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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

 Menurut World Tourism Organization (WTO), pariwisata merupakan suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk melakukan perjalanan ke dan tinggal 

di suatu wilayah yang menjadi tujuan  di luar lingkungan kesehariannya. Perjalanan 

atau yang lebih akrab disebut traveling, sudah menjadi salah satu gaya hidup 

manusia. Riset global yang dikeluarkan oleh World Travel and Tourism Council 

pada tahun 2018 mengatakan bahwa Asia telah menjadi benua dengan tingkat 

pertumbuhan pada sektor perjalanan (travel) dan pariwisata (tourism) tercepat 

dibandingkan dengan negara-negara lainnya.  

 Di era digital ini, teknologi khususnya komunikasi telah memengaruhi gaya 

hidup generasi milenial, termasuk saat melakukan perjalanan untuk berlibur. 

Berdasarkan hasil studi kampanye mengenai karakter milenial dalam berwisata 

yang dirilis oleh Agoda (2017), karakter para wisatawan muda itu berjiwa nekat, 

petualang, dan independen.  Oleh karena itu, wisatawan (traveler) milenial 

memiliki kebiasaan baru yang unik, beda dengan generasi lainnya. Mengutip dari 

“Mengintip 5 Kebiasaan Unik Traveler Era Digital Berdasar Survei” (2017) 

bahwa, traveler milenial tidak dapat lepas dari teknologi digital seperti smartphone, 

GPS, kamera, dan sebagainya. Agoda juga telah melakukan riset untuk mengetahui 

kebiasaan unik para wisatawan di era digital. Salah satu hasil surveinya adalah 64% 

wisatawan milenial suka mengunggah foto di Instagram. Kebiasaan untuk 
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mengunggah foto perjalanan selama liburan memberikan kesan “pamer 

pengalaman” yang sedang mereka alami. Semakin banyaknya wisatawan milenial 

yang mengunggah foto di Instagram, membuat orang-orang yang melihatnya 

khususnya wisatawan, berlomba-lomba untuk mengunggah foto mereka sedang 

berlibur dan merasakan pengalaman yang berbeda dan unik dari pengalaman orang 

lain.  

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pertumbuhan jumlah 

traveler tercepat, yaitu 7.7% (Utami, 2018). Berdasarkan studi Haris Group, lebih 

dari 70 persen kaum milenial memilih untuk menghabiskan pengeluaran yang 

mereka miliki untuk sebuah ‘pengalaman’ dari pada untuk suatu ‘benda’ (Yusra, 

2019). Selain itu menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), 

pengeluaran masyarakat untuk mengkonsumsi segala sesuatu yang berhubungan 

dengan rekreasi dan budaya meningkat ke level 6.5% hingga akhir tahun 2018 

(bps.go.id). Hal ini sejalan dengan kecenderungan (trend) yang terjadi secara global 

di seluruh dunia, dimana survei yang telah dilakukan di Amerika Serikat, yaitu 

Modern Wealth mengungkapkan bahwa responden yang ada di Amerika Serikat 

memiliki kecenderungan mengeluarkan pendapatan mereka rata-rata 6,9 juta 

rupiah, untuk aktivitas yang menambah pengalaman mereka seperti konser dan 

festival musik yang merupakan bagian dari gaya hidup masa kini. 

 Melihat kecenderungan wisatawan milenial yang semakin berubah karena 

perubahan teknologi di era digital ini, beberapa usaha bisnis baru (startup) mencoba 

untuk menjawab atau memfasilitasi hal tersebut. Ada beberapa perusahaan startup 

Indonesia yang mulai bersaing di bidang perjalanan (traveling) seperti Traveloka, 
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Tiket.com, dan juga Pegipegi. Oleh karena itu, setiap orang di daerah, kota, maupun 

provinsi di Indonesia, dapat dengan mudah mengakses kebutuhan untuk melakukan 

perjalanan dengan meggunakan teknologi (aplikasi) tersebut. Dikutip dari 

id.techinasia.com, Traveloka telah mengakuisisi Pegipegi sebagai anak usahanya, 

menyisakan Tiket.com sebagai kompetitor startup di bidang perjalanan di 

Indonesia. Traveloka yang telah beroperasi diberbagai macam negara di Asia 

Tenggara seperti, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Singapura, 

kembali melakukan ekspansi bisnisnya yaitu ke Australia.  

Menurut Wulandari (2019), Traveloka telah memperkuat posisinya sebagai 

end-to-end travel and lifestyle booking platform di kawasan Asia dan Australia pada 

tahun 2019 ini. Traveloka tidak lagi menjadi platform yang hanya bergerak di 

segmen travel, namun juga bergerak di segmen gaya hidup atau lebih sering disebut 

lifestyle. Langkah yang diambil oleh Traveloka untuk bisa masuk ke segmen gaya 

hidup adalah dengan cara mengganti salah satu produk yang mereka miliki yaitu 

Attraction and Activities, dimana fokusnya hanya pada wahana, menjadi Xperience 

yang fokusnya kepada gaya hidup. 

 

I.2 Identifikasi Masalah 

 Seperti yang sudah dijelaskan di atas, trend milenial di era digital sudah 

berubah, berbeda dengan generasi sebelumnya. Dikutip dari Karam, berdasarkan 

wawancara yang dilakukan oleh Fromm (2018), mengatakan bahwa bagi milenial 

perjalanan bukan lagi sesuatu yang direncanakan untuk dipersiapkan dan dipesan 

dengan baik sebelumnya, namun merupakan sebuah petualangan yang dapat terjadi 
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kapan saja, secara mendadak, sering dilakukan dalam beberapa hari, minggu, bulan, 

atau dalam setahun terakhir. Ia menambahkan bahwa destinasi wisata perlu 

meningkatkan penawaran pengalaman yang mereka miliki seperti festival musik, 

acara budaya dan kuliner, serta acara yang dapat menarik lebih banyak generasi 

milenial. Menurut Tran (2018), generasi milenial lebih suka memesan suatu 

perjalanan untuk berlibur yang menambah pengalaman daripada membeli mobil 

atau rumah yang mewah. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Jenis Liburan Milenial 

Sumber: rezdy.com 

 

Data menunjukkan bahwa 55% generasi milenial bepergian untuk bersantai. 

83% generasi milenial memilih untuk berlibur di resort yang sudah termasuk di 

dalamnya dimana mereka memiliki semua yang mereka butuhkan. Milenal 

memiliki dampak besar pada industri pariwisata. Mereka lebih sering menjelajahi 

lebih banyak tujuan dan menghabiskan lebih banyak waktu saat mereka sedang 

berlibur. Mereka sudah mulai menggantikan generasi sebelumnya dan 

menyebabkan perubahan dalam industri pariwisata di semua sektornya. Oleh 
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karena itu, industri pariwisata harus beradaptasi dengan kecenderungan wisatawan 

milenial. 

 

 

 

Gambar 1.2 Popularitas Gaya Perjalanan Milenial 

Sumber: Bogdan Sofronov (2018) 

Menurut Charles (2018), banyak kaum milenial yang membayar lebih untuk 

yoga di akhir pekan, perjalanan gunung, bahkan melakukan perawatan spa mewah. 

Generasi milenial adalah orang-orang yang akan membayar lebih untuk 

pengalaman, bukan untuk produk. Tetapi yang lebih penting, mereka tidak akan 

membayar untuk pengalaman kecil, tetapi untuk pengalaman unik. Jika di masa lalu 

orang memilih restoran tersibuk di kota, generasi milenial akan mencari restoran 

pinggir jalan yang memiliki tema dengan dekorasi yang unik (Sofronov, 2018). 

Seperti yang telah Wulandari (2019) sampaikan, bahwa Traveloka telah 

memasuki segmen gaya hidup dengan hadirnya fitur Traveloka Xperience. Terry 

Santoso selaku Head of Experience Product Marketing Traveloka mengatakan 

bahwa sebenarnya Traveloka Xperience ini merupakan fitur yang diluncurkan 

kembali (relaunch) dari fitur sebelumnya, atraksi, yang fokus hanya pada penjualan 

tiket wahana saja (Wulandari, 2019). Pada Mei 2019, produk Traveloka Xperience 

resmi diluncurkan kembali dari yang sebelumnya bernama Attraction & Activities 

yang berfokus pada penjualan tiket wahan, menjadi fokus dengan layanan yang 
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terkait dengan kebutuhan gaya hidup seseorang pada saat melakukan perjalanan. 

Ada 12 kategori produk di dalam fitur Traveloka Xperience ini, antara lain ada 

atraksi, bioskop, event, hiburan, olahraga, spa & kecantikan, taman bermain, 

transportasi, tur, pelengkap travel, makanan & minuman, serta kursus & workshop. 

Berdasarkan Zahrotustianah & Puspitasari R. (2019), dalam jumpa pers di Raffles 

Hotel, Jakarta Selatan, 20 Juni 2019, Christian Suwarna selaku CEO Traveloka 

Xperience, mengatakan bahwa milenial lebih memilih pergi berlibur ke Gunung 

Bromo atau Hanoi, tidak seperti dulu yang pastinya akan memilih untuk membeli 

pakaian, mobil atau rumah. Menurutnya, kecenderungan (trend) ini semakin kuat 

dengan adanya media sosial. Milenial cenderung ingin eksis dan memperbaharui 

urutan postingan (feed) mereka di media sosial. 

Selain itu, peneliti sudah melakukan pengamatan dan mendapati bahwa 

Traveloka Xperience juga menggunakan media sosial sebagai salah satu media 

promosinya, yaitu Instagram. Promosi melalui media sosial ini tentunya dilakukan 

untuk mengikuti kecenderungan (trend) milenial yang selalu menggunakan media 

sosial di kesehariannya. Selain itu, peneliti mendapati bahwa dalam beberapa 

minggu terakhir, disetiap akhir pekan, Traveloka memberikan promo potongan 

harga untuk setiap transaksi yang dilakukan menggunakan Traveloka Xperience.  

Dapat dilihat dari sini bahwa Traveloka Xperience berusaha untuk menarik 

perhatian para wisatawan dan masyarakat yang bukan wisatawan, untuk mulai 

menggunakan produk Xperience ini disaat membutuhkan sesuatu yang 

berhubungan dengan gaya hidup yang dapat menambah pengalaman. 
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Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk membuat penelitian berjudul 

“ANALISIS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGGUNA FITUR 

TRAVELOKA XPERIENCE GENERASI MILENIAL.” 

 Adapun alasan peneliti memilih judul tersebut dikarenakan Traveloka 

Xperience merupakan fitur yang menyediakan kebutuhan gaya hidup untuk para 

wisatawan milenial yang mengeluarkan uangnya untuk membeli pengalaman dari 

pada suatu benda. Selain itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengguna 

Traveloka akhirnya memutuskan untuk menggunakan fitur Xperience. 

 

I.3 Rumusan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijabarkan di atas, maka dari 

itu rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana proses pengambilan 

keputusan pengguna fitur Traveloka Xperience generasi milenial?”  

 

I.4 Tujuan Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki tujuan untuk mengetahui 

dan menganalisis proses pengambilan keputusan pengguna fitur Traveloka 

Xperience generasi milenial. 

 

I.5 Kegunaan Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan oleh penulis, secara akademis dapat berguna 

untuk mengetahui penerapan salah satu dari teori perilaku konsumen (consumer 

behavior), yaitu consumer decision process. 
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Secara praktis diharapkan dapat menjadi referensi, tambahan pengetahuan, 

atau pertimbangan dalam penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan, referensi, atau bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam 

menerapkan strategi dalam upaya mengubah perilaku konsumen. Selain itu, 

penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi Traveloka untuk 

perencanaan promosi perusahaan kedepannya. 

 

I.6 Sistematika Penelitian 

BAB I: PENDAHULUAN 

 Dalam penelitian ini, bab pertama menggambarkan situasi dan kondisi yang 

melatarbelakangi masalah penelitian. Selanjutnya peneliti menjelaskan tentang 

identifikasi masalah, perumusan masalah, penjelasan tujuan, dan kegunaan dari 

penelitian proses pengambilan keputusan pengguna fitur Traveloka Xperience 

generasi milenial. 

BAB II: OBJEK & SUBJEK PENELITIAN 

Bab kedua merupakan penjabaran tentang subjek dan objek yang akan 

diteliti oleh peneliti dalam topik penelitian ini. Subjek dari penelitian ini adalah 

pengguna Traveloka generasi milenial, sedangkan objek penelitian ini adalah 

proses pengambilan keputusan pengguna Traveloka Xperience generasi milenial. 

Akan ada penjelasan mengenai generasi milenial sebagai subjek penelitian dan akan 

menjabarkan mengenai Traveloka melalui deskripsi singkat dari latar belakang 

terbentuknya Traveloka, Traveloka mobile application, hingga kepada Traveloka 

Xperience.  
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BAB III: TINJAUAN PUSTAKA 

 Peneliti akan menuliskan teori dan konsep yang mendukung penelitian pada 

bab ini. Penjabaran akan dimulai dari definisi komunikasi, komunikasi pemasaran 

terpadu (Integrated Marketing Communication), perilaku konsumen (consumer 

behavior), dan dilanjutkan dengan consumer decision process. 

BAB IV: METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab keempat ini akan menjelaskan tentang pendekatan yang digunakan 

yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Lalu, peneliti menjelaskan metode 

pengumpulan data yaitu dengan wawancara mendalam (in-depth interview) untuk 

data primer dan studi kepustakaan untuk data sekunder. Kemudian, akan terdapat 

penjabaran informan dalam proses wawancara penelitian ini. Selanjutnya, peneliti 

menjabarkan teknik pemeriksaan keabsahan data, yaitu melalui triangulasi sumber 

data, dan akan menganalisa data tersebut. 

BAB V: ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 Bab kelima akan membahas mengenai hasil penelitian yang telah 

didapatkan melalui data yang diperoleh. Hasil wawancara mendalam (in-depth 

interview) yang telah dilakukan akan dibahas lebih mendalam dan tetap merujuk 

kepada teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu consumer decision process. 

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi hasil dari 

pembahasan yang menjawab pertanyaan penelitian dan sesuai dengan tujuan dari 

penelitian, sedangkan saran adalah masukan yang diberikan peneliti untuk 

penelitian berikutnya setelah mendapatkan hasil yang ada pada kesimpulan. 


