakukan dalam genggaman jari dan konsumen dapat menerima konfirmasi
beberapa saat setelah pemesanan kamar dilakukan. Pendapat ini diperoleh
dari hasil wawancara dengan para narasumber dengan menggunakan formulir
kuesioner tertutup yang didapatkan dari tiga diketegorikan golongan tamu
yaitu : tamu dari kelompok swasta, tamu dari kelompok pemerintahan dan
tamu dari kelompok sektor lain – lain.
3. Penjualan kamar di The Luxton Bandung sebelum adanya era teknologi
yang canggih, ini, seluruh pemesanan kamar dilakukan secara offline yaitu
para pemesan kamar menghubungi bagian reservasi kamar atau reservation
division dengan memberikan data yang lengkap atas pemesanan yang
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dilakukannya tersebut, yaitu nama lengkap, tanggal menginap dan tanggal
kepulangan (check in and check out), jenis kamar, jumlah kamar, metode
pembayaran kamar lalu setelah itu pihak reservation akan mengirimkan
confirmation letter atau surat konfirmasi atas pemesanan tersebut. Bahkan,
sebagian besar hotel akan memberlakukan syarat, bahwa jika belum ada
pembayaran yang di terima oleh pihak reservation, maka tamu belum bisa
mendapatkan konfirmasi atas pemesanan kamar tersebut. Penjualan kamar
saat ini dirasakan sangat berat dan ketat, mengingat adanya platform
pemesanan kamar secara online semakin menggeliat naik .
Beberapa kondisi ini dirasakan dan disampaikan kepada tim internal
manajemen The Luxton Bandung, yaitu :
1.

Bapak Chandra Maulana, General Manager The Luxton Bandung,
mengatakan bahwa : dengan adanya online travel agent (OTA), tingkat
penjualan kamar menjadi terbagi ke dalam market segment OTA dimana
penjualan kamar di saluran ini memberikan pengaruh terhadap penjualan
kamar di segment offline yang sebelumnya sudah ada. Dari sisi hargapun,
saluran OTA menjual kamar dengan harga kamar di bawah harga kamar
hotel. Pihak OTA pun memiliki strategi penjualan yang jitu dengan
mengeluarkan promosi – promosi penjualan kamar di periode – periode
tertentu, seperti Traveloka yang biasa mengeluarkan promo “epic” dimana
harga kamar diturunkan sampai 80%.
Bapak Chandra Maulana, menambahkan, bagaimana caranya agar para
tamu yang biasanya memesan kamar secara online bisa kembali ke offline,
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diperlukan strategi yang jitu karena pihal hotel tidak bisa seluasa pihak online
dalam kebijakan harga dan promosi.
2. Dari Marketing & Communication Manager, The Luxton Bandung, Ibu Jenila
Ikavita menyampaikan bahwa dengan adanya platform online, pihak hotel
bisa mendapatkan informasi tentang pendapat para tamu yang menginap di
hotel dengan mudah. Mereka bisa menceritakan pengalaman mereka saat
menginap di suatu hotel. Jika pendapat para tamu bagus, maka akan
memberikan dampak positif terhadap hotel yang bersangkutan

namun

demikian sebaliknya.
3.

Menurut pendapat Bapak Feby, Reseravtion Manager, bahwa persaingan
yang ditumbulkan dari lahirnya platform online tidak akan bisa menandingi
platform offline. Karena faktor promosi, harga yang dynamic, kemudahan
pembayaran dan kemudahan akses dalam melakukan pemesanan kamar yang
sanagat mudah dan cepat. Untuk itu diperlukan strategi dalam menjual kamar
secara offline dengan memberikan sesuatu yang berbeda, misalnya diberikan
pelayanan tambahan seperti : gratis antar jemput dari dan ke stasiun atau
bandara, di beri voucher makan malam pada ssat tamu menginap, diberi
cindera mata dari hotel dan yang lebih bagusnya lagi diberi harga yang sangat
kompetitif dengan harga yang mereka dapatkan dari platform online.

4.

Pendapat dari Bapak Prana, selaku Director of Food & Beverage, platform
online memberikan peluang untuk bisa menjual food & beverage secara lebih
luas, misalnya pemesanan makan malam pun sudah bisa dilakukan melalui
platform online.
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5. Sedangkan pendapat dari Executive Chef The Luxton Bandung, mengatakan
bahwa dengan adanya era baru dalam penjualan yang serba mudah, maka
penjualan makanan, promosi menu – menu yang baru dan kesempatan untuk
mendapatkan peluang bisnis menjadi lebih terbuka.
6. Menurut Hani Pramudyawati, selaku Director of Sales & Marketing
menyampaikan bahwa di era digital saat ini, memberikan tantangan yang
sangat besar dalam penjualan hotel, terutama dari sisi penjualan kamar.
Persaingan yang sangat ketat membuat faktor harga menjadi sangat sensitif
bagi para tamu atau wisatawan. Sehingga diperlukan strategi pemasaran yang
sangat efektif agar dapat bersaing.
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BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 KESIMPULAN
1.

Perilaku konsumen di The Luxton Bandung di era saat ini sebagian besar
sudah

cenderung untuk melakukan pemesanan kamar melalui online

dibandingkan dengan offline.
2.

Pertimbangan konsumen dalam melakukan pemesanan kamar online dari
pada offline didasari oleh beberapa pertimbangan yaitu harga, promosi,
kecepatan akses dalam melakukan pemesanan kamar, kecepatan dan
ketepatan dalam menyajikan konfirmasi atas pemesanan kamar dan faktor
metode pembayaran yang mudah.

3.

Penjualan kamar di The Luxton Bandung saat ini dilakukan dengan
memberikan kebijakan alokasi kamar untuk segment online dan offline.
Dimana harga kamar yang diterapkan untuk online dan offline berbeda,
sehingga tingkat penjualan kamar melalui saluran online menjadi semakin
tinggi.
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5.2 REKOMENDASI

1.

Hendaknya para pelaku bisnis di bidang perhotelan pada khususnya dapat
memahami faktor yang mendasar yang membuat para tamu beralih dalam
melakukan pemesanan kamar dari offline ke online, dimana penjualan kamar
di segment online semakin meningkat.

2.

Kebijakan harga kamar hendaknya dikaji ulang untuk dapat menerapkan
harga kamar di saluran online dan offline yang kompetitif karena konsumen
sangat fokus terhadap harga kamar yang dijual di saluran online dan offline.

3.

Strategi penerapan harga kamar hendaknya dibarengi dengan pemahaman
demand level di setiap periodenya, dimana harga kamar yang diterapkan akan
menghasilkan tingkat penjualan kamar yang baik atau setara dengan demand
level.

4.

Pihak hotel dapat memberikan “gimmick” kepada para tamu yang melakukan
pemesanan kamar melalui offline dengan memberikan souvenir atau sesuatu
berupa complimentary free dinner, upgrade kamar dari kamar standar ke
kategori diatasnya, atau memberikan harga special di kunjungan berikutnya.

5.

Manajemen hotel juga dapat memperbaiki website hotel untuk menonjolkan
fasilitas – fasilitas hotel dengan image yang lebih menarik dengan harga yang
menarik dan akses untuk melakukan pemesanan melalui website dengan
mudah dan cepat.
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6.

Pihak hotel dapat melakukan pendapatan yang lebih pro aktif dengan
memberikan kejutan atau hadiah di hari – hari special para tamunya misalnya
memberikan surprise di hari ulang tahunnya.

7.

Enggagement pihak front liners (para staff hotel) dan manajemen dengan
para tamu hendaknya diprioritaskan untuk dapat memberikan konversi
terhadap bisnis yang lebih meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Alma, Buchari. Manajmen Pemasaran dan Pemesaran Jasa. Bandung: Alfabeta, 2009.
Ani. (2009, March 31). Pengguna Internet Indonesia tumbuh 1000 persen.
Anke Dwi Saputro, Integrating Sales & Marketing, Jurus Ampuh Mendongkrak
Penjualan Menguunakan Strategi Pemasaran,.
Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
Assauri, Sofjan. Manajemen Pemasaran: Dasar, konsep dan Strategi. Jakarta: PT. Raja
Grafindo, 2011.
Bagyono. Pariwisata dan Perhotelan.Alfabeta. 2005 Bandung
C.M.Lingga Purnama,MM, Strategic Marketing Plan, 2014, Penerbit Gramedia
Pustaka Umum, Jakarta.
Herlambang, Susatyo. 2004. Basic Marketing (Dasar-Dasar Pemasaran) Cara Mudah
Memahami Ilmu Pemasaran. Cet; Gosyen Publishing
Hermawan Kartajaya, Integrating and Marketing, Jurus Ampuh Mendongkrak
Penjualan Menggunakan Strategi Pemasaran.
https://blog.syarq.com (diakses pada tgl 21 Mei 2017)
Indra Arief Probadi, Organisasi Pariwisata Dunia kagumi pertumbuhan wisman ke
Indonesia, Rabu, 7 November 2018 20:59 WIB
https://www.antaranews.com/berita/766080/organisasi-pariwisata-duniakagumi-pertumbuhan-wisman-ke-indonesia
Irianto, Agus. 2003. Statistik: Konsep Dasar, Aplikasi dan Pengembangannya. Jakarta:
Kencana
J.David Hunger & Thomas LL.Wheelen,Manajemen Strategis, Edisi Bahasa
Indonesia, Penerbit Andi, 2003.
Janal,D.S. (2005). Online Marketing Handbook : how yo seel,advertise,publicize and
promote your product and service on the internet and commercial online
system.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai
Pustaka, 2002.
Khotler, Philip dan Amstrong, Dasar-dasar Pemasaran. Bandung: Indeks, 2009.

Khotler, Philip dan Kevin Lene keller, Manajemen Pemasaran, Edisi 12, Jilid I,
Erlangga, 2008.
Khotler, Philip. Manajemen Pemasaran Prenhallindo, edisi 9, Jakarta, 2009.
Kompas Cyber Space. Retrieved from http://www.kompas.com
Kotler, Philip dan Keller, Lane Kevin. 2009. Manajemen Pemasaran Jilid 1, Edisi 13,
Jakarta: Erlangga
Kotler, Philip dan Keller, Lane Kevin. 2016. A Framework for Marketing
Management. Global Edition. Pearson Education Limited, 6th Edition
Kotler,Philip and Gary Armstrong, 2012. Prinsip – Prinsip Pemasaran.Edisi 13.Jilid
1.Jakarta
Kotler,Philip,2005, Manajemen Pemasaran, edisi kesebelas, Jakarta : penyunting
Bambang Sarwiji: indeks,2006.
Lamb, Hair. 2001. Manajemen Pemasaran Jasa Teori dan Praktek. Edisi Pertama.
Jakarta: Penerbit Salemba Empat
Lamb,Hair,Mc.Daniel,Pemasaran,Buku 1, Edisi Pertama Jakarta : Salemba
Empat,2001.
Lydia Geonadhi, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Dalam
Keputusan Pembelian Mobil Toyota Aavanza Di Kota Banjarmasin”, Jurnal
Manajemen dan Akuntansi, Vol. 12 No. 2 Oktober 2011.
Mariaji, Wahyu dan Yuniati, Tri. (2014). Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap
Keputusan Pembelian. Jurnal Ilmu & Riset Manajemen Vol. 3 No.8
Mondy,R.Wayne,2008, Manajemen SDM Cetakan Kesembilan, Jakarta: Bumi
Angkasa.
Musanef (1995) Manajemen Pariwisata di Indonesia. Jakarta, Gunung Harta.
Nandan Limakrisna, Togi Parulian Purba, 2017, Manajemen Pemasaran, Nitra
Wacana Media, Jakarta.
Nasusastro, H. Mulyadi. Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan.,
Bandung: Alfabeta, 2012.
Nembah F.Hartimbul Ginting,Manajemen Pemasaran oleh Nembah Hartimbul
Ginting,Cetakan 1, Bandung : Yrama Widya,2001.
Nugroho, J. Setiadi. Perilaku Konsumen : Konsumen dan Implikasi untuk Strategi dan
Penelitian Pemasaran. Jakarta: Prenada Media, 2003.
Pasha, Muhammad Reksa. 2017. Kemudahan yang Didapat dari Belanja Online,

Paul.D. Leedy and Jeanne.E. Ormrod. 2005. Practical Research: Planning and Design
Research Edisi 8. Ohio : Pearson Merrill Prentice Hall
Pendit, NS. (1994) Ilmu Pariwisata. Jakarta, Pradaya Paramita
Perilaku Konsumen & Strategi Pemasaran Untuk Memenangkan Persaingan Bisnis
Edisi 2 – Jakarta Penerbit Mitra Wacana Media,2011.
Peter, Paul J. and Olson, C. Jerry. (2010). Consumer Behavior and Marketing
Strategy. Mcgraw-Hill/Irwin Series in Marketing, 9th Edition
R. Lupiyoadi, Manajemen Pemasaran Jasa Teori dan Praktik, Penerbit Salemba
Empat, Depok, Mei, 2001.
Sadeh (2011). The effects of website quality dimensions on consumer satisfaction in
e-retailing system middle-east. Journal of Scientific Research 10 (3), 366-369.
Scharl, A., Wober, K. & Bauer, C. (2004). An integrated approach to measure website
effectiveness in the European hotel industry, Information Technology &
Tourism, 6(4), 257-271. Doi: 10.3727/1098305032781157.
Sedarmayanti , 2011, Metodologi Penelitian, CV.Mandar Maju,Bandung.
Sentosa, Singgih S, 2001, ‘SPSS versi 10”, PT.Elek Media Komputindo,Jakarta.
Setiadi, Nugroho J. 2008. Perilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi untuk Strategi
Setiadi, Nugroho,2003,”Perilaku Konsumen Konsep Dan Implikasi Untuk Strategi
Dan Penelitian Pemasaran”, Prenada media, Jakarta Timur.
Simamora,Bilson, 2002,” Panduan Riset Perilaku Konsumen “, PT.Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta.
Simamura, Bilson. Panduan Riset Perilaku Konsumen, Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2004.
Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D, Penerbit Alfa
Beta, Februari.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
Bandung, 2014.
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Ke-13, Jakarta
Sulianta, F. (2009). Web marketing. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Sutrisno, Hadi. Metode Research. Yogyakarta: UGM. 2002.

Syafirah, Lisbeth Mananeke, Jopie Jorie Rotinsulu, “Pengaruh Faktor-Faktor Perilaku
Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Produk Pada Holland Bakery
Manado”. Jurnal EMBA, Vol. 5 No. 2 (Juni 2017) h. 247
Tika, Moh Papundu. Metode Riset Bisnis. Jakarta: PT Bumi Aksara,2006.
V.Wiratna Sujarwen, SPSS Untuk Penelitian, , Penerbit Pustaka Baru Press, Bantul,
Yogyakarta.
Walker, Boyd dan Larrche. Manajemen pemasaran , Suatu Pendekatan Strategis
Dengan Orientasi Global. Jakarta : Erlangga, 2000.
Walker, Boyd L. Manajemen Pemasaran,Jilid I, Ahli Bahasa oleh Imam Nurmawan,
Jakarta: Erlangga, 1997.
Yoeti,Oka A 2003.Tour and Travel Marketing.Jakarta :Pradnya Paramita.

KUISIONER
DATA RESPONDEN
1.Usia (Tahun)
2.Jenis Kelamin
3.Status Pernikahan

: □ 20-25
:□ Laki –laki
:□ Sudah

□ 26-35
□ 36-45
□ Perempuan
□ Belum

□ > 45

□
S2

4.Pendidikan
5.Pekerjaan

:□ SMA
:□ Karyawan swasta
:□ Wirausahawan

6.Penghasilan
7.Frekuensi menginap di hotel per
bulan

:□ Dibawah 5 jt/bln

□ D1/D3
□ S1
□ Karyawan pemerintahan
□ Praktisi Pemerintahan
□ 5 - 10 jt/
□ 11 - 15 jt/
bln
bln □ Diatas 15 jt/bln

:□ 0-5

□ 6-10

NO

□ 11-15

PERTANYAAN
Sebelum adanya OTA, saya selalu melakukan pemesanan kamar
melalui hotel langsung.
Karena beberapa alasan kemudahan, promosi dan harga maka saya
saat ini selalu menggunakan OTA dalam melakukan pemesanan kamar
hotel

A
B

Beberapa hal yang mempengaruhi saya dalam melakukan pemesanan
hotel secara online adalah :

C
1
2
3
4
5
6

Harga
Promosi
Kemudahan akses dalam melakukan pemesanan kamar
Konfirmasi pemesanan kamar yang cepat dan tepat.
Pembayaran yang mudah.
Website yang menarik dan sesuai dengan yang diharapkan.

SS

□ > 15

S

CS

TS

STS
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