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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi ini, kemajuan teknologi informasi terus mengalami

perkembangan yang sangat pesat. Apa yang dilakukan oleh manusia dapat disebar

luaskan secara cepat dengan bantuan gadget seperti smartphone maupun tablet,

dan juga perangkat PC. Tidak hanya digunakan sebagai alat penunjang

komunikasi jarak jauh pada saat sekarang ini, akan tetapi pengguna internet

dengan mudah dapat mengakses aplikasi-aplikasi yang dapat menunjang

kebutuhan informasi sesorang. Tidak terkecuali aplikasi yang dapat membantu

seorang konsumen untuk mendapatkan apa yang diinginkan dengan hanya sekali

“klik” seperti online shop,  dimana aplikasi tersebut membantu seseorang untuk

dapat menghubungkan konsumen pada pembelian suatu produk maupun jasa.

Trend pembelian secara online lebih banyak diminati karena keputusan

pembeliannya praktis, cepat dan tentunya tidak serumit jika pembelian secara

offline. Pembelian secara online dapat menghemat waktu dan lebih memudahkan

kita dalam pembelian suatu produk tanpa harus datang ke tempat penjualan.

Data dari KOMINFO (Kementrian Komunikasi dan Informatika

Republik Indonesia), sampai awal tahun 2018 angka pengguna smartphone aktif

di Indonesia mencapai sekitar 100 juta orang  dari total penduduk sekitar 250 juta

jiwa (Kominfo.co.id tahun 2018). Tentunya hal tersebut merupakan market

potensial dari penduduk di Indonesia. Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia
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menjadi negara dengan pengguna smartphone aktif terbesar keempat di dunia

setelah Cina, India, dan Amerika.

Traveloka adalah situs yang menawarkan atau menyediakan berbagai

kebutuhan perjalanan, dengan penawaran berupa tiket pesawat, hotel, dan kereta

api. Pembelian tersebut dapat dipesan dengan cukup membuka situs

(traveloka.com) dan kita sudah disajikan berbagai penawaran tiket dengan

spesifikasi harga yang sudah ditentukan.

Tabel 1.1

5 Aplikasi Terbaik Traveling tahun 2018

No.
Versi Sumber Terpercaya

TechinAsia Jalan Tikus Cari Sinyal Telkomsel

1. Skyscanner Traveloka Traveloka Tiket.com

2. Traveloka Skyscanner PegiPegi Traveloka

3. Pegipegi PegiPegi Agoda Agoda

4. Tiket.com Tiket.com Trivago Booking

5. Airbnb Airy Rooms Mister Aladin Google Flight

Sumber: TechinAsia, Jalan Tikus, Cari Sinyal, Telkomsel, tahun 2018

Pada tabel 1.1 lima aplikasi pembelian tiket untuk traveling, Traveloka

selalu menjadi aplikasi favorit yang menduduki peringkat pertama dan kedua. Hal

tersebut membuktikan bahwa kiprah Traveloka di Indonesia merupakan salah satu

aplikasi terbaik.

Dengan adanya aplikasi pembantu dalam pembelian tiket secara online,

tidak membuat permasalahan itu selesai, namun banyak yang harus diperhatikan

untuk menarik konsumen agar mereka tertarik untuk mendownload aplikasi serta

membeli di traveloka.
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Tabel 1.2

5 Aplikasi Travel Populer Google Play Store tahun 2018

Peringkat Aplikasi Travel Download

1 Booking.com Lebih dari 100 jt pengguna

2 Trivago Lebih dari 50 jt pengguna

3 Traveloka Lebih dari 10 jt pengguna

4 Tiket.com Lebih dari 5 jt pengguna

5 PegiPegi Lebih dari 1jt pengguna

Sumber: Google Play Store, tahun 2018

Diakses dari Google Play Store, Traveloka menduduki peringkat ke 3

dengan jumlah download aplikasi lebih dari 10 jt pengguna. Akan tetapi meskipun

Traveloka menduduki peringkat ke 3, traveloka menjadi aplikasi Pilihan Editor

yang direkomendasikan diikuti aplikasi Booking.com dan Trivago.

Suatu keputusan (decision) melibatkan pilihan diantara dua atau lebih

alternatif untuk kemudian dipilih salah satunya dengan memutuskan pembelian.

Setiadi Nugroho (2010:33), menyatakan keputusan selalu mensyaratkan pilihan

diantara beberapa perilaku yang berbeda. Kotler dan Keller (2012:192),

menyatakan keputusan pembelian dipengaruhi oleh psikologis dasar yang

berperan penting dalam memahami bagaimana konsumen membuat keputusan

pembelian mereka. Setiap orang yang ingin melakukan pembelian biasanya akan

memilih-milih terlebih dahulu apa yang baik dan sesuai dengan keinginan mereka

sebelum memutuskan apa yang akan mereka beli. Mereka akan memilih sesuai

dengan karakter dan kepuasan batin yang akan didapat nantinya. Hal–hal yang

mempengaruhi dalam keputusan pembelian online yaitu seperti iklan,

kepercayaan dan kualitas web.
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Iklan adalah sajian informasi non personal berbayar perihal produk,

merek perusahaan, atau toko dan biasanya iklan memiliki sponsor yang sudah

dikenal. Tjiptono (2012:20) menyatakan bahwa, periklanan adalah bentuk

komunikasi tidak langsung, yang didasari pada informasi tentang keungulan, atau

keunggulan suatu produk, yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan

rasa menyenangkan yang akan mengubah pikiran seseorang untuk melakukan

pembelian. Iklan dimaksudkan mempengaruhi afeksi dan kognisi konsumen-

evaluasi, perasaan dan pengetahuan, makna, kepercayaan, sikap dan citra

konsumen menyangkut produk dan merek. Bahkan iklan dicirikan sebagai

pengelolaan citra, yaitu menciptakan dan mempertahankan citra dan makna

dibenak konsumen (Peter  paul J & Olson C Jerry (2014:141).  Traveloka

mengeluarkan strategi dengan menayangkan iklan di televisi maupun di  situs

internet, jejaring sosial, aplikasi pihak kedua sebagai salah satu bentuk promosi

untuk menarik minat konsumen dalam melakukan pembelian di situs traveloka.

Dengan berbagai bentuk iklan yang dikemas secara menarik dapat meninggalkan

kesan yang mudah diingat oleh para konsumen.

Daam pembelian secara online kepercayaan merupakan hal yang sangat

penting baik bagi konsumen maupun penjual, karena kepercayaan akan

membangun sebuah perilaku yang positip jika kepercayaan seorang pembeli dapat

terealisasi terhadap apa yang mereka beli sudah sesuai. Kepercayaan konsumen

menurut Fandi Tjiptono (2011:434) adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh

konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat konsumen tentang objek, atribut,

dan manfaatnya. Kepercayaan merupakan fenomena sosial yang kompleks yang
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mencerminkan interaksi teknologi, perilaku, sosial, psikologis, dan organisasi di

antara agen teknologi manusia dan non-manusia. Masalah kepercayaan dalam

bisnis online lebih bergantung pada teknologi (atau situs web) daripada interaksi

fisik antara pembeli dan penjual.

Faktor pendukung yang mendorong konsumen melakukan kegiatan e-

commerce adalah kualitas website. Website suatu perusahaan harus

mempresentasikan kehadiran perusahaan tersebut di mata pelanggan secara virtual

sehingga konsumen menjadi percaya dan melakukan transaksi secara online

melalui website perusahaan. Kualitas website merupakan faktor yang sangat

penting dalam penjualan secara online dan memiliki nilai tersendiri bagi

konsumen. Bavarsad et all (2013) menjelaskan bahwa website yang baik memiliki

kualitas operasional yang memungkinkan pembeli untuk melakukan aktivitas e-

shopping mereka dengan mudah dan efisiensi.

Masyarakat Kudus dipilih menjadi subjek penelitian karena kesediaan

tempat pembelian tiket pesawat, kereta, dan hotel di Kudus masih minim.

Kalaupun ada masih lambat dalam pelayanan. Mayoritas masyarakat kudus

menggunakan internet, selain untuk bersosialisai juga dipergunakan untuk

berbelanja online. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan beberapa

warga di Kudus perihal pembelian online dalam hal ini seperti tiket transportasi

dan hotel, banyak menggunakan aplikasi traveloka. Maka dari itu, masyarakat

Kudus dianggap cocok untuk menjadi subjek penelitian ini.

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh variabel iklan, kepercayaan,

dan kualitas web terhadap keputusan pembelian online terdapat perbedaan hasil.
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Penelitian yang dilakukan Abdul Syarif (2017) menyatakan kepercayaan

berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. Sedangkan

penelitian yang dilakukan oleh Che-Hiu Lien (2015) yang menyatakan

kepercayaan berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap keputusan pembelian.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan

judul “ PENGARUH IKLAN, KEPERCAYAAN, DAN KUALITAS WEB

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ONLINE APLIKASI

TRAVELOKA PADA PENGGUNA DI KUDUS ”.

1.2 Ruang Lingkup

Begitu luasnya faktor–faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen

dalam pembelian tiket pesawat, kereta dan hotel di aplikasi Traveloka, adanya

kesalahan pandangan karena luasnya permasalahan maka ruang lingkup dalam

penelitian dibatasi pada masalah berikut ini:

a. Obyek penelitian difokuskan pada aplikasi traveloka dengan mengambil

lokasi penelitian di Kudus.

b. Variabel yang diteliti meliputi variabel iklan, kepercayaan dan kualitas

web terhadap keputusan pembelian secara online.

c. Responden yang di teliti yaitu pengguna aplikasi Traveloka  di wilayah

Kudus yang berusia minimal 17 tahun.

d. Jangka waktu penelitian selama 4 bulan.
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1.3 Perumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan beberapa

permasalahan sebagai berikut berikut:

a. Iklan pada Traveloka menyampaikan bahwa pembelian tiket saat ini

dapat dilakukan dengan mudah, serta kelengkapan berbagai perusahaan

yang tergabung pada Traveloka, akan tertapi pada kenyataanya pencarian

pada suatu perusahaan seperti tiket pada salah satu penerbangan tidak

ada. Hal tersebut menimbulkan bahwa iklan yang ditampilkan oleh

Traveloka kurang sesuai yang dapat mengakibatkan konsumen kecewa

dan beralih ke aplikasi lain.

b. Tidak semua konsumen percaya terhadap pembelian tiket secara online

termasuk Traveloka. Hal tersebut menjadi permasalah yang harus

diperhatikan dengan strategi-stragi dalam menguatkan kepercayaan

konsumen.

c. Kemudahan penggunaan aplikasi terkadang tidak diimbangi dengan

sistem yang baik sehingga Traveloka sering mengalami error dan tidak

dapat mengakses aplikasi tersebut.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian

sebagai berikut:

1. Apakah iklan berpengaruh terhadap keputusan pembelian online aplikasi

Traveloka pada pengguna di Kudus?

2. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap keputusan pembelian online

aplikasi Traveloka pada pengguna di Kudus?
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3. Apakah kualitas web berpengaruh terhadap keputusan pembelian online

aplikasi Traveloka pada pengguna di Kudus?

4. Apakah iklan, kepercayaan, dan kualitas web berpengaruh terhadap

keputusan pembelian online aplikasi Traveloka pada pengguna di Kudus

secara berganda?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai

dari penelitian ini adalah memperoleh data dan informasi yang tepat untuk

menganalisis data. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

a. Menguji berpengaruh iklan terhadap keputusan pembelian online aplikasi

Traveloka pada pengguna di Kudus.

b. Menguji berpengaruh kepercayaan terhadap keputusan pembelian online

aplikasi Traveloka pada pengguna di Kudus.

c. Menguji berpengaruh kualitas web terhadap keputusan pembelian online

aplikasi Traveloka pada pengguna di Kudus.

d. Menguji pengaruh iklan, kepercayaan, dan kualitas web terhadap

keputusan pembelian online aplikasi Traveloka pada pengguna di Kudus

secara berganda.
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1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi

pengembangan ilmu pengetahuan dibidang manajemen pemasaran. Menjadi bahan

kajian dan sumber referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam

mengembangkan penelitian tentang hubungan antara variabel–variabel iklan,

kepercayaan, kualitas web dan keputusan pembelian online.


