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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Cerita mengenai produk tersebar luas antar mulut yang biasa disebut dengan 

istilah WOM. Seiring perkembangan jaman WOM berkembang menjadi e-WOM 

(cerita dari mulut ke mulut tapi menggunakan media elektronik). Para pembisnis 

memanfaatkan internet sebagai sarana promosi karena merupakan suatu produk 

yang dapat diakses secara verbal maupun non-verbal. Informasi yang mereka 

peroleh dari beberapa sumber seperti media social, internet, maupun pendapat 

orang sekitar yang sudah pernah menggunakan jasa atau produk tersebut. Setelah 

mendapat informasi tersebut mereka akan membuat keputusan untuk melakukan 

pembelian atau tidak (Hariono, 2019). 

Kemajuan internet membawa sebuah pembaruan dalam bidang usaha 

pemasaran. Pemakai yang susah meluangkan waktunya untuk berpergian belanja 

sangat merasa dimudahkan karna hadirnya e-commerce ini. Lantaran untuk pergi 

keluar berbelanja diluar, pemakai hanya mencari di internet barang yang ingin 

dibeli sesuai dengan kebutuhannya, setelah itu pembayaran dapat dilakukan 

dengan metode ebanking untuk mempermudah pengguna dalam pembelian 

barang. Setelah pembelian berhasil maka pesanan akan dikirimkan ke alamat yang 

tertera di aplikasi (Pakar Komunikasi, 2017). 

 

Gambar 1.1 Penetrasi Pengguna Internet Tahun 2017. Sumber: (APJII, 

2017) 
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Sesuai dengan data yang saya temukan di tahun 2017 tercatat pemakaian 

internet di Indonesia ini sekitar 54,68% dari seluruh populasi Indonesia (APJII, 

2017). Dalam hal ini bisa dilihat bahwa pengguna internet meliputi setengah 

populasi penduduk di Indonesia. Diberita tersebut, terungkap tiga aplikasi travel 

yang sering digunakan oleh para wisatawan Indonesia. yang pertama yaitu 

Traveloka, kedua adalah WhatsApp, ketiga yaitu Google Maps dan Facebook 

(Travel Kompas, 2018). Menurut para ahli tidak diragukan lagi, pengembangan 

website telah mentransformasi industri pariwisata, ini menjadi media komunikasi 

dan distribusi utama bagi penyedia pariwisata dan secara signifikan mengubah 

sifat wisatawan. Mereka sekarang bergantung terhadap konten yang dibuat oleh 

pengguna dan agen perjalanan online untuk mencari informasi dan merencanakan 

perjalanan mereka (Amaro & Duarte, 2013); (Ponce et al., 2015); (Standing, 

Tang-Taye,& Boyer, 2014). 

Similarweb merupakan suatu platform yang menyediakan hasil analisis 

perbandingan website terkenal di dunia, per November 2018 ini Traveloka 

mencapai 39,18 juta, Traveloka merupakan bidang usaha yang bergerak di 

perusahaan travelling popular di asia tenggara sebagai satu platform yang 

menyediakan kebutuhan konsumen. Urutan kedua yang menyediakan layanan 

tiket pesawat serta hotel versi similarweb adalah Tiket.com yang mencapai 

kunjungan dengan total 5,56 juta. Urutan ketiga penyedia layanan tiket pesawat 

menurut similarweb adalah Booking.com yang memiliki total visitor sebesar 3,97 

juta. Urutan keempat menurut similarweb adalah Pegipegi.com yang memiliki 

jumlah pengunjung sebanyak 2,97 juta dan yang terakhir ialah Agoda.com dengan 

jumlah visitor sebanyak 2,40 juta (Cekaja, 2018). 

Daily social melakukan survey yang mempunyai tujuan untuk mengukur pola 

penggunaan di indonesia terhadap layanan yang diberikan oleh OTA (Online 

Travel Agent), survey ini diberikan kepada sekitar 2013 responden melalui Survey 

Mobile Platform pada Februari 2018. Responden disampel secara seimbang pada 

populasi penduduk di indonesia. Berdasarkan hasil survey bisa dikatakan bahwa 

Traveloka dan Tiket.com cukup popular dikalangan masyarakat (Daily Social, 

2018). 

Veronica Francisca Dewi. Analisis Pengaruh Reputation dan Satisfaction Terhadap Purchase Intention pada Website Travelling. 
UIB Repository©2020



3 

 

Universitas Internasional Batam 

E-wom lebih cepat tersebar dengan adanya internet. Dengan internet 

seseorang dapat mengakses atau memanfaatkan komunikasi melalui website, 

email, atau situs situs belanja online seperti Traveloka dan Tiket.com untuk 

mencari atau memberikan informasi untuk merencanakan perjalanan mereka.  

Trust sangat penting dalam lingkungan yang berisiko dan memainkan peran 

penting dalam eCom (Amaro, 2015). Menurut (Keh & Xie, 2009) menyatakan 

bahwa faktor penting yang berkontribusi untuk meningkatkan Trust dan 

Satisfaction adalah Reputation dari situs web tersebut. Website quality merupakan 

suatu instrumen untuk melaksanakan evaluasi terhadap Website quality dari segi 

fungsi, serta interaction service, namun fasilitas e-commerce yang dibagikan 

menjadi hal yang utama  (Webqual, 2010). 

Kotler dan keller (2016) Satisfaction merupakan ungkapan rasa bahagia atau 

perasaan kecewa seseorang yang diperoleh melalui hasil produk yang dirasakan 

dengan hasil kinerja yang diharapkan oleh pengguna,bahwa untuk pembelian 

akomodasi wisata online Satisfaction telah dibuktikan sebagai pemicu utama niat 

pembelian ulang.  

Menurut Albert (2011) Honesty adalah mempercayai sebuah penjelasan yang 

sesuai kenyataan atau fakta, sikap Benevolence merupakan kepercayaan terhadap 

seorang penjual untuk berperilaku baik pada pelanggan. Sikap Benevolence juga 

diartikan seberapa niat dari penjual untuk melayani kepentingan pelanggan. Inti 

dari Competence ialah kemampuan penjual untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen. 

Konsumen yang berbelanja lewat online perlu memperbanyak informasi 

sebelum memutuskan untuk berbelanja secara online (Thongpapanl dan Ashraf, 

2011). Perceived risk diartikan sebagai pengertian pelanggan tentang dampak 

buruk yang bisa jadi akan dihadapi oleh pelanggan atas pembelian suatu produk 

atau jasa.  

Purchase intention menurut Olson dan Peter dalam Oetomo & Nugraheni 

(2012) adalah tindakan pembelian yang sudah sering dijalankan bahkan lebih dari 

satu kali pembelian. Satisfaction yang diterima seorang pelanggan, dapat 

mendorong orang tersebut untuk melakukan Purchase intention, Menurut 

penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul 
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“Analisis pengaruh Reputation dan Satisfaction terhadap Purchase Intention 

pada website travelling” 

1.2 Rumusan Masalah 

Pelaksanaan rumusan riset berasal permasalahan yang timbul, yaitu: 

a. Apa dampak Trust konsumen pada Purchase intention yang lebih besar di 

situs web tersebut ?  

b. Apa pengaruh Satisfaction konsumen terhadap Purchase intention yang 

lebih besar di situs web tersebut ? 

c. Apa pengaruh Satisfaction konsumen terhadap Trust  situs web tersebut ?  

d. Apa pengaruh Trust konsumen terhadap Reputation situs web tersebut ? 

e. Apa pengaruh Satisfaction konsumen terhadap Reputation situs web 

tersebut ? 

f. Apa pengaruh Satisfaction terhadap Purchase intention yang dimoderating 

oleh Purchase Perceived Risk ? 

g. Apa pengaruh Satisfaction terhadap Trust yang dimoderating oleh 

Purchase Perceived Risk ? 

h. Apa pengaruh Reputation terhadap Trust yang dimoderating oleh 

Purchase Perceived Risk ? 

i. Apa pengaruh Reputation terhadap Satisfaction yang dimoderating oleh 

Purchase Perceived Risk ? 

j. Apa pengaruh Trust terhadap Purchase intention yang dimoderating oleh 

Purchase Perceived Risk ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Pelaksanaan riset bertujuan untuk: 

a. Agar mengenali kaitan Trust konsumen dan niat Purchase intention di 

situs web tersebut. 

b. Agar memahami pengaruh antara Satisfaction konsumen dengan niat 

Purchase intention di situs web tersebut. 

c. Agar mengetahui pengaruh antara Satisfaction konsumen dengan Trust 

di situs web tersebut. 
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d. Agar mengetahui pengaruh antara Trust konsumen dengan Reputation 

di situs web tersebut. 

e. Agar mengetahui pengaruh antara Satisfaction konsumen dengan 

Reputation di situs web tersebut. 

f. Agar mengetahui pengaruh antara Satisfaction terhadap Purchase 

Intention yang dimoderasi oleh Purchase Perceived Risk  

g. Agar memahami pengaruh antara Satisfaction terhadap Trust yang 

dimoderasi oleh Purchase Perceived Risk 

h. Agar memahami pengaruh antara Reputation terhadap Trust yang 

dimoderasi oleh Purchase Perceived Risk 

i. Agar memahami pengaruh antara Reputation terhadap Satisfaction 

yang dimoderasi oleh Purchase Perceived Risk 

j. Agar memahami pengaruh antara Trust terhadap Purchase Intention 

yang dimoderasi oleh Purchase Perceived Risk 

1.3.2 Manfaat Penelitian  

Besar harapan dapat menghibahkan kegunaan bagi manajer pemasaran 

untuk dapat memasang rencana pemasaran bisnis online yang akurat dalam 

menggunakan purchase intention sebagai dasar strategi pemasaran, dan dari segi 

akademis bisa membantu memperluas pengetahuan dan pemahaman yang lebih 

tentang  purchase intention dalam hal pemasaran.  

1.4 Sistematika pembahasan 

Pada bagian ini tujuannya memberikan penjelasan tentang apa yang akan 

dibahas dan dirincikan, yaitu: 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Topik riset pada judul diatas merupakan pembahasan latar 

belakang riset, permasalahan dari penelitian, tujuan serta manfaat 

dari pelaksanaan riset dan juga akan membahas sistematika riset. 

BAB II: KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Topik pada judul diatas menjabarkan model serta teori terdahulu, 

pengertian dari variabel independen, kaitan variabel, kemudian 

model penelitian dan rumusan hipotesis. 
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BAB III:  METODOLOGI PENELITIAN 

Topik pada judul diatas menjabarkan secara detail tentang 

rancangan peneliti, pengertian dari variabel, objek variabel, 

kemudian cara pengumpulan data serta analisi diterapkan.  

BAB IV:  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Topik pada judul diatas membahas penjelasan perhitungan, serta 

pengolahan nilai kaitan hipotesisnya. 

BAB V:  KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Didalam topik diatas terdapat kesimpulan juga keterbatasan dari 

riset serta rekomendasi dari peneliti untuk studi kedepannya. 
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