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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 Seiring dengan perkembangan zaman di era modern yang memiliki teknologi 

dan informasi yang canggih dalam bidang internet sebagai bisnis berbasis online 

yang saat ini berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Salah 

satu bisnis atau perdagangan yang menggunakan fasilitas internet sebagai media 

adalah dengan munculnya e-commerce. Pertumbuhan positif e-commerce di 

Indonesia membuat perubahan pola belanja masyarakat yang semakin bergeser ke 

arah elektronik atau belanja online yang ditunjukkan dengan jumlah transaksi e-

Commerce yang meningkat setiap tahunnya. Potensi penjualan e-commerce yang 

paling besar di Indonesia saat ini adalah bidang fashion, travel, teknologi, dan 

penjualan tiket bioskop. 

 Konsumen memiliki rencana tertinggi untuk melakukan pembelian jasa travel 

via online. Untuk melakukan sebuah perjalanan setidaknya seseorang perlu 

melakukan pembelian tiket pesawat serta pemesanan kamar hotel via online melalui 

penyedia jasa tersebut seperti Traveloka. 

Di Indonesia sendiri pelaku bisnis e-commerce perjalanan yang menyediakan 

jasa penjualan tiket pesawat dan hotel secara online jumlahnya semakin banyak 

serta digemari oleh para konsumen via online karena dianggap lebih mudah, cepat 

dan menawarkan harga yang lebih murah.Salah satu e-commerce perjalanan di 

Indonesia dengan peminat terbanyak ialah Traveloka.com.
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Sumber : www.next.stanito.com 

Gambar 1.1 

INDONESIA TOP ONLINE CHANNELS PADA TAHUN 2018 

 

Untuk memenangkan persaingan bisnis dengan e-commerce perjalanan 

sejenis yang menyediakan layanan yang sama yaitu penjualan tiket pesawat dan 

booking kamar hotel maka Traveloka melakukan berbagai metode pemasaran yang 

dinilai akan menarik minat para konsumennya. Salah satu cara yang dilakukan 

Traveloka adalah mencakup segi kualitas pelayanan, kualitas produk, hubungan 

pemasaran, dan kepuasan pelanggan sehingga membuat Traveloka menempati 

peringkat ke-1 di Indonesia pada gambar 1.1  

Pada persaingan e-commerce perjalanan yang menyediakan layanan 

pemesanan tiket pesawat dan booking hotel saling berkompetisi untuk menciptakan 

caranya sendiri dalam menentukan strategi pemasaran yang tepat agar dapat 

menarik minat konsumennya. Salah satu caranya ialah menawarkan program promo 
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dimana harga tiket pesawat dan booking hotel menjadi lebih murah. Selain itu 

pemasar harus menyesuaikan perilaku konsumen yang saat ini sebagian besar 

merupakan pengguna internet sehingga memiliki keinginan untuk dapat mengakses 

informasi kapan pun dan dimana pun.  

Caesar Indra, Chief Executive Officer (CEO) Transport Traveloka, 

menjelaskan bahwa seiring meningkatnya infrastruktur dan meningkatnya kualitas 

transportasi darat di Indonesia, moda transportasi darat pun mulai digemari para 

travellers. "Dengan respon yang cukup baik dari pengguna, kami berharap 

penjualan tiket transportasi darat tahun ini dapat meningkat lebih dari 12 kali lipat 

dibanding tahun lalu,” katanya. Fasilitas prima tak akan berarti apa-apa tanpa 

diiringi pelayanan berkualitas. Maka, selain fitur-fitur yang memudahkan, 

Traveloka juga memiliki customer service yang melayani pelanggan selama 24 jam. 

Paket lengkap yang tersedia ini membuat penjualan tiket Traveloka tak menurun 

walau harga tiket pesawat sedang tinggi.  

Menutup kuartal pertama tahun 2019, perusahaan berbasis teknologi 

terkemuka di Asia Tenggara ini justru membukukan pencapaian yang baik. 

“Terdapat kenaikan hampir 30% di penjualan tiket pesawat terbang, dibanding 

periode yang sama tahun lalu," kata Caesar. Hal demikian menunjukkan: meskipun 

terdapat kelesuan di industri akibat harga tiket yang melonjak hampir dua kali lipat, 

aplikasi Traveloka masih menjadi pilihan favorit bagi masyarakat Indonesia.  

Tirto.id, advertorial (2019) “Mengapa Penjualan Traveloka Naik Meski Industri 

Pariwisata Lesu” https://tirto.id/mengapa-penjualan-traveloka-naik-meski-industri-

pariwisata-lesu-dMHm  

https://tirto.id/mengapa-penjualan-traveloka-naik-meski-industri-pariwisata-lesu-dMHm
https://tirto.id/mengapa-penjualan-traveloka-naik-meski-industri-pariwisata-lesu-dMHm
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Menurut pendapat Inka Janita Sembiring, Suharyono, Dan Andriani 

Kusumawati (2014) mengatakan bahwa kualitas pelayanan yaitu seberapa jauh 

perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas pelayanan yang mereka 

terima. Pelayanan dapat dikatakan baik atau berkualitas apabila pelayanan yang 

diberikan oleh suatu perusahaan dapat memuaskan para konsumen. Jika konsumen 

merasa puas dengan pelayanan yang diberikan maka tidak menutup kemungkinan 

bahwa konsumen akan loyal terhadap produk barang atau jasa tersebut. Loyalitas 

pelanggan merupakan dorongan perilaku untuk melakukan pembelian secara 

berulang yng di dasari oleh kepuasan pelanggan itu sendiri sehingga membangun 

kesetiaan pelanggan terhadap suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh 

perusahaan membutuhkan waktu yang lama dan melalui proses pembelian 

berulang-ulang. 

Berdasarkan uraian tersebut penting bagi pihak TRAVELOKA yang berada 

di daerah Surabaya untuk mengetahui seberapa besar penilaian pelanggan dari 

variable hubungan pemasaran, kualitas layanan, harga, serta kepuasan pelanggan 

dan kesetiaan pelanggan. Maka penelitian ini dilakukan dengan mengangkat judul 

“PENGARUH HUBUNGAN PEMASARAN, HARGA, KUALITAS 

PELAYANAN, TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN DENGAN 

MEDIASI KEPUASAN PELANGGAN TRAVELOKA DI SURABAYA“. 
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1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat 

dikemukakan adalah : 

1. Apakah hubungan pemasaran berpengaruh signifikan positif terhadap 

kepuasan  pelanggan jasa traveloka di Surabaya ? 

2. Apakah harga berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan pelanggan jasa 

traveloka di Surabaya ? 

3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan 

pelanggan jasa traveloka di Surabaya? 

4. Apakah kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan positif terhadap loyalitas  

pelanggan jasa traveloka di Surabaya? 

5. Apakah hubungan pemasaran, harga, kualitas layanan, yang di mediasi 

kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan positif terhadap loyalitas 

pelanggan jasa traveloka di Surabaya? 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Dari perumusan masalah yang telah disusun pada sub bab sebelumnya, 

penelitian ini memiliki tujuan yang diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji signifikansi pengaruh hubungan pemasaran terhadap  kepuasan 

pelanggan jasa traveloka di Surabaya. 

2. Untuk menguji signifikansi pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan jasa 

traveloka di Surabaya. 

3. Untuk menguji signifikansi pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

pelanggan jasa traveloka di Surabaya. 
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4. Untuk menguji signifikansi pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan jasa traveloka di Surabaya 

5. Untuk menguji signifikansi pengaruh hubungan pemasaran, harga, kualitas 

pelayanan, yang di mediasi kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan 

jasa traveloka di Surabaya. 

1.4  Manfaat Penelitian 

 Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan bisa memberikan manfaat 

bagi para peneliti selanjutnya maupun perusahaan PT Traveloka Indonesia Manfaat 

dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut.  

1. Bagi Peneliti 

Hasil dari penelitian ini dapat menerapkan ilmu pengetahuan baru yang telah 

diperoleh dan dipelajari dari segi ilmu pemasaran serta penulis dapat memperoleh 

gambaran baru mengenai ilmu pemasaran yang akan di lakukan oleh peneliti. 

2. Bagi STIE PERBANAS SURABAYA 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai koleksi dari Perpustakaan 

STIE PERBANAS Surabaya dan dapat digunakan sebagai sumber informasi atau 

bahan sebagai acuan penelitian yang sama hingga penelitian dapat menghasilkan 

karya yang lebih baik. 

3.  Bagi Perusahaan TRAVELOKA 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi yang berarti 

bagi perusahaan  PT Traveloka Indonesia khususnya dibidang jasa, penjualan 

tiketpesawat dan hotel dalam melakukan strategi pemasaran berkaitan seberapa 
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besar pengaruh kualitas pelayanan, kualitas produk dan kepuasaan pelanggan 

terhadap loyalitas pelanggan Traveloka di Surabaya. 

1.5  Sistematika Penulisan 

Pada bab ini, telah dijelaskan bagian dari masing-masing sub bab yang sudah 

disusun secara sistematis dengan urutan sebagai berikut : 

BAB I  :   PENDAHULUAN 

Diuraikan Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA  

Diuraikan tentang Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Kerangka 

Konseptual Peneliti, dan Hipotesis Penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan Rancangan Penelitian, Batasan Penelitian, 

Identifikasi Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel, 

Populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, Instrumen Penelitian, 

Data dan Metode Pengumpulan Data, Uji Validitas dan Reliabilitas 

Instrumen Penelitian dan Teknik Analisis Data. 

BAB  IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini menguraikan tentang subyek penelitian, analisis dan pengolahan 

data berdasarkan analisis deskriptif dan analisis statistic serta 

pembahasan penelitian. 
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BAB V : PENUTUP  

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian dan juga 

keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya. 


