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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi saat ini mengalami perkembangan dan 

perubahan yang sangat pesat. Dengan pesatnya perkembangan teknologi 

segala sesuatu dapat dilakukan dan dikerjakan secara onlineuntuk 

mempermudah pekerjaan, begitupun dalam hal perdagangan elektronik (e-

commerce). Banyak perusaan beralih menggunakan e-commerceuntuk 

berinteraksi dengan konsumennya dan dapat meningkatkan keuntungan 

bagi perusahaan. Mudahnya mencari informasi dengan menggunakan 

smartphonedalam memenuhi kebutuhan membuat perdaganggan melalui 

e- commerce dinilai lebih efektif dan efisien.  

Menurut Kotler dan Amstrong (2012) e-commerce merupakan 

saluran online yang dapat dijangkau melalui komputer, yang digunakan 

oleh pebisnis untuk melakukan aktifitas bisnisnya dan digunakan oleh 

konsumen untuk mencari informasi yang diawali dengan memberi jasa 

informasi pada konsumen untuk penentuan pilihan. Kemajuan e-commerce 

mengubah pola hidup masyarakat. Dengan kemajuan tersebut dapat 

memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatannya, misalnya 

berbelanja kebutuhan secara online tidak perlu datang ke toko untuk 

membeli sebuah produk. 
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 Jaman sekarang, masyarakat melakukan pembelian kebutuhan rata-

rata menggunakan sistem online. Banyak masyarakat yang membeli tiket 

transportasi, melakukan reservasi hotel secara pnline melalui penjualan 

tiket dan hotel karena sangat praktis, mudah, dan cepat dalam pembelian. 

Saat ini banyak perusahaan-perusahaan online menyediakan pembelian 

tiket transportasi dan booking hotel secara online dengan mudah dan cepat 

seperti Traveloka, Tiket.com, Pegi-Pegi.com, Mister Aladin, Agoda, Halal 

Trip, Ezy travel, Nusa Trip dan Goindonesia (Techinasia.com). 

Menurut Majalah SWA (2018) Traveloka didirikan pada Maret 

2012 oleh Ferry Unardi, Derianto Kusuma dan Albert yang pada awalnya 

hanya sebuah konsep untuk melihat dan membandingkan harga. Traveloka 

mulai muncul ke publik pada Oktober 2012 dan namanya dilirik oleh 

investor. Traveloka semakin memperkokoh laju bisnisnya. Dalam 

setengah tahun, pengunduh aplikasi ini mencapai 1 juta dan saat ini 

pengguna aplikasi Traveloka telah menembus lebih dari 30 juta unduhan 

di Asia Tenggara.  

Pada Juli 2014, Traveloka merilis layanan pemesanan kamar hotel. 

Pada Mei 2016, manajemen meluncurkan fitur Easy Reschedule yang 

menyediakan kemudahan mengubah jadwal penerbangan. Beragam 

produk dan layanan yang ditawarkan Traveloka memberikan nilai tambah 

bagi konsumen dan meningkatkan daya saing untuk berkompetisi di pasar 

Asia Tenggara. Target Traveloka dalam lima tahun mendatang adalah 

menjangkau kawasan Asia. Inovasi dan pengembangan layanan adalah 
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bagian dari bisnis teknologi yang dibangunnya. Dua aspek inilah yang 

menjadi kunci sukses Traveloka bersaing di level regional. 

Grafik 1.1 

Traffic Ranks 

 

Sumber: www.alexa.com(2019) 

Bedasarkan data grafik Traffic Ranks diatas Traveloka 

mendapatkan peringkat secara global menduduki peringkat 3,704 

sedangkan rank di Indonesia menduduki peringkat 119. 

Tabel 1.1 

Booking Tiket Pesawat, Travel dan Reservasi Hotel 

 

 

 

 

 

Sumber: www.topbrand-award.com (2019) 

Global Rank  

 3,704  

Rank in Indonesia  

 

 119  

 

SITUS ONLINE BOOKING TIKET 

PESAWAT DAN TRAVEL 

MEREK TBI TOP 

Traveloka.com 45.7% TOP 

Trivago.co.id 6.5% TOP 

Pegipegi.com 3.1%   

Tiket.com 2.8%   

Agoda.com 2.3% 
 

 

SITUS ONLINE RESERVASI 

HOTEL 

MEREK TBI TOP 

Traveloka.com 42.0% TOP 

Trivago.co.id 13.0% TOP 

Pegi-pegi.com 8.6%   

Misteraladin.com 6.8%   

Tiket.com 4.2% 
 

 

http://www.alexa.com/
http://www.topbrand-award.com/
https://www.alexa.com/topsites/countries/ID
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Dari tabel diatas menunjukan bahwa Traveloka menduduki 

peringkat pertama dalam situs online booking tiket transportasi, travel dan 

reservasi hotel. Data tersebut diambil pada tahun 2018 fase ke 2. 

Traveloka adalah situs booking tiket transportasi, travel, dan reservasi 

hotel terbesar dan terpercaya bagi masyarakat Indonesia. Traveloka 

memberikan berbagai kenyamanan kepada konsumen dengan sistem 

pemesaran tiket pesawat, travel dan reservasi hotel yang cepat, 

pembayaran yang mudah dan aman, sehingga memberikan berbagai 

pilihan harga tiket, travel dan hotel sesuai dengan budget konsumen. 

Selain itu Traveloka memberikan informasi mengenai lokasi atau tempat 

rekomendasi hotel, dan tempat wisata. Berbagai pelayanan yang diberikan 

Traveloka dimaksudkan untuk memberikan kualitas pelayanan yang 

terbaik terhadap konsumen sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

keputusan pembelian pada situs Traveloka. Dengan penjelasan tersebut 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada situs Traveloka. 

Keputusan pembelian merupakan hak yang sepenuhnya dimiliki 

oleh konsumen. Tetapi tidak semua konsumen mempunyai pilihan yang 

tepat dalam memilih kebutuhan mereka, sehingga mereka akhirnya 

merasakan penyesalan. maka dari itu konsumen harus mempertimbangkan 

dan memperhatikan beberapa hal sebelum melakukan pembelian agar tidak 

menyesal. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam melakukan keputusan 

pembelian secara online adalah kepercayaan. Kepercayaan menurut Kotler 
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dan Keller (2016) adalah kesediaan pihak perusahaan untuk mengandalkan 

mitra bisnis. Kepercayaan bergantung kepada sejumlah faktor 

interpersonal dan antar organisasi. Seperti kompetensi perusahaan, 

integritas, kejujuran, dan kebaikan. 

Selanjutnya faktor kedua yang mempengaruhi dalam melakukan 

keputusan pembelian secara online adalah keamanan. Penelitian oleh Park 

dan Kim (2006) mengatakan bahwa keamanan berperan penting dalam 

pembentukan kepercayaan dengan mengurangi perhatian konsumen 

tentang penyalahgunaan data pribadi dan transaksi data yang mudah rusak. 

Ketika level jaminan keamanan dapat diterima dan bertemu dengan 

harapan konsumen,maka seorang konsumen mungkin akan bersedia 

membuka informasi pribadinya dan akan membeli dengan perasaan aman. 

Selanjutnya faktor ketiga yang mempengaruhi dalam melakukan 

keputusan pembelian secara online adalah persepsi akan resiko. Persepsi 

akan resiko (perceived risk) dinilai sebagai tingkat anggapan pelanggan 

akan hasil negatif yang mungkin terjadi ketika melakukan transaksi secara 

online (Featherman dan Pavlou, 2002). Penelitian oleh Schiffman et al. 

dalam Suresh A.M (2011) mengatakan bahwa persepsi akan resiko adalah 

sebuah ketidakpastian yang dihadapi konsumen ketika mereka tidak dapat 

meramalkan konsekuensi dimasa yang akan datang atas keputusan 

pembelian yang mereka lakukan. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut maka dilakukan penelitian pada 

jasa Traveloka di Solo Raya dengan judul “Pengaruh Kepercayaan, 

Keamanan, Persepsi Akan Resiko Terhadap Keputusan Pembelian 

Tiket Secara Online Melalui Jasa Traveloka di Solo Raya”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

beberapa pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Apakah kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian tiket secara online melalui jasa Traveloka? 

2. Apakah keamanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian tiket secara online melalui jasa Traveloka? 

3. Apakah persepsi akan resikoberpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian tiket secara online melalui jasa Traveloka? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yangtelah dipaparkan diatas maka 

penelitian ini digunakan untuk: 

1. Menganalisis dan membahas pengaruh kepercayaan terhadap 

keputusan pembelian tiket secara online melalui jasa Traveloka. 

2. Menganalisis dan membahas pengaruh keamanan terhadap keputsan 

pembelian tiket secara online melalui jasa Traveloka. 

3. Menganalisis dan membahas pengaruh persepsi akan resiko terhadap 

keputusan pembelian tiket secara online melalui jasa Traveloka. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang 

pemasaran, sebagai acuan studi ilmiah tentang bagaimana pengaruh 

kepercayaan, keamanan, persepsi akan resiko terhadap keputusan 

pembelian tiket secara online melalui jasa Traveloka. Selain itu juga 

untuk memberikan informasi, bahan referensi, dan bacaan yang dapat 

menambah pengetahuan bagi pembacanya. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis dalam 

praktek bidang manajemen pemasaran, dapat menambah pengalaman 

dalam menganalisis permasalahan dibidang pemasaran dan 

memperluas pengetahuan mengenai pengaruh kepercayaan, keamanan, 

persepsi akan resiko terhadap keputusan pembelian tiket secara online 

melalui jasa Traveloka, serta dapat digunakan oleh masyarakat sebagai 

bahan pertimbangan dan pengetahuan untuk menjadikan salah satu dari 

keputusan pembelian tiket secara online melalui situsnya di Traveloka. 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Penelitian ini terdiri dari 5 bab yang akan disusun dengan 

sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II:  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan tentang tinjauan teori yang 

digunakan dalam penelitian, penelitian terdahulu, hipotesis, 

dan kerangka pemikiran. 

BAB III:  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan tentang jenis dan desain 

penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, 

metode pengumpulan data,variabel penelitian dan definisi 

operasional,pengukuran variabel dan metode analisis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tentang hasil analisis data beserta 

pembahasan hasil temuan yang diperoleh 

BAB V:  PENUTUP 

Bab ini menguraikan pokok-pokok kesimpulan penelitian, 

dan saran-saran untuk penelitian lain di masa yang akan 

datang. 
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