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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Loyalitas pelanggan sangat penting bagi perusahaan termasuk bagi e-

commerce terutama dalam melakukan penjualan tiket pesawat, kereta api dan 

hotel secara online untuk kelangsungan kegiatan usahanya. E-commerce 

(electronic commerce) adalah penggunaan internet sebagai media dalam 

melakukan kegiatan pemasaran secara online (Kiswara, 2017). Loyalitas 

pelanggan dalam membeli tiket secara online menunjukkan kecendrungan 

pelanggan untuk menggunakan suatu produk tertentu dengan tingkat 

konsistensi yang tinggi.  

Loyalitas merupakan komitmen pelanggan dalam melakukan 

pembelian kembali secara teratur pada suatu produk jasa tertentu. Pelanggan 

yang bersedia membeli kembali artinya pelanggan tersebut merasa puas 

terhadap produk atau jasa. Pelanggan yang setia akan melakukan pembelian 

produk dan jasa secara berkelanjutan terus menerus (Faiz, 2016). Pelanggan 

yang loyal akan melakukan pembelian pada perusahaan tersebut tanpa adanya 

dorongan apapun untuk membeli. Sehingga mereka tidak akan merasa tertarik 

untuk melakukan pembelian dengan berbagai tawaran pada beberapa online 

lainnya (Noerhemaya, 2016). 

Semakin banyaknya para pemain yang bergerak di pasar yang sama 

dan  produk yang ditawarkan memiliki keunggulan yang berbeda antar 
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perusahaan akan menimbulkan persaingan diantara para pemasar. Untuk 

membuat pelanggan loyal, kepuasan pelanggan adalah hal yang harus 

diperhatikan perusahaan karena kepuasan berkaitan dengan loyalitas 

pelanggan. Sikap yang loyal pada pelanggan akan membentuk kepuasan 

terhadap layanan yang diberikan oleh perusahaan (Nuraini, 2017). Oleh 

karena itu, memperhatikan kepuasan pelanggan sangatlah penting bagi 

perusahaan.  

Adanya kepuasan konsumen dapat menciptakan hubungan yang 

harmonis antar perusahaan dengan konsumen yang akan membuat konsumen 

tersebut loyal (Setyawan, 2013). Semakin baik pelayanan yang diberikan 

sehingga membuat konsumen puas, maka semakin baik pula dampak yang 

akan diperoleh oleh perusahaan (Wardani, 2015). Dengan membangun 

loyalitas, maka perusahaan tersebut akan membangun keunggulan yang 

kompetitif yang berkelanjutan.  

Selain kepuasan pelanggan, kepercayaan juga merupakan hal yang 

dapat meningkatkan loyalitas konsumen terutama dalam membangun 

hubungan jangka panjang (Setyawan 2013). Kepercayaan melibatkan 

kesediaan seseorang untuk bertingkah laku tertentu karena keyakinan bahwa 

mitranya akan memberikan apa yang diharapkan pelanggan baik berupa kata, 

janji atau pernyataan orang lain dapat dipercaya (Marsella, 2017). 

Kepercayaan pelanggan akan pudar jika perusahaan tidak menepati janji atau 

tidak dapat dipercaya lagi. 
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Penggunaan internet pada saat ini tidak hanya berfungsi sebagai alat 

komunikasi seperti mengirim email tetapi sekarang ini internet sudah banyak 

digunakan untuk pemasaran secara online. Tidak heran jika banyak pelanggan 

yang senang dengan adanya e-commerce. E-commerce memberikan 

kemudahan bagi pelanggan untuk tidak melakukan pembelian dengan datang 

ke toko langsung. Adanya pemasaran secara online atau e-commerce tersebut, 

banyak situs agen penjualan tiket online yang bermunculan seperti 

Traveloka.com, Tiket.com, Nusatrip.com, uTicket.com, Tiket2.com. 

Produk-produk yang ditawarkan oleh situs penjualan tiket online 

tersebut berbagai macam, salah satunya situs penjualan tiket online yaitu 

Traveloka. Secara umum, Traveloka menawarkan layanan pemesanan hotel 

dan tiket online seperti tiket pesawat dan tiket kereta api. Selain itu, Traveloka 

juga menawarkan pembelian paket data, tiket konser dan paket liburan pada 

situsnya. Pembelian tiket pesawat dan pemesanan hotel secara online terjadi 

dikarenakan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih. 

Kemudian banyaknya masyarakat yang dinamis dengan mobilitas tinggi 

sehingga memerlukan kemudahan, kecepatan, dan akurat dalam melakukan 

sebuah transaksi.  

Traveloka merupakan situs pencarian tiket online terutama tiket 

pesawat dari berbagai maskapai yang tercepat, termurah, dan terlengkap. Saat 

ini traveloka melayani pemesanan tiket dari 17 maskapai diantaranya adalah 

Garuda Indonesia, Citilink, Lion Air, Air Asia, Sriwijaya Air, Batik Air, 

Wings Air, Kalstar, Jetstar, dan lain sebagainya. Selain itu traveloka juga 
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memiliki lebih dari 5.769 rute penerbangan di Asia-Pasifik. Begitu juga 

dengan rute perjalanan pada tiket kereta api dan untuk tiket hotel. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari similarweb.com, Traveloka 

mencatatkan diri sebagai situs agen tiket online paling popular karena banyak 

dikunjungi dengan rata-rata kunjungan perbulan sebesar 9.000.000 disusul 

oleh situs agen tiket online lainnya. Data tersebut bisa dilihat dari gambar 1.1 

berikut. 

 

Sumber: similarweb.com 

Dari gambar 1.1, dapat dilihat bahwa Traveloka mengungguli situs-

situs jual beli tiket lainnya dengan jumlah perbedaan kunjungan yang cukup 

jauh. Tiket.com berada pada posisi kedua setelah Traveloka dengan rata-rata 

kunjungan sebesar 2.000.000 pengunjung perbulan. Saat ini Traveloka bisa 

disebut memenangkan persaingan dengan situs lainnya, namun apabila tidak 

ada inovasi dan peningkatan layanan yang diberikan kepada konsumen, tidak 

menutup kemungkinan situs tiket online lainnya akan mengalahkan 

Traveloka. Kunjungan dengan total 9.000.000 tersebut mencakup kunjungan 

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

Gambar 1.1: Jumlah Pengunjung Situs Agen Penjualan 

Tiket Online dari Maret-Mei 2017

Jumlah

Pengunjung

(Orang)



5 
 

 
 

yang terdiri dari kunjungan sekali hingga kunjungan rutin minimal tiga kali 

oleh pelanggan. 

Meskipun Traveloka merupakan situs web penjualan agen tiket online 

yang populer, perusahaan menemukan kendala pada situsnya, seperti yang 

dilansir dari detik.com, pengunjung yang mengunjungi Traveloka pada tahun 

2017 selama 6 bulan terakhir mengalami naik turun dikarenakan banyaknya 

pelanggan Traveloka yang mengeluh karena tidak puas dan berkurangnya 

kepercayaan pelanggan pada Traveloka karena adanya refund tiket yang viral 

di tengah masyarakat. Munculnya rasa tidak puas dan kepercayaan 

masyarakat yang turun, mengakibatkan turunnya jumlah kunjungan ke situs 

Traveloka.  Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1.2 sebagai berikut: 

Sumber similarweb.com 

Dari gambar 1.2, dapat dilihat bahwa pada bulan April sampai dengan 

Juni 2017, pengunjung situs Traveloka mengalami peningkatan. Kemudian di 

3 (tiga) bulan terakhir yaitu bulan Juli, Agustus dan September, Traveloka 

mengalami penurunan pengunjung pada situs jual tiket online. Adanya refund 

tiket yang viral tersebut, dikatakan berasal dari pihak maskapai bukan dari 

pihak Traveloka. Penurunan jumlah pengunjung situs Traveloka ditengarai 
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menjadi alasan atas berkurangnya kepercayaan pelanggan terhadap 

perusahaan. Situasi lain penyebab turun naiknya kunjungan karena adanya 

musim libur panjang seperti libur sekolah dan lebaran idul fitri. Pada periode 

ini, permintaan yang semakin meningkat mengakibatkan kunjungan yang 

semakin meningkat pula. 

Adanya situasi yang menimpa Traveloka yang mengakibatkan 

turunnya kepercayaan dan kepuasan pelanggan menjadi masalah yang harus 

menjadi perhatian pihak perusahaan supaya loyalitas pelanggan bisa 

dipertahankan. Sebagai bentuk tanggung jawab untuk meningkatkan 

kepercayaan dan kepuasan pelanggan yang berimbas kepada loyalitas, 

Traveloka membuat Traveloka poin sebagai salah satu upaya untuk 

memberikan reward kepada pelanggannya yang telah setia. Reward ini dapat 

digunakan untuk potongan pembelian tiket. Dengan meningkatkan 

pelayanan, pelanggan akan puas dan menaruh kepercayaan lagi meskipun 

pengunjung situs dan pelanggan yang masih kecewa terhadap adanya refund 

tiket yang viral pada Traveloka. Selain itu, untuk meningkatkan kepuasan dan 

loyalitas pelanggan Traveloka juga memberikan promo tertentu sebagai 

antisipasi meningkatnya pengunjung pada high season seperti diskon harga, 

paket-paket pembelian dan sebagainya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian pada fenomena yang terjadi di masyarakat 

terhadap bagaimana pengaruh kepuasan dan kepercayaan pelanggan terhadap 

loyalitas pelanggan e-commerce Traveloka di Malang. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, adanya refund tiket yang viral 

menimpa Traveloka dan pada saat yang sama terjadi penurunan pengunjung 

maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah kepuasan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan e-commerce Traveloka di Malang ?  

2. Apakah kepercayaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan e-commerce Traveloka di  Malang ?  

3. Apakah kepuasan dan kepercayaan secara simultan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan e-commerce Traveloka di 

Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan terhadap loyalitas pelanggan e-

commerce Traveloka di Malang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan 

e-commerce Traveloka di Malang. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan dan kepercayaan terhadap 

loyalitas pelanggan e-commerce Traveloka di Malang. 
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D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara:

1. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

peneliti selanjutnya mengenai pengaruh kepuasan dan kepercayaan 

pelanggan terhadap loyalitas pelanggan e-commerce Traveloka di 

Malang. 

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi pihak 

Traveloka sebagai bahan pertimbangan dan pengelolaan dalam 

meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan dalam meingkatkan 

loyalitas pelanggannya untuk melakukan kegiatan e-commerce pada situs 

beli tiket Traveloka. 


