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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah mempengaruhi 

cara perusahaan dalam memasarkan produk barang dan jasa kepada konsumen. 

Perkembangan pemasaran produk barang dan jasa berbasis digital berpengaruh 

terhadap perilaku konsumen dalam melakukan transaksi pembelian. Pembelian 

produk secara konvensional beralih menjadi pembelian secara online dengan 

memanfaatkan koneksi internet.   

Digital Marketing adalah pemasaran menggunakan teknologi digital 

secara online dan offline serta merupakan salah satu cara yang mudah dan efektif 

dalam memasarkan, mempromosikan produk, jasa, atau brand. Internet 

Marketing atau online marketing merupakan subset dari Digital Marketing yang 

mengacu pada pemasaran menggunakan variasi cara pada internet, termasuk 

optimisasi mesin pencari, pembayaran per klik, pemasaran melalui media sosial, 

pemasaran melalui email, web banner, iklan digital online, platform pemasaran 

online, mobile marketing (aplikasi), dan konten pemasaran pada beberapa tautan 

website (Atshaya dan Rungta, 2016). 

Pemasaran produk barang dan jasa dengan memanfaatkan teknologi 

digital dapat dilakukan secara online dengan menggunakan website, produk 

barang dan jasa yang ditawarkan melalui website dapat diakses secara langsung 

tanpa dibatasi ruang maupun waktu. Pembelian online dilakukan menggunakan 
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website, dimana website merupakan titik kontak pertama antara perusahaan 

dengan pelanggan mereka (Gregg dan Walczak, 2010). 

Website digunakan sebagai sarana penyampaian informasi dari 

perusahaan kepada konsumen. Perusahaan dapat membangun citra diri dan 

menawarkan produk barang/jasa melalui website. Kemampuan yang baik dari 

perusahaan  dalam membangun citra diri melalui website dan menyajikan 

informasi (information provision) detil mengenai produk yang ditawarkan, 

bertujuan untuk mempererat hubungan kepercayaan antara perusahaan sebagai 

vendor produk dengan konsumennya (Gregg dan Walczak, 2010). Pada 

umumnya, konsumen online membutuhkan informasi referensi berupa detil 

produk dan harga.  

Di Indonesia konsumen online mengalami peningkatan, hal tersebut 

tampak pada fenomena pembelian produk barang dan jasa secara online (e-

commerce)  yang semakin berkembang. Jumlah toko online dan aplikasi jual-beli 

online semakin meningkat dari tahun ke tahun, seiring meningkatnya jumlah toko 

online maka jumlah penjualan e-commerce pun meningkat. Peningkatan jumlah 

konsumen e-commerce di Indonesia, Tabel 1.1;  

Tabel 1.1 Estimasi Penjualan E-Commerce tahun 2013-2016 

Negara 2013 2014 2015 2016 

 

RRC $ 181.62 $ 274.57 $ 358.59 $ 439.72 

Jepang $ 118.59 $ 127.06 $ 135.54 $ 143.13 

Korea Selatan $ 18.52 $ 20.24 $ 21.92 $ 23.71 

India $ 16.32 $ 20.74 $ 25.65 $ 30.31 

Indonesia $ 1.79 $ 2.60 $ 3.56 $ 4.89 

Sumber : http://startupbisnis.com/data-statistik-mengenai-pertumbuhan-pangsa-pasar-e 

commerce-di-indonesia-saat-ini/ (diakses 20 September 2016) 
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Berdasarkan berita dari CNN Indonesia pada 23 Januari 2016 yang 

meliput acara 5 Minutes for E-commerce 2016 di Jakarta, Sri Agustina selaku 

pembicara dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri menyatakan bahwa  sebanyak 

80% peritel mengakui presentase jumlah penjualan online meningkat dengan 

rata-rata pertumbuhan sebesar 25%. Jenis barang yang sering dibeli melalui e-

commerce antara lain: 69% pakaian, 10% peralatan rumah tangga, 7% buku, 7% 

tiket travel, dan 6% barang komputer. Pembeli e-commerce di Indonesia 

didominasi oleh wanita sebesar 54% dibandingkan dengan pria, pada rentang usia 

20-29 tahun. (Maulana, 2016). 

Pembelian tiket travel sebanyak 7% menjadi bukti semakin 

berkembangnya industri perjalanan dan pariwisata di Indonesia. Pembelian tiket 

penerbangan secara online adalah salah satu fenomena e-commerce yang 

berkembang di Indonesia. Hasil studi yang dilakukan oleh The Nielson Global 

Survey of E-Commerce untuk mempelajari intensi belanja online dari konsumen 

di seluruh dunia memberikan kejelasan mengenai intensi konsumen untuk 

membeli baik barang yang habis digunakan (consumable) maupun barang yang 

tidak habis digunakan (non-consumable). Penemuan hasil survei mengungkapkan 

bahwa jasa travel adalah yang paling banyak direncanakan konsumen untuk 

dibeli secara online, sekitar setengah dari konsumen Indonesia berencana untuk 

membeli secara online tiket penerbangan sejumlah 55% serta melakukan 

pemesanan hotel dan biro perjalanan sejumlah 46% dalam enam bulan ke depan 

(Lubis, 2014). 

 



4 
 

Tabel 1.2     Keinginan Untuk Membeli Produk/Jasa Secara Online Dalam 

Enam Bulan ke Depan di Indonesia 5 Teratas 

 

Produk / Jasa Persentase 

Reservasi / Tiket Pesawat 55% 

Reservasi Hotel / Paket Tour 46% 

Buku Elektronik 40% 

Pakaian / Aksesoris / Sepatu 37% 

Tiket Acara 34% 
Sumber: Nielsen Global Survey of E-Commerce, Q1 2014 

 Berdasarkan data pada Tabel 1.2, tingkat keinginan konsumen Indonesia 

untuk membeli tiket penerbangan secara online cukup tinggi yaitu 55%, hal 

tersebut sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang pragmatis. 

Indonesia mendapatkan skor tinggi dalam dimensi Orientasi Jangka Panjang 

(Long Term Orientation) yaitu 62 menurut website geert-hofstede.com, skor 

tinggi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki keyakinan 

mengenai kondisi tertentu yang sangat dipengaruhi oleh situasi, konteks, dan 

waktu sehingga masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan untuk beradaptasi 

terhadap setiap perubahan guna mencapai hasil yang diinginkan.  

Kecenderungan beradaptasi untuk mengantisipasi perubahan juga tampak 

dari kebiasaan masyarakat Indonesia membeli tiket penerbangan dalam kurun 

waktu yang panjang sebelum tanggal keberangkatan yang diinginkan, hal ini 

dilakukan untuk mendapatkan harga tiket terbaik (termurah). Pembelian tiket 

penerbangan lebih awal untuk mendapatkan harga hemat demi kenyamanan 

dalam melakukan perjalanan. Hal tersebut menjadi salah satu pendorong 

berkembangnya maskapai penerbangan yang menawarkan layanan Low Cost 

Carriers atau Low Cost Airlines. Low Cost Carriers atau disebut juga Budget 

Airlines adalah penerbangan yang menawarkan tarif murah dimana maskapai 

http://www.geert-hofstede.com/indonesia.html
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biasanya mendarat dan lepas landas di bandara sekunder, tidak menyediakan 

makanan dan minuman dalam penerbangan, biasanya tidak menawarkan nomor 

alokasi kursi penerbangan, harga tiket tetap, serta tidak dapat dikembalikan 

dalam kasus pembatalan (www.businessdictionary.com). 

Layanan yang ditawarkan oleh penerbangan Low Cost Carrier tentunya 

berbeda dengan layanan yang ditawarkan oleh penerbangan Full Service 

Carriers, perbedaan antara penerbangan Low Cost Carrier dan penerbangan Full 

Service Carriers dapat dilihat pada Tabel 1.3; 

Tabel 1.3  Perbedaan Penerbangan Low Cost Carrier dan penerbangan  

Full Service Carriers 

Karakteristik Low Cost Carriers Full Service Carriers 
Brand Satu brand : harga rendah Brand yang diperluas : 

harga/layanan 

Harga Struktur penetapan harga 

sederhana 

Struktur Penetapan Harga 

Kompleks 

Distribusi Internet, pemesanan 

langsung 

Internet, langsung, agen 

travel 

Checking in Kiosk, tiket elektronik Kiosk, Tiket kertas, tiket 

elektronik 

Jaringan Poin-ke-poin Pusat-dan-berbicara 

Kelas Satu kelas Banyak kelas 

Selama penerbangan Tidak ada embel-embel 

tambahan 

Ada embel-embel tambahan 

berupa makanan dan 

minuman gratis 

Penggunaan Pesawat 
Terbang (load factor) 

Sangat intensif Rata-rata intensif 

Tipe pesawat terbang Satu tipe Banyak tipe 

Waktu penyelesaian 30 menit atau kurang Lambat : kompleksitas 

Layanan pelanggan Umumnya berperforma 
buruk 

Layanan penuh, menawarkan 
kehandalan 

Bandara Sekunder Utama 

Aktivitas Operasional Fokus pada inti – terbang Terbang, cargo 

Target grup Pelancong yang sensitif 
terhadap harga dan waktu, 

kenyamanan.  

Bisnis dan kenyamanan 
pelancong 

Layanan Tidak ada program frequent 

flyer atau lounge penumpang 

Ada program frequent flyer 

dan lounge penumpang 

 
Sumber :Diadaptasi dari Baker (2014) 

 

http://www.businessdictionary.com/
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Tampak pada Tabel 1.3 bahwa target dari penerbangan Low Cost Carrier 

adalah penumpang yang sensitif terhadap waktu dan harga tiket. Penerbangan 

Low Cost Carrier hanya memiliki 1 (satu) kelas penerbangan dan hanya berfokus 

pada penerbangan penumpang saja. Karakteristik Low Cost Carriers (LCC) 

menurut website centreforaviation.com, meliputi; 

1) Kepadatan kursi penumpang 

2) Utilisasi perangkat penerbangan yang tinggi 

3) Jenis penerbangan kecil 

4) Tarif rendah, termasuk tarif promosi yang sangat rendah 

5) Hanya memiliki konfigurasi kelas tunggal 

6) Layanan point-to-point 

7) Tidak ada (gratis) embel-embel 

8) Didominasi oleh rute jarak pendek dan menengah 

9) Waktu penyelesaian pelayanan cepat di bandara 

Karakteristik tersebut ditawarkan oleh para maskapai penerbangan LCC 

dengan beragam cara untuk memikat konsumen. Maskapai penerbangan LCC 

yang beroperasi di Indonesia antara lain: Air Asia, Citilink, dan Lion Air. 

Maskapai penerbangan LCC di Indonesia mengembangkan website perusahaan 

untuk dapat memberikan layanan pembelian tiket secara online sekaligus tawaran 

produk yang terintegrasi lainnya kepada konsumen. Selain menawarkan tiket 

penerbangan online melalui website perusahaan, penawaran tiket penerbangan 

online juga dilakukan melalui kerjasama dengan perusahaan aplikasi pencarian 

produk travel, antara lain : Traveloka, Tiket.com, Tiket2.com, dan Pegipegi.com.  

http://centreforaviation.com/profiles/hot-issues/low-cost-carriers-lccs
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Ketersediaan informasi pada website memiliki standarisasi yaitu  

informasi bandara keberangkatan/kedatangan, jadwal penerbangan, harga tiket, 

jumlah transit, dan ketersediaan tempat duduk (Jun et al., 2010). Ketersediaan 

informasi (information provision) pada konten website resmi maskapai 

penerbangan diharapkan mampu menarik minat konsumen untuk melakukan 

transaksi pembelian. Ketersediaan informasi yang ditampilkan website resmi 

maskapai penerbangan meliputi informasi harga, informasi produk, dan 

interaktifitas. Informasi harga (Price Information Richness) menampilkan pilihan 

daftar harga dasar (base fare) tiket sesuai dengan destinasi dan jam 

keberangkatan yang diinput oleh konsumen dalam fitur pencarian. Informasi 

produk (Product Information Richness) menampilkan tanggal keberangkatan, 

nomor penerbangan, dan jam keberangkatan-kedatangan penerbangan. 

Interaktifitas (Interactivity) menampilkan fitur pilihan cara pembayaran tiket, 

tawaran penambahan layanan dengan menambah biaya tiket berupa biaya 

asuransi, pemilihan lokasi tempat duduk penumpang di dalam penerbangan, 

pemesanan makanan dan minuman dalam penerbangan, serta layanan bagasi 

tambahan. Ketersediaan informasi konten yang lengkap mengenai tiket 

penerbangan dan atribut pendukung kenyamanan dalam penerbangan, diharapkan 

mampu meningkatkan keyakinan konsumen (trusting beliefs) untuk melakukan 

transaksi pada website resmi maskapai penerbangan karena konsumen 

mendapatkan keterjaminan dibandingkan melakukan transaksi diluar website 

resmi maskapai penerbangan, serta menurunkan kesadaran konsumen (Price 

Consciousness) terhadap harga dan pada akhirnya mengarahkan konsumen untuk 

membayar harga tiket penerbangan pada harga premium (price premium) dalam 
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arti harga yang dibayar oleh konsumen adalah harga diatas harga dasar (base 

fare) tiket penerbangan tersebut karena adanya penambahan atribut pendukung 

untuk kenyamanan penerbangan. 

Berdasarkan fenomena yang ada, penulis tertarik melakukan penelitian 

untuk mengetahui pengaruh dari ketersediaan informasi terhadap pembelian tiket 

harga premium pada website resmi maskapai penerbangan Low Cost Carrier di 

Indonesia. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Minxue Huang, Huawei Zhu dan Xuechun Zhou (2013) yang  

berjudul “The Effects of Information Provision and Interactivity on E-Tailer 

Website” dan dipublikasikan dalam kumpulan jurnal Emerald Vol.37 No.6, 2013, 

dengan variabel-variabel yang diteliti adalah: information provision yang terdiri 

dari: Price Information Richness, Product Information Richness, dan 

Interactivity, trusting beliefs, Price Consciousness,serta price premium. 

 

1.2 Perumusan Masalah  

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh information 

provision terhadap pembelian tiket harga premium pada website resmi maskapai 

penerbangan Low Cost Carrier di Indonesia dengan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah dengan richer price information yang ditawarkan oleh sebuah 

website resmi maskapai penerbangan Low Cost Carrier dapat 
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meningkatkan trusting beliefs (ability, benevolence, dan integrity) 

konsumen? 

2. Apakah dengan richer product information yang ditawarkan oleh sebuah 

website resmi maskapai penerbangan Low Cost Carrier dapat 

meningkatkan trusting beliefs (ability, benevolence, dan integrity) 

konsumen? 

3. Apakah dengan Interactivity tinggi yang ditawarkan oleh sebuah website 

resmi maskapai penerbangan Low Cost Carrier dapat meningkatkan 

trusting beliefs (ability, benevolence, dan integrity) konsumen? 

4. Apakah dengan richer price information yang ditawarkan oleh sebuah 

website resmi maskapai penerbangan Low Cost Carrier dapat mengurangi 

tingkat price consciousness konsumen? 

5. Apakah dengan richer product information yang ditawarkan oleh sebuah 

website resmi maskapai penerbangan Low Cost Carrier dapat mengurangi 

tingkat price consciousness konsumen? 

6. Apakah dengan menambahkan Interactivity pada sebuah website resmi 

maskapai penerbangan Low Cost Carrier dapat mengurangi tingkat price 

consciousness konsumen? 

7. Apakah keyakinan konsumen dalam hal ability, benevolence, dan 

integrity suatu website resmi maskapai penerbangan Low Cost Carrier 

berhubungan secara negatif terhadap tingkat price consciousness mereka? 

8. Apakah konsumen dengan tingkat price consciousness tinggi akan 

membayar lebih sedikit untuk harga premium? 
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9. Apakah konsumen dengan keyakinan tinggi dalam hal ability, 

benevolence, dan integrity pada suatu website resmi maskapai 

penerbangan Low Cost Carrier akan membayar lebih banyak untuk harga 

premium ke pihak website resmi maskapai penerbangan Low Cost 

Carrier? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh richer price information yang ditawarkan 

pada website resmi maskapai penerbangan Low Cost Carrier terhadap 

peningkatan trusting beliefs (ability, benevolence, dan integrity) 

konsumen. 

2. Untuk mengetahui pengaruh richer product information yang ditawarkan 

pada website resmi maskapai penerbangan Low Cost Carrier terhadap 

peningkatan trusting beliefs (ability, benevolence, dan integrity) 

konsumen. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Interactivity tinggi yang ditawarkan pada 

website resmi maskapai penerbangan Low Cost Carrier terhadap 

peningkatan trusting beliefs (ability, benevolence, dan integrity) 

konsumen. 

4. Untuk mengetahui pengaruh richer price information yang ditawarkan 

pada website resmi maskapai penerbangan Low Cost Carrier terhadap 

berkurangnya tingkat price consciousness konsumen. 
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5. Untuk mengetahui pengaruh richer product information yang ditawarkan 

pada website resmi maskapai penerbangan Low Cost Carrier terhadap 

berkurangnya tingkat price consciousness konsumen. 

6. Untuk mengetahui pengaruh penambahan Interactivity pada website resmi 

maskapai penerbangan Low Cost Carrier terhadap berkurangnya tingkat 

Price Consciousness konsumen. 

7. Untuk mengetahui keyakinan konsumen dalam hal ability, benevolence, 

dan integrity pada website resmi maskapai penerbangan Low Cost Carrier 

terhadap penurunan tingkat Price Consciousness mereka. 

8. Untuk mengetahui konsumen dengan tingkat Price Consciousness tinggi 

terhadap kemungkinan mereka membayar lebih sedikit untuk harga 

premium. 

9. Untuk mengetahui konsumen dengan keyakinan tinggi dalam hal ability, 

benevolence, dan integrity pada website resmi maskapai penerbangan Low 

Cost Carrier terhadap kemungkinan mereka membayar lebih banyak 

untuk harga premium ke pihak website resmi maskapai penerbangan Low 

Cost Carrier. 

 

1.4 Pembatasan Masalah Penelitian  

Penelitian ini meneliti efek dari information provision pada website resmi 

maskapai penerbangan Low Cost Carrier. Information provision pada penelitian 

ini meliputi Price Information Richness, Product Information Richness, dan 

Interactivity. Price Information Richness didalam penelitian ini berfokus pada 

informasi struktur harga tiket yang meliputi tarif dasar tiket (base fare), pajak 
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bandara, asuransi (IWJR), dan pajak pertambahan nilai (VAT). Product 

Information Richness didalam penelitian ini berfokus pada informasi jadwal 

penerbangan yang meliputi hari, tanggal dan jam penerbangan, rute penerbangan, 

jumlah penumpang, serta nama dan nomor maskapai penerbangan. Interactivity 

didalam penelitian ini berfokus pada cara pembayaran tiket, pilihan penambahan 

asuransi, pilihan tempat duduk, pilihan penambahan makanan dan minuman 

dalam penerbangan, pilihan penambahan bagasi, pilihan check-in, serta kalkulasi 

harga tiket yang harus dibayarkan oleh konsumen. Trusting beliefs (keyakinan) 

didalam penelitian ini berfokus pada service quality yang meliputi : benevolence, 

ability, dan integrity. Price Consciousness dalam penelitian ini meliputi price 

search dan price sensitivity. 

Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan hasil penelitian terdahulu 

dengan demografi berbeda dan sektor industri yang lebih spesifik yaitu pariwisata 

khususnya jasa pembelian tiket penerbangan. Trend penjualan tiket pesawat 

menurut data penjualan tiket pesawat Travel Mabrur (www.travelmabrur.com) 

periode Januari-Mei 2016, maskapai Lion Air berada pada posisi tertinggi dalam 

jumlah penjualan tiket diikuti maskapai Citilink, hal ini dikarenakan perilaku 

konsumen yang pada umumnya menanyakan tiket dengan harga murah. 

Maskapai penerbangan terbaik di Indonesia untuk empat posisi teratas menurut 

kliktiket.net dan tiket2.com yaitu Garuda Indonesia, Lion Air, Air Asia, dan 

Citilink, peringkat tersebut diberikan berdasarkan kualitas layanan dan variasi 

rute penerbangan. 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah para pengguna jasa 

penerbangan berbiaya rendah (low cost) di Indonesia, secara khusus dosen, staf 

http://(www.travelmabrur.com/
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dan mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata Pelita Harapan di Karawaci Tangerang 

dengan kriteria sebagai berikut: 

1) Pelanggan Maskapai Nasional berbiaya rendah (LCC) yang membeli 

tiket penerbangan melalui website resmi maskapai penerbangan Air 

Asia,  

2) Pelanggan Maskapai Nasional berbiaya rendah (LCC) yang membeli 

tiket penerbangan melalui website resmi maskapai penerbangan 

Citilink, 

3) Pelanggan Maskapai Nasional berbiaya rendah (LCC) yang membeli 

tiket penerbangan melalui website resmi maskapai penerbangan Lion 

Air. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian yang didapatkan, diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi akademisi dan praktisi.  

Pada bidang akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

referensi untuk memperbaharui teori yang ada mengenai pemasaran digital dalam 

hal pengaruh ketersediaan informasi terhadap minat beli konsumen dan teori 

mengenai desain website. Teori mengenai pemasaran digital yaitu 3i Principles; 

Initiate, Iterate, dan Integrate. Initiate yang dimaksudkan adalah adanya 

komunikasi dua arah, Iterate yang dimaksudkan adalah adanya proses follow up 

konsumen yang berkelanjutan, dan Integrate yang dimaksudkan adalah 

memadukan kemampuan pemasaran yang dimiliki dengan teknologi (Dodson, 
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2016). Teori tentang desain website yaitu mengenai esensi saat konsumen 

merasakan kenikmatan berinteraksi dengan website e-commerce, konsumen yang 

puas mendapatkan kesenangan dari materi informasi dan emosi di dalam e-

commerce (Huang dan Benyoucef, 2013). 

Bagi praktisi perusahaan, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai 

referensi oleh perusahaan dalam mendesain sebuah website (e-commerce) 

pemasaran yang mudah diakses oleh konsumen (user friendly), sehingga dapat 

meningkatkan omzet penjualan. Bagi konsumen, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan edukasi mengenai pemenuhan kebutuhan dengan mengakses 

website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




