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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Persaingan usaha yang ketat membuat perusahaan-perusahaan selalu 

mencari cara dalam memasarkan produk mereka agar dapat dijangkau dan dibeli 

oleh pelanggan. Perkembangan teknologi informasi yang pesat turut 

mempengaruhi dunia bisnis terutama media online / internet. Menurut data 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) jumlah pengguna 

internet di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 88.1 juta dan di 2013 mencapai 

71,19 juta pengguna. Jumlah ini akan terus meningkat, dengan jumlah penduduk 

di tahun 2014 menurut Badan Pusat Statistik mencapai 252 juta jiwa. Dari 

jumlah penduduk sebanyak ini baru hanya 34.9 persen yang menggunakan 

internet sehingga peluang pasar di Indonesia masih sangat besar dengan 

pertumbuhan pemakaian internet yang akan terus meningkat. 

Tabel 1.1 Data pengguna internet di Indonesia 

No. Tahun 
Pengguna Internet 

(juta) 
% 

1 2009 30 -‐ 

2 2010 42 40% 

3 2011 55 31% 

4 2012 63 15% 

5 2013 71.19 13% 

6 2014 88.1 24% 

Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 
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Jumlah masyarakat Indonesia yang berbelanja online masih sedikit. 

Dari penelitian APJII, perempuan lebih berani dibandingkan laki-laki dalam 

melakukan belanja online, dengan persentase perempuan berbelanja online 

sebesar 58% dan laki-laki 4%.  Dari  seluruh  pengguna  internet  di  Indonesia, 

hanya 27% yang perna berbelanja online dan sisanya tidak melakukannya dengan 

berbagai alasan. Diantaranya disebabkan oleh proses yang lama sebanyak 59.5%, 

barang tidak sama dengan gambar 38%, menyuruh orang dekat 32.3% dan sisanya 

dengan berbagai alasan lainnya. Dan dari penelitian APJII juga diketahui hanya 

24% dari pengguna internet yang memiliki alat transaksi elektronik, yang 

kebanyakan menggunakan SMS banking (67.4%), internet banking (33%) dan 

kartu kredit (24.7%), sisanya menggunakan ATM dan sistem pembayaran online. 

Sedikitnya jumlah pengguna internet yang melakukan belanja online (27%) 

menjadi peluang besar bagi toko / perusahaan untuk memasarkan produk mereka 

secara online. 

Click dan Mortar merupakan suatu teknik pemasaran dengan 

menyeimbangkan potensi antara sistem web secara online dengan keberadaan 

secara fisik dalam melakukan transaksi (chanel integration). Di click dan mortar 

sebuah toko / perusahaan memiliki toko fisik dan proses jual beli dapat dilakukan 

secara offline dan online. Layanan yang diberikan oleh model bisnis click dan 

mortar memiliki kelebihan dengan menawarkan layanan tatap muka dan juga 

transaksi online bagi pelanggan yang tidak memiliki waktu untuk datang ke toko 

fisik. Keberadaan toko fisik dibatasi oleh lokasi dan jam buka toko, tetapi 

memberikan rasa nyaman dengan suasana toko, berinteraksi dengan orang lain, 
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dan memenuhi rasa puas akan kebutuhan untuk melihat, meraba, dan merasakan 

produk yang akan dibeli. Toko offline juga menjangkau customer yang sangat 

menjaga keamanan data pribadi atau customer yang tidak percaya dengan 

transaksi kartu kredit secara online. Tetapi dengan adanya toko online juga, maka 

tempat dan waktu tidak menjadi hambatan. Dengan click dan mortar maka target 

customer menjadi luas dan layanan customer tidak terbatas oleh ruang dan waktu. 

Dan dengan sistem online maka perusahaan dapat menjual produk yang buka 24 

jam setiap harinya dan 7 hari dalam seminggu. Pelanggan juga hemat waktu dan 

BBM, dapat membandingkan harga tanpa perlu menghabiskan energi dengan 

berpindah dari toko yang satu ke toko yang lain, dan tidak perlu mengantri untuk 

melakukan pembayaran.  

Maskapai penerbangan Garuda Indonesia merupakan perusahaan 

penerbangan dengan saham dominan dimiliki pemerintah yang telah menerapkan 

model bisnis click dan mortar. PT. Garuda Indonesia melakukan penjualan online 

melalui www.garuda-‐indonesia.com yang memberikan fasilitas tambahan selain 

penjualan tiket, seperti pemilihan bahasa asing, pemesanan hotel dan web 

checkin. Penjualan offline dilakukan melalui kantor Garuda Indonesia, Garuda 

Indonesia Gallery yang ada di mall - mall dan juga melakukan penjualan offline 

melalui Garuda Indonesia travel fair yang diadakan tiap tahun. Garuda Indonesia 

bergabung dalam aliansi skyteam yang beranggotakan berbagai maskapai besar di 

dunia yang memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya sehingga harga tiket 

Garuda Indonesia rata-‐rata lebih tinggi jika dibandingkan dengan maskapai 

lainnya di tanah air. Dengan harga  tiket  di  atas  rata-‐rata tetap Garuda  Indonesia  
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menjadi pilihan banyak orang terbukti dengan mendapat penghargaan dari Changi 

Airline Awards untuk kategori “TOP Airline by absolute growth in passenger 

carriage for Southeast Asia category 2014” karena pertumbuhan penumpang 

Garuda Indonesia yang meningkat secara signifikan di bandara internasional 

Changi International Airport Singapore. Jumlah penumpang di bandara Indonesia 

pada tahun 2014 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 72.6 juta 

orang, naik 5.6% dibanding tahun 2013 sebanyak 68.5 juta orang. Penumpang 

Garuda Indonesia juga mengalami peningkatan baik di jumlah penumpang 

maupun di domestic market share walaupun untuk market share terbesar 

dimenangkan oleh penerbangan Low Cost Carrier (LCC) Lion Air. 

Gambar 1.1 Market Share Maskapai Penerbangan di Indonesia 

Sumber: Garuda Corporate Presentation January 2015 

 

Tabel 1.2 Performa Maskapai Garuda Indonesia 

Sumber: Garuda Corporate Presentation January 2015 

Tahun 2011 2012 2013 2014 

Jumlah Armada 87 106 140 169 

Jumlah Penumpang (juta) 17.07 20.42 24.97 29.14 

Tingkat Isian Penumpang (%) 75.2 75.9 74.1 71.8 

Frequencies 13859 153266 196403 228329 

On Time Performace 85.68 84.9 83.8 88.8 

2013 

8% Garuda 
11% 

28% 

10% 

43% 

Lion Air 

Sriwijaya 

Citilink 

Others 

2014 

Garuda 
12% 

9% 

9% 

30% 

40% 

Lion Air 

Sriwijaya 

Citilink 

Others 
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Penjualan tiket Garuda Indonesia di online melalui beberapa kanal 

distribusi seperti melalui situs www.garuda-indonesia.com, travel agent ataupun 

melalui aplikasi mobile Garuda Indonesia. Penjualan melalui jalur online di tahun 

2015 mengalami peningkatan sebesar 25% dibandingkan tahun 2014 dengan total 

penumpang melalui jalur ini mencapai 13.760.202 penumpang. Untuk 

meningkatkan layanan penjualan online, Garuda Indonesia airlines akan 

menambah opsi pembayaran baru dengan kerjasama dengan beberapa sistem 

pembayaran seperti  BCA, Klikpay, China Union Pay, dan lain sebagainya beserta 

pilihan mata uang untuk pembayaran. 

Gambar 1.3 Grafik Pertumbuhan Penjualan online (dalam ribuan US$) 

 

Sumber: Laporan Tahunan 2015 – Garuda Indonesia 

Pada tahun 2015 Garuda Indonesia airlines melakukan perbaikan-

perbaikan di lini bisnis online-nya. Beberapa perbaikan yang dilakukan seperti 

pemutakhiran sistem message switching, Enterprise Service Bus (ESB) dan 

Operational Data Store (ODS) sehingga dapat mempercepat terintegrasi dengan 

sistem lain sehingga memiliki fleksibilitas dan kinerja yang baik. Hal ini juga 

menghasilkan sistem informasi data tunggal yang lengkap dan akurat. Untuk 

meningkatkan kualitas sistem, Garuda Indonesia airlines merancang ulang user 

http://www.garuda-indonesia.com/


 

6 

interface Internet Booking Engine (IBE) dan memperbarui landing payment page 

IBE untuk meningkatkan keandalan dan keamanan dari proses e-commerce. Di 

tahun 2016 Garuda Indonesia airlines juga meningkatkan layanan online mereka 

pada sistem informasi dengan menerapkan one stop service e-travel yang 

mengintegrasikan layanan Garuda Indonesia group. Di kualitas sistem Garuda 

Indonesia di tahun 2016 akan memperbaruhi sistem operasional yang akan 

meningkatkan proses operasional seperti rotasi penerbangan dan penjadwalan 

awak kabin pesawat. Di samping itu, Garuda Indonesia juga akan bekerjasama 

dengan perusahaan telekomunikasi untuk pemanfaatan big data telekomunikasi. 

Penelitian ini menitikberatkan pada kepuasan (satisfaction), dan 

loyalitas (loyalty) yang dapat ditransferkan dari satu kanal ke kanal lainnya (Chen 

dan Cheng 2012). Model ini menggabungkan baik faktor online maupun offline 

dengan menggunakan model tri-componen dari Schiffman dan Kanuk (2009). Tri-

componen ini terdiri dari kognitif, afektif dan konatif. Kognitif adalah 

pengetahuan dan persepsi pelanggan yang biasanya berbentuk kepercayaan 

(belief). Afektif menunjukan penilaian langsung dan umum terhadap suatu 

produk. Oliver (1999) berpendapat bahwa pelanggan mengembangkan loyalitas 

pertama kali pada kognitif berdasarkan pengetahuan pada merk. Setelah memiliki 

pengalaman pada produk atau jasa, pelanggan mengembangkan perilaku yang 

menguntungkan terhadap merk berdasarkan akumulasi kepuasan di posisi afektif. 

Konatif berkaitan dengan tindakan atau perilaku yang akan dilakukan oleh 

pelanggan. Kognitif mempengaruhi afektif, yang pada gilirannya membentuk 

konatif (Chen dan Cheng 2012). Di salah satu penelitian menunjukan bahwa 
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offline loyalitas tidak secara positif membuat pelanggan loyalitas secara online 

(Jin dan Kim 2007). Online loyalitas didapatkan dari service quality yang 

mendukung dimana service quality ini dipengaruhi oleh efficiency dan reliability 

dari website, information quality, responsiveness, assurance, personalization, dan 

integrated pick up (Swaid dan Wigand 2012). Di sisi lain, penampilan (image) 

dari toko offline tidak secara langsung berkontribusi kepada keinginan membeli 

(purchase intention) secara online.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

 

Untuk mengetahui pengaruh “Channel integration” untuk perusahaan 

yang menggunakan click-and-mortar (online dan offline) dalam pemasaran 

produknya, maka perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh kualitas sistem dan kualitas informasi 

terhadap kepuasan pelanggan menggunakan website? 

2. Apakah terdapat pengaruh kualitas tempat pelayanan (lingkungan) dan 

kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan berbelanja offline? 

3. Apakah terdapat pengaruh kepuasan pelanggan online terhadap loyalitas 

berbelanja di website maupun di offline? 

4. Apakah terdapat pengaruh kepuasan pelanggan offline terhadap loyalitas 

berbelanja di website maupun di offline? 

5. Apakah terdapat pengaruh kepuasan  pelanggan  yang berbelanja online 
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terhadap kepuasan berbelanja offline? 

6. Apakah terdapat pengaruh kepuasan pelanggan yang berbelanja offline 

terhadap kepuasan berbelanja online? 

7. Apakah terdapat pengaruh loyalitas pelanggan yang berbelanja online 

terhadap loyalitas berbelanja offline? 

8. Apakah terdapat pengaruh loyalitas pelanggan yang berbelanja offline 

terhadap loyalitas berbelanja online? 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisis: 

1. Pengaruh kualitas sistem dan kualitas informasi terhadap kepuasan 

pelanggan yang menggunakan website. 

2. Pengaruh kualitas tempat pelayanan (lingkungan) dan kualitas layanan 

terhadap kepuasan pelanggan berbelanja offline  

3. Pengaruh kepuasan pelanggan online terhadap loyalitas berbelanja di 

website maupun di offline. 

4. Pengaruh kepuasan pelanggan offline terhadap loyalitas berbelanja di 

website maupun di offline. 

5. Pengaruh kepuasan pelanggan yang berbelanja online terhadap kepuasan 

berbelanja offline. 

6. Pengaruh kepuasan pelanggan yang berbelanja offline terhadap kepuasan 
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berbelanja online. 

7. Pengaruh loyalitas pelanggan yang berbelanja online terhadap loyalitas 

berbelanja offline. 

8. Pengaruh loyalitas pelanggan yang berbelanja offline terhadap loyalitas 

berbelanja online. 

 

1.4 Batasan Penelitian 

1. Penelitian dilakukan terhadap pembelian atau pemesanan tiket online 

Garuda Indonesia melalui website Garuda Indonesia dan pembelian tiket 

offline di Garuda Gallery dan kantor Garuda Indonesia. 

2.    Model yang digunakan didasarkan pada penelitian C.W Chen and C.Y 

Cheng yang meneliti How online and offline behavior processes affect each 

other.  

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Untuk memahami penelitian yang akan dibahas, tesis disusun dalam lima 

bab dengan sistematika yang tersusun dalam urutan bab sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian,mengungkapkan 

masalah yang akan dibahas beserta pembatasannya. Dalam bab ini juga memuat 

sistematika pembahasan. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan diuraikan secara teoritis dasar-dasar yang digunakan dalam 

mendukung penulisan penelitian, sehingga diperoleh suatu landasan teori yang 

dapat digunakan untuk membantu dalam menyelesaikan masalah yang ada. 

 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Menguraikan tentang tahapan metode penelitian yang terdiri dari metode 

penelitian, variabel dan pengukurannya, definisioperasional dari variabel, teknik 

pengumpulan data, dan metode analisis data yang akan digunakan penulis. 

 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan dari data yang telah diperoleh dan 

analisis hasil penelitian dilakukan sesuai dengan teori-teori yang berhubungan 

dengan penelitian. 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian 

terhadap masalah yang telah dijabarkan dan saran yang diharapkan bermanfaat 

bagi perusahaan serta pihak-pihak lainnya. 

 

 

 




