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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Saat ini perkembangan teknologi modern sangat pesat, terutama pada 

teknologi internet yang sudah menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian besar 

orang di dunia. Persaingan semakin ketat dalam dunia bisnis terutama dengan  

kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut data penelitian yang 

telah dilakukan oleh asosisasi penyedia jasa internet Indonesia atau sering disebut 

sebagai APJII yang dapat dilihat pada gambar 1.1, pengguna internet di Indonesia 

terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga cukup penting bagi perusahaan 

untuk memahami tingkah laku pengguna internet di Indonesia. 

 

Gambar 1.1 Jumlah Pengguna Internet di Indonesia 

(Sumber: https://id.techinasia.com/tingkah-laku-pengguna-internet-indonesia) 
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Perkembangan penggunaan internet di Indonesia sangat pesat setiap tahun.  

Seiring dengan berkembangnya gaya hidup, internet menjadi suatu faktor yang 

sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari semakin 

marak orang memanfaatkan teknologi internet yang semakin mudah di akses. 

Internet sudah menjadi hal yang bisa didapatkan oleh berbagai kalangan masyarakat, 

didukung oleh berkembangnya provider internet yang disediakan oleh berbagai 

operator telepon seluler dan juga ISP (Internet service provider) yang menawarkan 

harga paket internet yang semakin terjangkau oleh berbagai kalangan. Menurut 

sumber Kompas.com,  pengguna internet melalui telepon seluler meningkat dari 65 

persen menjadi 85 persen. 

Menurut Internetworldstat.com (2016), yang dapat dilihat pada Gambar 

1.2. Indonesia menempati peringkat 4 pengguna internet di daerah Asia. 

Sedangkan pada Gambar 1.3. menunjukkan penetrasi internet di Indonesia dari 

tahun 2006 ke tahun 2015 yang melonjak hingga 5 kali lipat dari angka semula. 

Perkembangan pengguna internet yang luar biasa di Indonesia membuka peluang 

bagi pembisnis yang akan memanfaatkan media ini. 
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Gambar 1.2. Peringkat Indonesia sebagai pengguna internet di Asia 

(Sumber: http://katadata.co.id/grafik/2016/01/13/indonesia-peringkat-4-pengguna-

internet-asia) 

	

Gambar 1.3. Penetrasi Internet di Indonesia 
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(Sumber:	http://d27bf9iy63vb4h.cloudfront.net/wp-

content/uploads/2015/04/Pertumbuhan-Pengguna-Internet-di-Indonesia.jpg)	

Perkembangan pengguna internet di Indonesia berdampak pada 

perkembangan situs-situs jual beli secara online. Fenomena ini tentu saja menjadi 

peluang bisnis baru bagi beberapa pihak yang kemudian menangkap peluang 

tersebut dengan menyediakan atau membuat toko online sebagai bagian dari e-

commerce. Menurut Loudon (1998) E-commerce adalah suatu proses yang 

dilakukan konsumen dalam membeli dan menjual berbagai produk secara 

elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer 

sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan. Menurut Matthew Driver, 

presiden Mastercard untuk wilayah Asia Tenggara, Indonesia adalah salah satu 

negara dengan pertumbuhan pasar e-commerce yang terbesar di Asia-Pacific. 

Berdasarkan data dari Euromonitor International di tahun 2013, ada 92 juta atau 

lebih dari 40% akun bank yang terhubung ke kartu kredit dan debit dari total 

penduduk indonesia yang mencapai 240 juta.  

E-commerce mengandung banyak manfaat dalam dunia bisnis selain 

mempermudah proses jual beli, dengan menggunakan E-commerce pelaku bisnis 

dapat mengurangi biaya dalam penjualan barang dan jasa. E-commerce dapat 

membuat kita bertransaksi dengan cepat, mudah dan biaya yang lebih murah tanpa 

melalui proses yang rumit, pembeli cukup mengakses internet ke website suatu 

perusahaan yang mengiklankan produknya di internet. 

Konsumen tidak perlu lagi untuk datang ke toko fisik, konsumen hanya 

perlu menggunakan internet untuk mencari website toko online yang menjual 

produk yang diinginkan. Yang perlu diperhatikan oleh perusahaan yang bergerak 
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di bidang e-commerce adalah bagaimana website yang dimiliki bisa menarik bagi 

pelanggan sehingga terbangunnya rasa percaya diri konsumen ketika mengunjungi 

website. Pertumbuhan E-commerce di Indonesia kian menjamur dan bersamaan 

dengan meningkatnya aktivitas transaksi online oleh masyarakat. Menurut riset 

yang diprakarsai oleh Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA), Google Indonesia, 

dan TNS (Taylor Nelson Sofres), nilai pasar e-commerce Indonesia mencapai $8 

miliar (Rp 94,5 triliun) pada tahun 2013. Tahun 2016 nilainya diprediksi 

meningkat tiga kali lipatnya menjadi Rp 295 triliun.  

 

Gambar 1.4 Retail E-commerce market in ASEAN 

Sumber:(https://id.techinasia.com/potensi-ecommerce-di-indonesia-asia-tenggara) 

E-commerce di kawasan Asean menyumbang kurang dari 1 persen pasar e-

commerce di dunia. Pada tahun 2013, pasar e-commerce di ASEAN 6 bernilai 
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sekitar USD 7 miliar (Rp 89,8 triliun).  Meskipun Indonesia memiliki sekitar 39 

juta pengguna internet pada tahun 2013, jumlah pembeli online di negara ini 

masih sedikit jika dibandingkan negara lain. Indonesia hanya memiliki sekitar 

lima juta pembeli online, yang hanya sekitar 12 persen dari jumlah pengguna 

internet di negara ini. Nilai pasar e-commerce di Indonesia termasuk yang paling 

tinggi yaitu USD 1,3 miliar ( Rp 16,7 triliun). 

 

 

Gambar 1.5 Pertumbuhan Pengguna Kartu Kredit di Indonesia 

(http://www.bareksa.com/en/text/2016/04/29/map-ace-hardware-hypermart-

terimbas-pengawasan-kartu-kredit-kenapa/13217/analysis) 

Di Indonesia, pengguna kartu kredit terus bertumbuh dari tahun ke tahun 

dan sudah melebihi dari 250 juta pengguna pada tahun 2015 seperti data yang 

dapat dilihat pada gambar 1.5. Sebagai metode pemasaran yang masih tergolong 

baru, e-commerce memiliki ketidakpastian dan risiko yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan transaksi yang dilakukan secara konvensional. Hal ini yang 

kemudian menjadi salah satu pertimbangan bagi konsumen untuk melakukan 
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pembelian secaran online. Perusahaan e-commerce harus bisa meyakinkan calon 

customer mereka agar mereka mau berbelanja secara online. Seperti yang dapat 

dilihat pada gambar 1.6, Enam dari sepuluh konsumen (60%) mengatakan bahwa 

mereka tidak bersedia memberikan informasi kartu kredit mereka secara online. 

penghalang yang lain untuk berbelanja online adalah biaya pengiriman (50%) dan 

kebingungan mengenai cara berbelanja di situs yang ada (49%). Kekhawatiran 

untuk memberikan informasi kartu kredit masih menjadi penghalang untuk 

berbelanja secara online, maka sangat penting bagi peritel online untuk menjamin 

keamanan dan pembayaran untuk mendapatkan kepercayaan konsumen. 

 

Gambar 1.6 Kekhawatiran Belanja Online 

Sumber:(http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2014/konsumen-indonesia-

mulai-menyukai-belanja-online.html) 

Bisnis Travel Online sebenarnya sudah sejak lama ada, hanya saja belum 

banyak pelakunya dan belum banyak yang bisa memahami prospek dari usaha 

travel online ini. Hal ini ditandai dengan maraknya bisnis travel online. Semakin 

mudahnya akses internet, biaya perjalanan yang semakin terjangkau menjadi 

faktor pemicu meningkatnya jumlah pembelian melalui online. Menurut Global 
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Nielsen Survey yang dapat dilihat pada gambar 1.7, jasa travel adalah yang paling 

banyak direncanakan konsumen untuk dibeli secara online. Sekitar setengah dari 

konsumen Indonesia berencana untuk membeli secara online tiket pesawat (55%), 

melakukan pemesanan hotel dan biro perjalanan (45%). Empat dari sepuluh 

konsumen (40%) berencana untuk membeli buku elektronik (ebook), membeli 

pakaian/aksesoris/sepatu (27%), dan sisanya merencanakan untuk membeli tiket 

acara secara online (33%). 

Gambar 1.7 Top 5 online shopping 

(Sumber : Nielsen Global Survey of E-Commerce, Q1 2014) 

Salah satu e-commerce travel online adalah Airbnb. Airbnb adalah sebuah 

online marketplace bagi orang-orang yang ingin mengiklankan, menemukan, juga 

memesan berbagai akomodasi unik di seluruh dunia secara online melalui ponsel 

atau tablet. Biasanya, orang-orang menyewakan rumahnya secara harian seperti 

kamar hotel. Bagi pemilik kamar, apartemen ataupun rumah, ini bisa menjadi 
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penghasilan tambahan, dan bagi pengguna atau tamu, ini bisa menjadi salah satu 

alternatif untuk mendapatkan local experience dan akomodasi yang lebih murah 

dibandingkan menginap di hotel. Airbnb sudah dirintis sejak 2008 dan berbasis di 

San Fransisco, California. Airbnb menghubungkan orang-orang ke berbagai 

pengalaman wisata yang unik, dengan harga berapapun, di lebih dari 34.000 kota, 

550.000 tempat menginap dari 190 negara. Airbnb menerima lebih dari 30 juta 

page view perbulannya. Airbnb mengambil biaya host sebesar 3% dari daftar 

harga dan 6-12% untuk harga host. Airbnb di Indonesia berperingkat global 

nomor 185.403. Situs ini memiliki PageRank 3. 

Penelitian yang dilakukan oleh  Ha (2004) menyatakan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi brand trust online adalah privacy, perceive risk, positive 

WOM, informativeness, selain itu hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa 

brand trust berpengaruh terhadap brand commitment. 

Masalah keamanan merupakan salah satu aspek yang penting dari sebuah 

bisnis online. Keamanan dalam transaksi online adalah bagaimana mencegah dari 

berbagai penipuan (cheating). Sangat pentingnya nilai sebuah informasi 

menyebabkan seringkali informasi yang diinginkan hanya boleh diakses oleh 

orang-orang tertentu. Jatuhnya informasi ke tangan pihak lain dapat menimbulkan 

penyalahgunaan informasi dan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan juga 

penggunanya.  

Park dan Kim (2006) mendefinisikan security atau keamanan sebagai 

kemampuan perusahaan dalam melakukan pengontrolan dan penjagaan keamanan 

atas transaksi data. Menurut Park dan Kim (2006) menyatakan bahwa jaminan 
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keamanan berperan penting dalam pembentukan kepercayaan dengan mengurangi 

perhatian konsumen tentang penyalahgunaan data pribadi. Keamanan merupakan 

faktor kunci yang menjadi perhatian orang menggunakan internet untuk membeli, 

karena sebagian transaksi dilakukan di web. Penelitian ini menjelaskan bahwa 

kualitas sebuah web dapat meningkatkan kepercayaan konsumen yang melakukan 

transaksi secara online, karena konsumen yang bertransaksi secara online 

mengandalkan informasi yang di dapat dari website yang menjual produk dan jasa 

tersebut (Zhang, 2009). 

Selain faktor-faktor positif yang memudahkan konsumen dalam berbelanja 

melalui internet, juga terdapat beberapa hal-hal negatif berupa hambatan yang 

menyebabkan orang malas melakukan belanja di internet, yaitu alasan soal 

pembayaran. Berbagai kasus pembobolan kartu kredit masih menjadi trauma bagi 

sebagian besar masyarakat Indonesia. Faktor keamanan transaksi masih menjadi 

penghalang utama. Berbagai kasus pembobolan kartu kredit masih menjadi 

trauma bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Faktor keamanan transaksi 

masih menjadi penghalang utama.  

Menurut Lui dan Jamieson (2003) menyatakan tingkat risiko dalam berbelanja 

secara online tergantung pada persepsi konsumen dalam memperkirakan tinggi 

rendahnya risiko yang akan dialami ketika menggunakan internet untuk 

berbelanja. Dalam berbelanja online, konsumen tidak bisa benar-benar melihat, 

menyentuh, mendengar ataupun merasakan pengalaman terhadap barang yang 

akan dibelinya secara nyata. 
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Unsur ketidakpastian akhirnya menimbulkan perceive risk  dalam benak 

konsumen (Naiyi, 2004). Masih banyak konsumen yang menilai bahwa berbelanja 

secara online mempunyai resiko yang cukup signifikan. Konsumen semakin 

terdorong untuk mencari tambahan informasi ketika dihadapkan pada pembelian 

suatu produk dengan risiko yang tinggi. 

Melihat hal tersebut, maka perusahaan harus dapat menerapkan sistem 

pemasaran yang benar agar upaya untuk memperkenalkan dan memasarkan 

informasi tentang produk dapat dilakukan dengan baik. Untuk dapat melakukan 

kegiatan pemasaran suatu produk ada beberapa cara yang dapat dilakukan, salah 

satunya melalui media promosi Word of Mouth. Media promosi ini merupakan 

komunikasi dari mulut ke mulut yang dilakukan oleh dua atau lebih individu 

seperti kelompok referensi atau pelanggan. Positif Word of Mouth akan muncul 

dari suatu pengalaman yang dianggap luar biasa oleh konsumen, yang pada saat 

itu tingkat kepuasan emosional yang tinggi, dengan kata lain yang didapat ketika 

melakukan pembayaran lebih tinggi dari pengharapannya, selanjutnya konsumen 

akan menjadi loyal dan menyebarkan positif Word of Mouth. Tanpa diminta, ia 

akan menceritakan pengalaman yang dirasakannya kepada orang-orang 

terdekatnya. Melalui positif Word of Mouth ini, maka konsumen akan 

memberikan informasi kepada konsumen lain tentang produk yang telah mereka 

beli. Informasi itulah yang akan dijadikan referensi bagi konsumen lain untuk 

melakukan pembelian produk yang bersangkutan. Media promosi ini adalah yang 

paling efektif karena disampaikan secara langsung oleh konsumen yang telah 

mengkonsumsi produk tersebut. Selain itu melalui Word of Mouth ini konsumen 

Analisis Pengaruh Persepsi..., Florencia Agustina Hartono, FB UMN, 2017



12	

lain akan lebih tertarik karena informasi yang diberikan oleh orang terdekat 

sehingga akan mempengaruhi minat beli konsumen terhadap produk yang 

direkomendasikan tersebut. 

Demi menciptakan pengalaman yang baik dan positif Word of Mouth dalam 

berbelanja online, perusahaan harus memperhatikan penjelasan atau informasi 

yang tersedia pada sebuah website. Pada pelenilitian yang akan dilakukan, 

informativeness (keinformatifan) dapat diartikan sebagai kemampuan dari sebuah 

media untuk menginformasikan kepada konsumen untuk membujuk terjadinya 

pembelian sehingga dapat memberikan kepuasan (Ducoffe, 1995). Hoffman & 

Nofak, 1996, berpendapat bahwa informativeness dapat diinterpretasikan sebagai 

kemampuan dari sebuah media dalam menyampaikan informasi kepada konsumen 

dalam rangka mencukupi kebutuhan mereka. 

Faktor informativeness berperan penting dalam ketertarikan dan keputusan 

pembelian konsumen, jika informasi yang diberikan oleh perusahaan tidak sesuai 

dengan apa yang diberikan, maka konsumen dapat merasa kecewa, dan akan 

menciptakan pengalan berbelanja yang buruk bagi konsumen tersebut. Dari 

faktor-faktor yang diuraikan di atas, bahwa meningkatnya jumlah pengguna 

internet di Indonesia telah memicu berkembangnya bisnis online di Indonesia, 

seperti jasa booking online yang sekarang ini sedang sangat berkembang. 

Kecenderungan konsumen di Indonesia untuk berbelanja atau bertransaksi secara 

online melalui internet juga meningkat.  

Airbnb yang bergerak dalam bisnis berbasis e-commerce, keamanan 

pelanggan pada saat melakukan pemesanan melalui website menjadi suatu faktor 
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kunci yang akan meningkatkan kepercayaan pelanggan kepada Airbnb. Brand 

Trust memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberlangsungan sebuah 

merek, karena jika sebuah merek sudah tidak dipercayai lagi oleh konsumen, 

maka produk atau merek tersebut akan sulit untuk berkembang di pasar. Dengan 

kepercayaan dan pengalaman baik yang didapatkan oleh pelanggan maka Airbnb 

mendapatkan nama baik. Kepuasan pelanggan akan didengar orang lain sehingga 

kepercayaan kepada Airbnb menjadi lebih baik lagi. Dari kepercayaan dan 

kepuasan pelanggan, maka Airbnb akan mendapatkan komitmen serta loyalitas 

penggunanya. Brand Trust merupakan peranan yang penting untuk meciptakan 

komitmen konsumen terhadap sebuah merek produk atau jasa. Menurut Morgan 

dan Hunt (1994) berpendapat bahwa kepercayaan sebagai faktor kunci dari setiap 

hubungan jangka panjang. Dari faktor-faktor diatas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai Airbnb yang bergerak di jasa travel yang bergerak 

di bidang e-commerce. 

1.2 Rumusan Masalah 

Meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia telah memicu 

berkembangnya bisnis online di Indonesia, seperti jasa booking online yang 

sekarang ini sedang sangat berkembang. Transaksi secara online termasuk 

cara yang mudah, akan tetapi konsumen tidak benar-benar melihat, 

menyentuh, mendengar ataupun merasakan  pengalaman terhadap barang atau 

jasa yang akan dibelinya secara nyata, maka dari itu kepercayaan konsumen 

kepada perusahaan sangat rentan dan susah untuk didapatkan. Menurut Wang 

& Emurian (2004), kepercayaan konsumen sering kali menjadi hambatan bagi 
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konsumen itu sendiri untuk menggunakan sistem reservasi online. 

Kepercayaan sangatlah penting dalam berbagai aspek, begitu pula dalam 

transaksi e-commerce. Kepercayaan tidak begitu saja datang melainkan harus 

mulai dibangun dari awal dan dapat dibuktikan. Kepercayaan akan timbul 

apabila konsumen telah merasakan kepuasan karena telah menggunakan suatu 

produk tertentu.	

 Berdasarkan pada latar belakang masalah maka pertanyaan penelitian 

ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh Security, Perceive Risk, Word-of Mouth, dan 

Informatveness  terhadap Brand Trust? 

2. Apakah terdapat pengaruh Brand Trust terhadap Brand Commitment? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi brand trust dan brand commitment. Berdasarkan perumusan 

masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis  pengaruh security, perceive risk, 

Word-of Mouth, dan informativeness  terhadap Brand Trust 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis  pengaruh Brand Trust terhadap Brand 

Commitment. 
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 1.4 Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup yang akan dibahas pada penelitian ini adalah : 

1. Penulisan penelitian ini dibatasi pada 6 variabel yang digunakan, yaitu:  

Security, Perceived Risk, Positive Word Of Mouth, Informativeness, 

Brand Trust, Brand Commitment. 

2. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan 

responden pria dan wanita yang sudah pernah melakukan transaksi di 

Airbnb. 

3. Ruang lingkup wilayah penelitian ini mengambil sampel di seluruh 

wilayah Indonesia. 

1.5 Manfaat Penelitian 
	
Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mendukung 

literatur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Brand Trust online 

yang telah ada dengan fakta yang didapatkan peneliti dari lapangan, dan 

hubungan dengan Brand Commitment. Khususnya dalam industri travel 

online. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memperkaya informasi, 

pengetahuan, dan referensi pada kalangan akademis maupun kepada 

masyarakat umum, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

Brand Trust dan Brand Commitment. 
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2. Manfaat Praktis  

 Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi ataupun 

sebagai masukan dalam pengelolaan bisnis online di internet baik dari sisi 

penjual maupun pembeli mengenai kepercayaan Brand Trust konsumen. 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pagi para pembaca terkait 

masalah brand trust dan  dalam hubungannya dengan brand commitment.  

Hasil penelitian juga dapat membantu praktisi untuk menentukan prioritas 

faktor yang harus difokuskan terlebih dahulu. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai pendahuluan dan latar belakang pemilihan 

judul. Atas dasar latar belakang tersebut, dibuatlah rumusan masalah mengenai 

online retail dan dituliskan dalam pertanyaan penelitian.Kemudian dibuat tujuan 

penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Manfaat penelitian 

baik dalam bidang akademis maupun bagi praktisi dijabarkan dengan jelas pada 

bab ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang landasan teori yang dipakai dalam penelitian ini. Variabel 

brand trust, brand commitment, membutuhkan landasan teori yang kuat untuk 

menjelaskan setiap variabelnya, sehingga tidak terjadi kesalahan persepsi oleh 

pembaca. Penjelasan-penjelasan secara teoritis mengenai variabel penelitian 

dipaparkan pada subbab tinjauan teori, sedangkan penelitian-penelitian terdahulu 
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yang dipakai sebagai pembentuk landasan teori dibahas pada subbab selanjutnya. 

Kemudian dipaparkan mengenai hubungan antar variabel sebagai dasar 

pembentukan hipotesis serta model penelitian yang akan digunakan untuk 

penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Bab ini secara garis besar menjelaskan 

tentang metodologi penelitian ini. Dimulai dengan memberikan gambaran umum 

mengenai objek penelitian. Kemudian, rancangan penelitian sebagai kerangka 

dasar dalam menggali informasi untuk menjawab fenomena beserta jenis data 

yang digunakan, dipaparkan pada subbab desain penelitian. Segala hal mengenai 

ruang lingkup penelitian, yakni target population penelitian, teknik sampling, 

prosedur & tata cara pengambilan data dibahas pada subbab selanjutnya. Bab ini 

juga membahas mengenai definisi operasional variabel yang digunakan sebagai 

dasar untuk membuat kuisioner sebagai alat ukur penelitian untuk menjawab 

fenomena. Pada akhir bab ini dibahas mengenai teknik analisis dalam mengolah 

data untuk menjawab rumusan masalah. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini membahas mengenai analisis data secara teknis dan 

pembahasannya dalam menjelaskan kaitan antar variabel yang berhubungan 

dengan fenomena e-commerce dan industri online retail di Indonesia. Adapun 

analisis yang dilakukan adalah analisis deskriptif, uji instrumen pengukuran yang 

meliputi uji validitas dan realibilitas, dan juga deskripsi profil responden. Secara 
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deskriptif, setiap variabel yang terkait dengan penelitian ini akan dibahas 

mengenai frekuensi dan rata-rata skor skala pengukuran. Kemudian akan 

dipaparkan hasil uji realibilitas, validitas, kecocokan keseluruhan model dan uji 

hipotesis penelitian. Pada akhir bab, hasil penelitian akan dihubungkan dengan 

teori dan implikasinya dalam aspek manajerial. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dibuat oleh peneliti dari hasil 

penelitian ini. Peneliti memberikan saran-saran yang berkaitan dengan objek 

penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya. 

1.7 Batasan Penelitian 

 Penelitian membatasi lingkup penelitian dengan tujuan agar penelitian ini 

dapat dilakukan secara terarah dan hasil yang diperoleh dapat menggambarkan 

objek penelitian yang diteliti. Selain itu, pembatasan juga berguna untuk 

menciptakan keefektifan waktu dan kemudahan dalam memperoleh data. Batasan 

penelitian ini antara kategori responden dan wilayan pengambilan sampel, dan 

dibatasi hanya responden yang sudah pernah menggunakan jasa Airbnb dan 

wilayah penelitian di seluruh Indonesia. Selain itu, waktu pengumpulan data 

hanya akan dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Juli 2017 sehingga data 

penelitian hanya dapat diolah dengan data yang didapat peneliti pada bulan 

pengambilan data pada responden. 
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