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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemajuan dan perkembangan dunia bisnis pastinya akan selalu 

beriringan dengan perkembangan teknologi yang ada. Salah satu teknologi 

yang merubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan 

lingkungannya adalah teknologi internet. Tidak dapat dipungkiri teknologi 

internet ini juga mempengaruhi bentuk dan cara dalam pelaksanaan di 

dunia bisnis. Salah satu bentuk bisnis yang dipengaruhi oleh teknologi ini 

adalah e-commerce. 

E-commerce merupakan salah satu bentuk konsep baru yang 

ditawarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan konsumen. E-commerce 

juga  dapat diartikan   sebagai proses bisnis yang memakai teknologi 

elektronik sebagai perantara dan sekaligus menghubungkan perusahaan, 

konsumen atau masyarakat (Vermaat,  2007). Dengan adanya teknologi 

internet, perusahaan bisa melakukan kegiatan bisnis tanpa dibatasi oleh 

jarak dan waktu. Bagi konsumen yang juga memiliki kesibukan tinggi, 

kehadiran e-commerce ini juga dapat membantu karena proses 

pembeliannya yang cepat dan dapat dilakukan di mana saja sepanjang ada 

koneksi internet. E-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang 

menyangkut konsumen (consumers), manufaktur (manufactures), service 

providers danpedagang perantara (intermediaries) dengan menggunakan 

jaringan jaringan komputer (computer networks) yaitu internet. 

Bentuk dan produk yang ditawarkan oleh bisnis e-commerce saat 

ini pun makin beragam. Ada yang fokus dengan bisnis travel, peralatan 

rumah tangga, fashion, atau pun ritel. Dan Salah satu perusahaan yang 

bergerak di bidang bisnis e-commerce itu Traveloka. Traveloka sendiri 

adalah sebuah bisnis e-commerce dengan produk jasa booking tempat 

penginapan dan jasa pemesanan tiket pesawat secara online. Traveloka 

menawarkan berbagai macam jasa penginapan (hotel) di berbagai kota di 
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Indonesia, serta berbagai tiket promosi dan komersial untuk 

penerbangan domestik dan mancanegara. Popularitas PT. Traveloka 

Indonesia yang lebih dikenal dengan Traveloka.com sebagai situs web jasa 

pemesanan jasa tiket pesawat di kalangan masyarakat umum dan 

mahasiswa pun tidak diragukan lagi. 

Dalam e-commerce, loyalitas konsumen dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor  yang  dideskripsikan  melalui  tingkat  kepuasan  

konsumen. Pada  saat  konsumen  memiliki  keinginan  untuk memiliki  

sesuatu  maka  ia  akan  mulai  mengumpulkan  informasi  baik  dari  segi  

produk  maupun  produk  pesaing. Niat  atau  minat  akan  lebih  diperkuat  

jika  pengetahuan  produk  dari konsumen cukup tinggi, sebagaimana 

penelitian yang dilakukan oleh Nang Hong - Lin  (2007),  bahwa  

pengetahuan  produk    (Product  Knowledge)  merupakan  faktor yang  

paling  penting  bagi  konsumen  ketika  mengevaluasi  produk  sebelum  

dibeli. Berdasarkan  teori  Fishbein  yaitu Theory  of  reasoned  action 

bahwa  niat  untuk melakukan  atau  tidak  melakukan  suatu  perilaku  

tertentu  dipengaruhi  oleh  salah satunya   adalah   sikap   individu   

terhadap   perilaku   (Jogiyamto,   2008).   Sikap merupakan hal  yang 

mendasar bagi konsumen sebagai faktor pendorong perilaku tertentu, 

apakah ia akan melakukan suatu tindakan pembelian atau tidak. Pada 

penelitian ini, penulis menggunakan beberapa faktor yang juga digunakan 

dalam penelitian-penelitian  terdahulu  yakni variable kemudahan akses, 

kelengkapan produk, harga produk, metode pembayaran dan kualitas 

pelayanan digunakan  untuk  mengukur sejauh  mana  variabel  ini  

mempengaruhi  tingkat  loyalitas  konsumen  terhadap  suatu merek 

melalui tingkat kepuasan. 

Saat ini, dengan meningkatnya penjualan secara online, banyak 

situs yang bersaing dengan cara memberikan tampilan yang menarik pada 

situs mereka sendiri. Traveloka merupakan situs penjualan tiket pesawat 

secara online nomor 1 di  Indonesia  bukan  berarti  tidak  ada  konsumen  

yang  mengalami  masalah  dalam melakukan  pembeliannya di Traveloka. 

Dilihat dari  testimoni yang  ada  di  situs www.trustedcompany.com ada 
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beberapa  masalah dalam melakukan pembelian tiket pesawat secara 

online di Traveloka, yaitu:   

 Complain yang  lama ditanggapi  oleh  pihak  Traveloka  terutama  perihal  

server error.  

 Lambatnya   pemberian   kode voucher   E-ticket dari   waktu   

pembayaran. Contohnya waktu pembayaran pukul 12.00 tetapi kode 

voucher E-ticket diberikan pukul 14.00. 

 Sering  terjadi  gangguan  server.  Contohnya  sudah  transfer  uang tetapi 

tidak  ada konfirmasi  dari  pihak  traveloka  karena  ada gangguan  server  

sehingga  merugikan konsumen karna saldo di banksudah terpotong. 

Apabila  kita  membeli  tiket  pesawat  ini  secara  tunai  melalui  

loket-loket penerbangan  yang  ada  di  bandara  masalah  diatas  tidak  

akan  terjadi  tetapi  kita membeli  dengan  harga  yang  relatif  mahal  dari  

harga  yang ditawarkan  di  situs Traveloka. Masalah-masalah  diatas  

tidak  terlalu  mempengaruhi  konsumen  dalam melakukan pembelian 

tiket pesawat secara online di Traveloka, karena dilihat dari testimoni  

yang  ada  pada  situs www.trustedcompany.com masih banyak  konsumen  

yang  merasa  puas  membeli  tiket  pesawat  secara online di Traveloka. 

Untuk itu bagi Traveloka, upaya untuk menciptakan loyalitas pada 

konsumennya merupakan suatu hal yang penting dan mutlak dilakukan 

secara terencana dan sistematis, dengan harapan agar konsumen tidak 

beralih ke produk atau jasa yang lainnya. Hal itu dikarenakan dengan 

mempertahankan loyalitas konsumen, diharapakan para konsumen terus 

menggunakan produk atau jasa milik perusahaan sehingga perusahaan 

terus mendapatkan profit. Loyalitas konsumen merupakan pola perilaku 

pembelian  ulang  konsumen  terhadap  suatu  produk dari satu perusahaan  

dalam  jangka yang  relatif  panjang meskipun  terdapat  banyak produk  

lain  yang  ditawarkan (Kotler  dan  Armstrong, 2012). Adanya loyalitas 

konsumen terhadap suatu produk atau jasa dapat ditandai dengan adanya 

pembelian ulang (re-purchase). Adanya pembelian ulang tersebut 

menunjukan bahwa konsumen menyukai atau puas dengan pengalaman 

berbelanja sebelumnya pada perusahaan tersebut sehingga ingin 
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mengulangi kembali kegiatan berbelanja agar mendapatkan kepuasan yang 

sama atau mungkin lebih. 

Kelima faktor-faktor tersebut membuat Traveloka sampai saat ini 

menjadi situs  dan  aplikasi  nomor  1  penjualan  tiket  pesawat  secara 

online di  Indonesia. Berdasarkan paparan latar belakang diatas, peneliti 

mengangkat konsep tersebut sebagai bahan penelitian skripsi dengan judul 

“faktor –faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen pada bisnis e-

commerce (studi konsumen traveloka pada mahasiswa stie 

malangkucecwara)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk mendapatkan loyalitas konsumen, manajemen perusahaan 

dituntut untuk dapat mengelola semua faktor yang memungkinkan 

pelanggan menjadi loyal. Maka dari itu, perusahaan harus mengetahui 

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi loyalitas konsumen, 

berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah pokok dalam 

penelitian ini : 

1. Apakah harga, citra, kemudahan, pelayanan dan kepuasan berpengaruh 

secara simultan terhadapa loyalitas konsumen ? 

2. Dari antara faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen, apakah 

kepuasan dominan mempengaruhi secara parsial terhadap loyalitas 

kosumen? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis harga, citra, kemudahan, pelayanan 

dan kepuasan berpengaruh secara simultan terhadapa loyalitas konsumen 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis dari antara yang mempengaruhi 

loyalitas konsumen, bahwa kepuasan dominan mempengaruhi secara 

parsial terhadap loyalitas konsumen. 
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1.4  Manfaat Peneliatan 

1. Dapat mengetahui dan menganalisis harga, citra, kemudahan, pelayanan 

dan kepuasan berpengaruh secara simultan terhadapa loyalitas konsumen. 

2. Dapat mengetahi dan menganalisis dari antara yang mempengaruhi 

loyalitas konsumen bahwa kepuasan dominan mempengaruhi secara 

parsial terhadap loyalitas kosumen. 

3. Dapat menjadi bahan masukan dan digunakan sebagai bahan perbandingan 

atau refrensi dalam melakukan peneliian yang lebih mendalam.  

4. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam kejelasan 

penerapan ilmu, terutama bidang pemsaran khususnya mengenai faktor-

faktor yang mempegaruhi loyalitas konsumen dan perbandingan antara 

teori yang didapat dalam perkuliahan dengan praktek nyata dalam 

perusahaan  

 

  


