
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Munculnya internet telah berdampak signifikan terhadap inovasi dalam

bisnis online. Dalam dekade terakhir, internet telah mengubah banyak industri

secara radikal. Selain dibidang bisnis meningkatnya pengguna internet juga

memberikan dampak bagi perilaku masyarakat dalam melakukan pembelian, baik

pembelian barang maupun jasa. Oleh karena itu perusahaan perlu memperhatikan

bagaimana menciptakan hubungan yang kuat dengan pelanggan. Inti dari

menciptakan ikatan hubungan yang kuat dengan pelanggan adalah dengan

mempertimbangkan bagaimana pelanggan melakukan pembelian online dan

faktor apa yang mempengaruhi minat pembelian online. Minat beli merupakan

variabel penting dari sikap konsumen. Untuk bertahan di lingkungan yang sangat

kompetitif, perusahaan tidak hanya meningkatkan kualitas tetapi juga fokus

terhadap kualitas website guna meningkatkan minat beli konsumen. Minat beli

telah diamati sebagai elemen penting yang dapat mempengaruhi difusi produk dan

layanan baru. Minat beli merupakan sesuatu yang berhubungan dengan rencana

konsumen untuk membeli produk tertentu, serta berapa banyak unit produk yang

dibutuhkan pada periode tertentu. Minat beli ini menciptakan suatu motivasi yang

terus terekam dalam benak konsumen dan menjadi suatu keinginan yang sangat

kuat yang pada akhirnya ketika seorang konsumen harus memenuhi kebutuhannya

maka akan mengaktualisasikan apa yang ada didalam benaknya itu. Konsumen
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dimanapun dan kapanpun akan dihadapkan dengan sebuah keputusan pembelian

untuk melakukan transaksi pembelian. Dimana konsumen akan membandingkan

atau mempertimbangkan satu barang dengan barang lainnya untuk mereka

konsumsi.

Menurut Assael, (1998) minat beli merupakan perilaku yang muncul

sebagai respon terhadap obyek dan proses minat beli dimulai dari munculnya

kebutuhan akan suatu produk atau merek (need arousal) dilanjutkan dengan

pemrosesan informasi oleh konsumen (consumer information processing).

Selanjutnya konsumen akan mengevaluasi produk atau layanan jasa dalam merek

tersebut. Minat beli tidak selalu berdampak pada tahap pembelian pada saat itu

juga. Schiffman & Kanuk, (2008) telah mengidentifikasi minat beli kedalam

komponen-komponen sebagai berikut:

1. Tertarik untuk mencari informasi tentang produk

Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari

informasi yang lebih banyak. Kotler dan Keller, (2007) membagi dalam

dua level rangsangan. Pertama, pencarian informasi yang lebih ringan

(penguatan perhatian). Kedua, level aktif mencari informasi (mencari

bahan bacaan, bertanya kepada teman, atau mengunjungi toko untuk

mempelajari produk tertentu.

2. Mempertimbangkan untuk membeli

Melalui pengumpulan informasi, konsumen mempelajari merek-merek

yang bersaing serta fitur merek tersebut. Melakukan evaluasi terhadap

pilihan-pilihan dan mulai mempertimbangakan untuk membeli produk.
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3. Tertarik untuk mencoba

Setelah konsumen berusaha memenuhi kebutuhan, mempelajari merek-

merek yang bersaing serta fitur merek tersebut, konsumen akan mencari

manfaat tertentu dari solusi produk dan melakukan evaluasi terhadap

produk-produk tersebut. Evaluasi ini dianggap sebagai proses yang

berorientasi kognitif.

4. Ingin mengetahui produk

Setelah memiliki ketertarikan untuk mencoba suatu produk, konsumen

akan memiliki keinginan untuk mengetahui produk. Konsumen akan

memandang produk sebagai sekumpulan atribut dengan kemampuan yang

berbeda-beda dalam memberikan manfat yang digunakan untuk

memuaskan kebutuhan.

5. Ingin memiliki produk

Para konsumen akan memberikan perhatian besar pada atribut yang

memberikan manfaat yang dicarinya, sehingga pada akhirnya konsumen

akan mengambil sikap terhadap produk melalui evaluasi atribut dan

membentuk niat untuk membeli atau memiliki produk yang disukai.

Seiring dengan berjalannya waktu penting juga untuk memahami minat

beli konsumen karena perilaku pelanggan biasanya dapat diprediksi dengan minat

mereka. Minat beli tidak hanya dipelajari dalam literatur offline, tetapi juga dalam

konteks online. Didalam konteks website, minat beli mungkin dipengaruhi oleh

kemauan individu untuk mempercayai situs website (Yoh, dkk., (2003); Yoon,

(2002). Untuk menguji pola perilaku konsumen, minat beli telah digunakan untuk
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memprediksi perilaku aktual karena hal itu terkait dengan perilaku aktual (Ajzen

dan Fishbein 1980) dan kaitannya telah diteliti secara empiris dalam dunia bisnis

perhotelan dan pariwisata (Ajzen dan Driver (1992); Buttle dan Bok (1996).

Menurut Kotler, (2005) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi minat beli

yaitu :

a. Sikap orang lain, sejauh mana sikap orang lain mengurangi alternatif yang

disukai seseorang akan bergantung pada dua hal yaitu, intensitas sifat

negatif orang lain terhadap alternatif yang disukai konsumen dan motivasi

konsumen untuk menuruti keinginan orang lain.

b. Faktor situasi yang tidak terantisipasi, faktor ini nantinya akan dapat

mengubah pendirian konsumen dalam melakukan pembelian. Hal tersebut

tergantung dari pemikiran konsumen sendiri, apakah dia percaya diri

dalam memutuskan akan membeli suatu barang atau tidak. Minat beli yang

terdapat pada diri konsumen bukan merupakan kegiatan pembelian yang

dilakukan sekarang ataupun kegiatan pembelian yang dilakukan di waktu

yang akan datang oleh konsumen. Namun, minat beli dalam diri seseorang

merupakan gambaran dan referensi keinginan diri konsumen untuk

mengambil sebuah keputusan pembelian.

Dengan perkembangan Internet dan e-commerce, situs website berpotensi

mengubah secara radikal sifat bisnis online travel agent dengan menyediakan

layanan online (misalnya pemesanan tiket) untuk pelanggan selama 24 jam dan

memberikan semua informasi yang mereka butuhkan yang akan memengaruhi

penilaian mereka terhadap bisnis di internet (Alvarez dkk, 2007). Untuk mencapai
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keberhasilan bisnis, online travel agent harus memenuhi syarat yang dipenuhi

agar dapat mencapai keberhasilan dalam persaingan. Misalnya mencapai tujuan

untuk menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Menurut Lee dan Lin (2005)

agar tujuan tersebut tercapai, maka setiap toko online harus berupaya

menghasilkan dan menyampaikan barang dan jasa yang di inginkan konsumen

dengan dimensi persepsi kualitas website yakni desain website, keandalan, daya

tangggap, kepercayaan, dan personalisasi. Beberapa studi telah meneliti hubungan

antara dimensi yang berbeda dari kualitas website dalam memprediksi kualitas

layanan secara keseluruhan, kepuasan pelanggan, dan minat beli untuk belanja

online. Dengan demikian, setiap toko online harus memahami faktor yang

mempengaruhi pembelian. Penelitian yang dilakukan oleh Liao dan Cheung

(2001) tentang pengguna internet di Singapura menunjukkan bahwa semakin

banyak seseorang menggunakan internet, maka semakin besar pula kemungkinan

orang tersebut melakukan pembelian melalui internet.

Meskipun telah diakui secara luas bahwa Internet dan industri online

travel agent sangat sesuai, selanjutnya perlu mengetahui bagaimana kualitas situs

website dan variabel terkait yang akan memandu perilaku pelanggan mereka

(Bennett dan Lai 2005). Sebelum konsumen melakukan pembelian tentunya

banyak stimulus-stimulus yang mempengaruhinya. Misalnya kualitas website,

perceived flow, kepuasan pelanggan dan minat beli. Peneliti sebelumnya telah

mengusulkan agar kualitas situs website secara langsung dapat mempengaruhi

kepuasan pelanggan dan menyebabkan minat beli (misalnya Bai, dkk., 2008;

Chen dan Cheng, 2009). Selain itu juga penelitian Jeong, (2004); Sam & tahir
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(2009) telah menguji pengaruh kualitas situs website terhadap minat konsumen

untuk mengadopsi dan membeli didalam situs website terkait perjalanan (travel).

Oleh karena itu, pemahaman lebih lanjut mengenai hubungan antara

kualitas website dan variabel terkait seperti perceived flow yang berpengaruh

terhadap kepuasan dan minat beli menjadi perhatian utama dalam penelitian ini.

Untuk memperjelas konsep perceived flow, sangat penting dibahas karena flow

merupakan kondisi dalam keadaan sadar yang dialami oleh individu pada saat

terlibat dalam situasi enjoyment activity (Pace, 2004). Webster, dkk., (1993) telah

mengusulkan bahwa flow adalah konstruksi yang berguna untuk menjelaskan

interaksi manusia-komputer. Kemudian Chen dkk, (1999) menyatakan bahwa

website adalah kegiatan yang dapat memfasilitasi terjadinya flow, dan secara

khusus, flow telah diteliti di lingkungan online (misalnya Novak, dkk., 2000;

Thatcher, dkk., 2008; Wu dan Chang, 2005), dan ini dianggap sebagai wawasan

yang berguna untuk mengetahui perilaku konsumen. Oleh karena itu, sejalan

dengan pembahasan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

pengaruh kualitas situs website, perceived flow terhadap kepuasan pelanggan dan

minat beli di website Traveloka.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, dapat dicapai suatu pokok

permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah kualitas website berpengaruh terhadap perceived flow?

2. Apakah perceived flow berpengaruh terhadap kepuasan konsumen?

3. Apakah perceived flow berpengaruh terhadap minat beli?



7

4. Apakah kepuasan konsumen berpengaruh terhadap minat beli?

1.3. Tujuan Penelitian

Diketahuinya pertanyaan yang mengarah pada permasalahan pokok seperti

yang telah disebutkan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan apakah kualitas website memiliki pengaruh

terhadap perceived flow.

2. Untuk menjelaskan apakah perceived flow memiliki pengaruh terhadap

kepuasan konsumen.

3. Untuk menjelaskan apakah perceived flow memiliki pengaruh terhadap

minat beli.

4. Untuk menjelaskan apakah kepuasan konsumen memiliki pengaruh

terhadap minat beli.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai faktor yang

mendasari terjadinya minat beli konsumen terutama dalam memilih produk atau

layanan dimedia internet. Kemudian penelitian ini diharapakan dapat memberikan

kontribusi untuk penelitiaan lebih lanjut dalam bidang pemasaran serta dapat

memberikan literatur tambahan dalam strategi pemasaran terlebih dalam perilaku

konsumen.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat membantu manajer perusahaan dalam pengambilan

keputusan khususnya berkenaan dengan perilaku konsumen dalam hal
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mengidentifikasi minat beli konsumen terhadap produk atau layanan yang

disajikan dalam website Traveloka.

1.5. Sistematika Penulisan

Naskah penelitian ini terdiri dari 5 bab yaitu pendahuluan, kajian pustaka,

metode penelitian, pembahasan, serta kesimpulan. Bab I merupakan bagian

pendahuluan, berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab II sebagai kajian pustaka berisi

teori-teori yang mendasari penelitian, penjelasan dari penelitian sebelumnya,

pengembangan hipotesa dan kerangka konseptual. Bab III merupakan bagian

metode penelitian yang berisi populasi dan sampel, sumber, teknik pengumpulan

dan pengukuran data, dan alat uji yang digunakan dalam penelitian. Bab IV berisi

hasil analisis data dan pembahasannya. Bab V berisi kesimpulan, kritik, saran dan

implikasi manajerial penelitian.


