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1.1 Latar Belakang Penelitian 

Lembaga kajian ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) 

Indonesia, memperkirakan bahwa nilai e-commerce di Indonesia pada tahun 2016 

ini mencapai US$ 24,6 Milyar atau setara dengan 319,8 Triliun Rupiah. Angka 

tersebut naik hingga dua kali lipat menunjukan lonjakan nilai sebesar 150% US$ 

12 Milyar atau setara dengan 157 triliun rupiah. Hal ini menunjukan bahwa 

perkembangan e-commerce di Indonesia terbilang sangat prospektif, mengingat hal 

tersebut ditunjang oleh semakin bertumbuhnya pengguna internet di Indonesia. 

Tentu dengan hal ini tidak mudah untuk memulai dan mempertahankan dalam 

banyaknya persaingan situs e-commerce yang terus berkembang. 

Adanya pertumbuhan masyarakat yang menggunakan internet dalam 

kehidupan sehari – hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, membuat e-

commerce semakin tidak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat. 

Perkembangan juga terjadi dalam bisnis dunia perhotelan.  Saat ini semakin banyak 

bermunculan aplikasi yang menyediakan penjualan tiket pesawat dan hotel seperti 

Traveloka, Trivago, Tiket.com, agoda, Nusa Trip, Booking.com, Pegipegi, 

tripadvisor, utiket.com, dll. Namun, diantara beberapa aplikasi tersebut yang paling 

dikenal oleh masyarakat adalah Traveloka. Adanya kemudahan yang dapat 

diperoleh dalam penggunaan aplikasi tersebut untuk melayani konsumen yang 



bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen terhadap layanan e-

commerce. 

E-commerce akan menjadi salah satu solusi perusahaan dalam 

memenangkan persaingan di Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan perlu untuk 

mengetahui bagaimana tanggapan konsumen terhadap suatu layanan e-commerce 

dan apakah layanan e-commerce sendiri memiliki dampak yang signifikan terhadap 

kepuasan konsumen secara keseluruhan.  

Penelitian tentang E-commerce pernah dilakukan sebelumnya oleh Achmad 

Andriyanto, Dany Nugroho dalam Jurnal yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan 

E-commerce Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi kasus ABC.COM) Tahun 2016. 

Oleh Dewi Astuti dan Febi Nur Salisah dalam Jurnal yang berjudul Analisis 

Kualitas Layanan E-commerce Terhadap Kepuasan Pelanggan Menggunakan 

Metode E-SERVQUAL (Studi kasus : Lejel Home Shopping Pekan Baru) tahun 

2016.  Oleh Siti Maryama dalam Jurnal yang berjudul Penerapan E-commerce 

Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha tahun 2013. Oleh Amelia Andhini dalam 

Jurnal yang berjudul Pengaruh Transaksi Online Shopping Dan Kepercayaan 

Konsumen Terhadap Kepuasan Konsumen Pada E-commerce tahun 2017. 

Konsumen merupakan bagian yang terpenting dalam sebuah perusahaan, 

karena akan menghasilkan keuntungan bagi para pelaku bisnis dan sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan suatu usaha. Seorang konsumen akan menilai 

sejauh mana para pelaku usaha dapat memberikan pelayanan yang baik bagi 

konsumen. Karena itu setiap pelaku usaha dituntut untuk dapat memberikan 



pelayanan yang baik sehingga konsumen mendapatkan kepuasan dari transaksi 

yang dilakukan.  

Kepuasan konsumen bergantung pada perkiraan kinerja produk dalam 

memberikan nilai, relatif  terhadap harapan membeli. Kepuasan konsumen adalah  

perasaan senang, dan puas karena antara harapan dan kenyataan telah sesuai dengan 

keinginan. Kepuasan konsumen juga sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan 

suatu usaha. Konsumen yang merasa puas atas pelayanan yang diberikan 

memungkinkan konsumen tersebut akan melakukan transaksi yang berulang – 

ulang. Mencapai kepuasan konsumen adalah salah satu tujuan setiap perusahaan. 

Kepuasan konsumen tentunya akan menjadi point penting bagi eksistensi suatu 

perusahaan. Tidak hanya itu, memuaskan konsumen juga dapat meningkatkan 

kualitas perusahaan dalam bersaing dengan perusahaan – perusahaan lainnya. 

Tingkat kepuasan konsumen terhadap suatu pelayanan akan memberikan 

cerminan keberhasilan perusahaan dalam memberikan suatu layanan, sebab apabila 

suatu layanan yang diberikan akan menjadi gagal jika tidak sesuai dengan harapan 

yang diinginkan oleh konsumen. Maka perusahaan dengan kamampuan bagaimana 

konsumen merasa puas dengan pelayanan yang diterima. Untuk menentukan 

kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang biasanya sangat dipengaruhi 

oleh tingkat kepuasan konsumen. Karena dengan tingkat kepuasan tinggi atau 

dengan kesenangan yang tinggi menciptakan kelekatan emosional terhadap merek 

tertentu, bukan hanya kesenangan dan akan menghasilkan kesetiaan pelanggan 

yang tinggi.  



Jadi kepuasan konsumen pada dasarnya mencakup perbedaan antara harapan 

dan kinerja atau hasil yang dirasakan oleh konsumen. Kepuasan konsumen ini 

sangat penting diperhatikan oleh perusahaan sebab berkaitan langsung dengan 

keberhasilan pemasaran dan penjualan produk atau jasa yang dihasilkan oleh 

perusahaan. Hal ini seiring dengan pernyataan Supranto (1997) bahwa konsumen 

memang harus dipuaskan, sebab kalau mereka tidak puas akan meninggalkan 

perusahaan dan akan menjadi pelanggan pesaing. Ini akan menyebabkan penurunan 

penjualan dan pada akhirnya akan menurunkan laba bahkan kerugiaan perusahaan.   

Kepuasan konsumen dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya 

adalah kualitas  e-commerce. Kemudahan dalam mengakses internet dan 

perkembangan teknologi yang semakin maju membuat pelaku usaha harus mampu 

memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Konsumen yang saat ini lebih 

memilih untuk melakukan transaksi melalui media elektronik (online) 

menyebabkan pelaku usaha harus mampu menyediakan fasilitas tersebut yaitu 

memberikan layanan reservasi online kepada konsumen.  

E-commerce adalah suatu proses penjualan dan pembelian produk maupun 

jasa yang dilakukan secara elektronik yaitu melalui jaringan komputer atau internet. 

Arti lain dari e-commerce yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 

pengolahan digital dalam melakukan transaksi bisnis untuk menciptakan, 

mengubahdan mendefinisikan kembali hubungan baru antara penjual dan pembeli.  

E-commerce atau penjualan yang diberikan secara online (elektronik) 

merupakan pelayanan yang diberikan untuk melayani konsumen dalam pemesanan 



tiket dan hotel. Hotel sukabumi Indah merupakan Hotel yang ada di kota Sukabumi, 

yang telah menggunakan layanan e-commerce dalam melayani konsumen nya 

untuk pemesanan kamar hotel. Hotel yang bertempat di Jl. Ahmad Yani No 256  

kelurahan kebonjati kecamatan Cikole Kota Sukabumi dengan nomor TDP 

10.05.5.55.00136.  

Layanan E-commerce yang disediakan oleh pihak Hotel terhadap calon 

konsumen nya yaitu melalui beberapa aplikasi yang melayani reservasi online 

pemesanan hotel. Selain tujuan utama nya untuk memberikan layanan reservasi 

online, tentunya di samping itu juga supaya hotel tersebut dapat mudah di kenal dan 

di cari oleh konsumen Hotel yang tidak lain tujuan nya juga untuk meningkatkan 

daya saing.  

Tabel 1.1 

Data hasil wawancara kepada 10 pengunjung Hotel Sukabumi Indah 

Hasil wawancara penulis kepada 10 orang pengunjung Hotel Sukabumi Indah 

tentang kepuasan konsumen pengguna Reservasi Online sebagai berikut: 

Pertanyaan SP P R TP STP 

Kemampuan layanan reservasi online 

dalam memberikan informasi  pemesanan 

Hotel sesuai dengan keinginan konsumen 

2 2 4 2 - 

Pelayanan pemesanan kamar Hotel 

menggunakan reservasi online sesuai 

dengan keinginan konsumen. 

1 2 4 3 - 

Keinginan dan harapan konsumen untuk 

pemesanan Hotel dapat terpenuhi melalui 

reservasi online.  

1 1 6 2 - 

Harga kamar Hotel yang ditawarkan pada 

layanan reservasi online sesuai dengan 

keinginan konsumen. 

- 3 4 3 - 

 



Berdasarkan hasil penjajagan penulis yang dilakukan melalui wawancara 

terhadap 10 pengunjung Hotel Sukabumi Indah yang melakukan reservasi online 

dalam pemesanan kamar Hotel Sukabumi indah, ditemukan masalah pada kepuasan 

konsumen diantaranya 7 pengunjung menyatakan kurang puas setelah melakukan 

transaksi melalui reservasi online untuk pemesanan Hotel. Misalnya, informasi 

yang tertera pada layanan reservasi online tersebut tersebut kurang jelas dan 

terkadang terdapat beberapa hal yang tidak terduga seperti adanya biaya tambahan 

setelah melakukan reservasi transaksi pemesanan hotel melaui reservasi online 

untuk pemesanan kamar Hotel.  

Adanya ketidakpuasan yang dirasakan oleh konsumen setelah melakukan 

tranksaksi e-commerce melalui reservasi online untuk pemesanan Hotel tentunya 

terjadi kegagalan dalam pemasaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan. 

Konsumen yang merasa tidak puas atas layanan yang diterima tentunya tidak akan 

melakukan transaksi pembelian ulang dan juga tidak terjalin hubungan yang baik 

antara perusahaan dengan konsumen.   

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Layanan e-commerce Terhadap Kepuasan 

Konsumen” (Studi kasus pada pengunjung hotel Sukabumi Indah yang 

menggunakan reservasi online).  

 

 

 



I.2 Identifikasi dan Perumusan masalah  

1.2.1 Identifikasi masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penulisan di atas dapat diidentifikasi 

masalahnya yaitu terdapat pada kepuasan konsumen terhadap e-commerce pada 

reservasi online dalam pemesanan hotel. Konsumen merasa tidak puas setelah 

melakukan reservasi online yang disediakan oleh pihak hotel. Diduga masalah 

tersebut disebabkan karena kurang nya informasi yang tertera dalam layanan 

reservasi online tersebut. Seperti tampilan gambar hotel, alamat lengkap hotel, dan 

harga setiap kamar yang selalu berubah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

mengetahui lebih mendalam apakah e-commerce pada reservasi online berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen pada Hotel Sukabumi Indah.  

1.2.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis merumuskan 

permasalahannya sebagai berikut : 

2.2.1 Bagaimana layanan reservasi online pada Hotel Sukabumi Indah? 

2.2.2 Bagaimana kepuasan konsumen pengguna reservasi online pada Hotel 

Sukabumi Indah? 

2.2.3 Seberapa besar pengaruh e-commerce melalui dimensi perspektif komunikasi, 

prespektif proses bisnis, perspektif layanan, dan perspektif online terhadap 

kepuasan konsumen pada Hotel Sukabumi Indah?  



2.2.4 Seberapa besarkah pengaruh e-commerce terhadap Kepuasan konsumen pada 

Hotel Sukabumi Indah  secara simultan? 

I.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

3.1.1 Untuk mengetahui e-commerce pada reservasi online yang dijalankan pada 

Hotel Sukabumi Indah 

3.1.2 Untuk Mengetahui Kepuasan Konsumen pengguna reservasi online pada 

Hotel Sukabumi Indah 

3.1.3 Untuk mengetahui besarnya pengaruh e-commerce pada reservasi online 

terhadap kepuasan konsumen pada Hotel Sukabumi Indah.  

3.1.4 Untuk mengetahui besarnya pengaruh e-commerce melalui dimensi Perspektif 

Komunikasi, Prespektif proses bisnis, Prespektif Layanan, dan Perspektif online 

terhadap kepuasan konsumen Hotel Sukabumi Indah secara parsial. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis  

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebuah bahan pertimbangan 

sebagai ilmu lebih lanjut, dan dapat memberikan sebuah kontribusi yang baik dari 

segi pemikiran, ilmu pengetahuan mengenai e-commerce terhadap kepuasan 

konsumen pada hotel Sukabumi Indah, sebagai bentuk pengaplikasian dari ilmu 



yang didapatkan pada program studi Administrasi bisnis di Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi.  

1.3.2.2 Kegunaan Praktis  

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan ini, diharapkan dapat memberikan 

pemahaman, serta menghasilkan sumbangan pemikiran, diantaranya sebagai 

berikut : 

1.3.2.3 Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan, baik teori 

maupun praktik dibidang pemasaran. Khususnya mengenai e-commerce terhadap 

kepuasan konsumen.  

1.3.2.4 Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan memecahkan 

masalah dan sebagai bahan masukan yang bermanfaat dan berguna dalam hal 

manajemen pemasaran. Penelitian ini juga bisa menjadi sumber informasi yang 

positif untuk perusahaan di masa yang akan datang supaya dapat menjadi lebih baik.  

1.3.2.5 Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi 

mereka yang ingin melakukan penelitian dalam konsentrasi ilmu administrasi bisnis 

terutama dalam bidang manajemen pemasaran dan diharapkan dapat memberikan 

sumber informasi yang berkaitan dengan e-commerce dan kepuasan konsumen atau 

permasalahan yang sama. 



1.4 Lokasi dan Lamanya Penelitian  

1.4.1 Lokasi  

 Peneliti memilih lokasi penelitian pada Hotel Sukabumi Indah, yang 

beralamatkan di Jl. Ahmad Yani no 256, Kebonjati, kec. Cikole Kota Sukabumi, 

Jawa Barat. Adapun lamanya penelitiaan yang dilakukan oleh peneliti terhitung 

dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Juni 2018. 


