
I.  PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia informasi dan teknologi berdampak pada keputusan 

pembelian, misalnya ketika konsumen mencari informasi tentang produk yang 

akan dibeli. Dulu, konsumen lebih sering mengingat-ingat tentang pengalaman 

masa lalu setelah membeli suatu produk, baik itu pengalaman pribadi maupun 

pengalaman orang lain. Sekarang, konsumen lebih sering mencari informasi di 

luar ingatan (eksternal) dengan cara browsing di internet, karena salah satu 

manfaat internet adalah menyediakan informasi hanya dengan satu kali klik 

(Dumrongsiri, 2010). 

Kemudahan mengakses informasi melalui internet mengakibatkan 

pengguna internet meningkat 28,7% dari total populasi dunia 

(www.internetworldstats.com, 2010). Di Asia sendiri, pengguna internet di 

Indonesia menduduki peringkat lima terbesar, yaitu sejumlah 3,6% total 

penduduk. Hal ini membuktikan bahwa semakin banyak penduduk yang 

merasakan manfaat internet. Gambar 1 menunjukkan posisi pengguna internet di 

Indonesia se-Asia. 

Tingginya pertumbuhan pengguna internet di Indonesia adalah peluang 

bagi para pelaku bisnis untuk menawarkan produknya dengan bantuan internet. 

Hal ini lebih dikenal dengan istilah e-commerce. Jika bisnis atau transaksi cara 

tradisional mempertukarkan informasi kontak pribadi, baik melalui telepon, atau 

menggunakan pos, maka e-commerce lebih praktis dan efisien karena 

menggunakan jaringan internet untuk berkomunikasi (Mannisto, 1999). Hal ini 

menjadi penyebab jumlah pengguna internet semakin meningkat di dunia. 

http://www.internetworldstats.com/


 

Gambar 1. Jumlah Pengguna Internet Se-Asia sampai Tahun 2009 
(www.internetworldstats.com, 2010) 

 

Tren belanja online mulai diminati karena proses keputusan belanja online 

tidak serumit keputusan belanja offline. Proses keputusan belanja online adalah 

pencarian informasi, membandingkan alternatif yang ada, dan pengambilan 

keputusan (Li dan Zhang, 2002). Pada tahap pencarian informasi, konsumen akan 

mencari referensi secara online dari manapun, baik itu melalui jaringan sosial 

(antara lain Facebook dan Twitter) ataupun search engine (seperti Google, Live, 

dan Yahoo). Informasi yang dicari adalah berupa opini dari orang lain yang sudah 

mendapatkan manfaat dari produk yang dibeli. Opini tersebut bisa berisi  tentang 

kepuasan atau tidak puas. Lalu, informasi dievaluasi oleh konsumen untuk 

mengambil keputusan, apakah membeli secara online atau tidak. Opini atau 

rekomendasi yang dicari oleh seseorang melalui media elektronik seperti internet 

disebut electronic Word-of-Mouth atau e-WOM (Thurau dalam Dumrongsiri, 

2010). 
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Beberapa riset membuktikan, e-WOM lebih efektif daripada promosi 

langsung yang dilakukan oleh pemasar, terutama untuk produk rumah tangga dan 

makanan (Katz dan Lazarsfeld dalam Schoefer, 1998). Konsumen lebih mudah 

terpengaruh oleh rekomendasi orang lain yang sudah merasakan manfaat produk 

daripada janji yang ditawarkan oleh pemasar. Konsumen menjadi bagian yang 

memiliki potensi luar biasa dalam pemberitaan sebuah produk. Hal ini pun sesuai 

dengan pernyataan Sumardi (2009) bahwa konsumen cenderung lebih percaya 

pada promosi dari mulut ke mulut dibanding metode promosi apapun yang 

sifatnya lebih formal. 

Tren belanja online di Indonesia dimulai tahun 1996 dengan munculnya 

situs http://www.sanur.com/ sebagai toko buku online pertama. Semakin banyak 

online shop bermunculan selama dekade terakhir karena sebagian besar pengguna 

internet berminat melakukan belanja online (Rofianto, 2004). Riset AC Nielsen 

tahun 2010 menunjukkan ada 1% pengguna internet di Indonesia yang melakukan 

belanja online sebanyak 51-75% dan sebanyak 40% pengguna internet melakukan 

belanja online sebanyak 5% dari total pengeluaran sebulan. Riset ini menunjukkan 

adanya peluang untuk memasarkan produk melalui internet (e-marketing). 

Gambar 2 menunjukkan Persentase Belanja Online Dibandingkan Total 

Pengeluaran Sebulan di Asia Pasifik. 

Produk yang paling sering dibeli konsumen secara online adalah buku, 

fesyen, tiket pesawat, alat elektronik, dan jasa perjalanan/pariwisata. Hal ini 

sesuai dengan riset AC Nielsen bulan Juni 2010 yang dilakukan di seluruh dunia. 

Riset yang memiliki 27.665 responden tersebut menunjukkan alasan konsumen 

untuk belanja online adalah kemudahan dan efisiensi. Hasil riset juga 



menunjukkan, konsumen tidak mau memutuskan untuk berbelanja online sebelum 

membaca pendapat orang lain yang telah membeli produk. Produk yang paling 

sering dicari rekomendasinya sebelum belanja online (Gambar 3) adalah 

elektronik, mobil, perangkat lunak, jasa telekomunikasi, dan kosmetik. 

 

Gambar 2. Persentase Belanja Online Dibandingkan Total Pengeluaran 
Sebulan di Asia Pasifik  (AC Nielsen, 2010) 

 

Media e-WOM selain e-mail dan situs jejaring sosial adalah diskusi grup 

berupa mailing list di Yahoo (Litvin et al., 2005). Seseorang akan bergabung 

dengan di mailing list Yahoo karena kesamaan minat, profesi, dan kebutuhan. 

Mailing list di Yahoo bertujuan untuk mempermudah pengiriman e-mail yang 

biasanya bersifat personal dari orang ke orang, menjadi one-to-many. Dengan 

grup ini, maka si pengirim e-mail mendapatkan respon dari banyak orang 

sehingga jawaban pun lebih beragam. Balasan dari orang lain sesama anggota bisa 

saja setuju atau tidak karena pengalaman masa lalu mereka yang berbeda pula. 
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Gambar 3. Produk yang Paling Sering Dicari Rekomendasinya dalam 
Belanja Online (AC Nielsen, 2010) 

 

Phelps et al. (2004) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa rata-

rata pengguna internet membutuhkan waktu empat jam per hari hanya untuk 

mengecek e-mail dan e-mail yang tidak dikenal pengirimnya lebih sering 

diabaikan. Jadi, informasi yang didapatkan konsumen dari sesama anggota 

mailing list lebih dipercaya dan kemungkinan besar dibaca sekilas sebelum 

diteruskan ke orang lain. Contoh mailing list di Yahoo adalah MC-ers (pembaca 

Majalah Marketing), menekita (alumni Manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Manajemen IPB masuk tahun 2004), dan Garuda Airlines (informasi tentang 

penerbangan).  

Survey IATA (International Air Transportation Association) menyebutkan 

pada tahun 2007, penetrasi penggunaan e-ticketing di perusahaan penerbangan 

mencapai angka 90% di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan peningkatan tren 
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belanja online produk tiket pesawat terbang. Sebagai produk lima besar yang 

paling sering dibeli secara online, perusahaan yang menawarkan tiket pesawat 

sebaiknya memperhatikan mutu pelayanan (ServQual) dan website (WebQual). 

Kedua hal tersebut akan dipertimbangkan oleh konsumen sebelum memutuskan 

pembelian dan lalu dibagikan kepada orang lain melalui blog, Twitter, atau 

mailing list. Untuk mendapatkan opini bernada positif, perusahaan harus membuat 

konsumen puas dan loyal. Jika produk tersebut memberikan kepuasan konsumen 

tentu hal ini akan menguntungkan pihak perusahaan karena konsumen yang puas 

dan loyal akan merekomendasikan kepada teman atau orang yang ada di sekitar 

mereka (Hawkins et al., 2004). 

Cara untuk menjadi agen e-ticketing pun sangat mudah. Dengan modal Rp 

200.000 (sistem agen) hingga Rp 3.500.000 (sistem franchise), maka seseorang 

yang memiliki akses internet dapat menjadi agen tiket pesawat terbang online 

(www.Bisnis-Tiket-Pesawat.com). Cara yang mudah untuk menjadi agen e-

ticketing menciptakan persaingan. Artinya, persaingan yang begitu ketat sekarang 

ini membuat perusahaan-perusahaan harus mampu memainkan strategi pemasaran 

yang handal dan mampu menarik minat konsumen sehingga mampu 

memenangkan pasar. Setelah perusahaan merumuskan strategi yang akan 

diterapkan dalam upaya meraih perhatian konsumen, maka membangun 

komunikasi yang baik kepada konsumen merupakan langkah yang harus 

dilakukan oleh perusahaan kepada konsumen dan harus dilakukan secara 

berkelanjutan. Perusahaan pun sebaiknya mempertimbangkan komunikasi yang 

terjadi antar konsumen melalui media internet karena sesuai dengan penjabaran 

sebelumnya, bahwa e-WOM sangat memegang peranan penting dalam keputusan 
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pembelian online. Berkaitan dengan fenomena di atas, akan diteliti lebih lanjut 

apakah e-WOM berpengaruh terhadap keputusan pembelian online untuk produk 

tiket pesawat terbang.  

 

1.2 Perumusan Masalah  

Kemudahan akses informasi internet dengan sekali klik mengakibatkan 

jumlah pengguna internet meningkat di seluruh dunia. Para pemasar pun harus 

pintar membaca perilaku konsumen pengguna internet sebelum membuat strategi 

pemasaran. Misalnya, pemasar harus jeli membaca apakah semua orang pengguna 

internet berniat untuk berbelanja online. Jika iya, pertanyaan selanjutnya adalah 

apakah e-ticketing termasuk salah satu produk yang dipilih konsumen untuk dibeli 

secara online. Hal ini berkaitan dengan pengenalan kebutuhan konsumen terhadap 

pembelian online terutama produk tiket pesawat terbang.  

Tiket pesawat terbang menjadi pilihan konsumen untuk dibeli secara 

online karena dinilai lebih efisien, dapat mengurangi biaya komisi issuer tiket 

yang biasanya dibebankan pada saat membeli langsung ke agen perjalanan (Peter 

dan Olson, 2010). Sebelum memutuskan untuk membeli e-ticketing, konsumen 

biasanya mempertimbangkan empat mutu website (WebQual), yaitu usefulness 

(kegunaan), persepsi resiko, kepercayaan, dan kemudahan diakses (Sulaiman et 

al., 2008). Keempat hal tersebut dicari oleh calon penumpang melalui informasi 

internal (ingatan) dan eksternal. Pada saat calon penumpang mencari informasi 

eksternal, rekomendasi teman atau kolega melalui e-mail lebih dipercaya karena 

mengenal kepribadian opinion leader (orang yang memberikan informasi). Di 

sinilah e-WOM berperan. Namun belum diketahui tingkat kepentingan atribut 
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informasi dari media e-mail yang paling diutamakan calon penumpang dalam 

memutuskan pembelian e-ticketing. 

Banyaknya agen perjalanan yang menawarkan tiket pesawat terbang secara 

online atau lebih dikenal dengan istilah e-ticketing, mengharuskan konsumen 

untuk mencari informasi terlebih dahulu sebelum akhirnya memutuskan untuk 

membeli e-ticketing ke salah satu agen perjalanan. Bila mengetik ”agen penjual 

tiket pesawat terbang online (e-ticketing)” pada search engine Google, maka 

keluar lebih dari 180.000 hasil pencarian. Konsumen memiliki banyak pilihan ke 

agen mana harus membeli e-ticketing. Para penjual e-ticketing harus menawarkan 

nilai tambah selain produk dan pelayanan seperti keamanan bertransaksi dan 

kecepatan akses websites, supaya konsumen percaya dan memutuskan untuk 

membeli tiket pesawat terbang online. Nilai tambah tersebut harus ditawarkan, 

dijanjikan, dan diwujudkan kepada konsumen, karena rendahnya brand switching 

cost pada keputusan belanja online (www.eLoyalty.com).  

Niat berbelanja online dipengaruhi oleh empat hal menurut Kotler (2000). 

Keempat hal tersebut adalah sikap, kepercayaan, pembelajaran, dan pengalaman 

belanja di masa lalu. Penulis membatasi niat belanja online yang dipengaruhi oleh 

pengalaman belanja di masa lalu, karena berhubungan dengan pencarian informasi 

sebelum memutuskan pembelian online. Konsumen yang tidak memiliki 

pengalaman belanja online atau lupa karena sudah terlalu lama, maka konsumen 

tersebut tidak berhasil mencari informasi internal melalui ingatan/kognitif. 

Selanjutnya, konsumen akan mencari informasi eksternal dari teman atau kolega 

melalui media e-mail atau situs jejaring sosial.  

http://www.eloyalty.com/
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Konsumen yang sengaja mencari informasi tentang agen e-ticketing di 

internet tidak selamanya percaya kepada informasi tersebut. Jadi, para pemasar 

sebaiknya memperhatikan e-WOM seperti apa yang akan mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen. Situs jejaring sosial seperti Facebook dan 

Twitter adalah fenomena baru dalam berbagi informasi kepada sesama pengguna 

internet. Kedua situs jejaring sosial itu digunakan dalam berbagi informasi tentang 

apa saja termasuk informasi tentang harga tiket termurah. Tentu saja, tidak semua 

konsumen akan langsung percaya kepada informasi yang mereka dapatkan 

melalui situs jejaring sosial. Mereka tetap menyaring informasi yang terpercaya 

sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli secara online. Pada proses 

pembelian, preferensi belanja online terletak pada tahap evaluasi alternatif, karena 

pada tahap ini konsumen mengadakan pemilihan atribut-atribut produk (Kotler, 

2000). Kesaksian konsumen lain tentang atribut produk, mulai dari harga, 

pelayanan, citra websites, dan pemberi informasi dapat dicari melalui search 

engine (Yayli dan Bayram, 2010).  

Calon pembeli online juga mempertimbangkan orang yang memberi opini 

atau pendapat di blog atau mailing list. Biasanya, semakin terkenal orang tersebut 

(artis, dokter, atau psikolog), maka calon pembeli akan semakin percaya informasi 

yang diberikan pada media promosi formal seperti iklan media massa (Peter dan 

Olson, 2010). Setelah konsumen mendapatkan informasi yang dibutuhkan melalui 

media e-WOM, pengetahuan konsumen akan bertambah yang pada akhirnya 

mempengaruhi keputusan belanja online (Sulaiman et al., 2008). 

Dari semua hal di atas, belum ada penelitian yang membahas faktor apa 

yang paling mempengaruhi keputusan belanja online tiket pesawat terbang. 
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Penelitian ini akan menganalisis seberapa besar pengaruh e-WOM yaitu dilihat 

dari empat sisi yaitu opinion leader, persepsi resiko konsumen, kesaksian, dan 

persepsi produk. Hal ini sesuai dengan penelitian Schoefer (1998), Barata (2005), 

Sulaiman et al. (2008), dan Yayli dan Bayram (2010) yang menggabungkan 

keempat hal tersebut. 

Jadi, pertanyaan penelitian yang muncul adalah : 

1. Bagaimana proses pengenalan kebutuhan konsumen tentang e-ticketing 

dibandingkan dengan paper ticket?  

2. Adakah hubungan antara karakteristik konsumen dan keputusan pemilihan 

agen  e-ticketing? 

3. Bagaimanakah besarnya kontribusi pencarian informasi eksternal (e-

WOM) dan internal (kognitif) konsumen terhadap keputusan pemilihan 

agen  e-ticketing?  

4. Apa implikasi manajerial bagi agen perjalanan yang menawarkan e-

ticketing? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengetahui proses pengenalan kebutuhan konsumen tentang e-ticketing.  

2. Menganalisis hubungan antara karakteristik konsumen dan keputusan 

pemilihan agen e-ticketing. 

3. Menganalisis besarnya kontribusi pencarian informasi eksternal (e-WOM) dan 

internal (kognitif) konsumen terhadap keputusan pemilihan agen e-ticketing. 
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4. Membuat implikasi manajerial bagi agen perjalanan yang menawarkan e-

ticketing. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Electronic Word-of-Mouth 

terhadap Keputusan Konsumen Memilih Agen e-Ticketing Pesawat Terbang ini 

bermanfaat bagi agen perjalanan yang menjual tiket pesawat terbang di bawah 

organisasi ASITA. Dengan mengetahui pengaruh e-WOM, maka agen perjalanan 

akan memperbaiki pelayanan saat ini agar konsumen merasa lebih puas dan 

merekomendasikan kepada orang lain. Sedangkan bagi konsumen, penelitian ini 

bermanfaat untuk mengetahui media e-WOM yang terpercaya, misalnya dari situs 

jejaring sosial atau langsung dari e-mail yang diterima oleh setiap konsumen. Bagi 

penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan tentang ilmu 

manajemen pemasaran khususnya perilaku konsumen dalam hal belanja online. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini hanya terbatas kepada keputusan pemilihan agen tiket 

pesawat terbang online setelah mengingat (recall) informasi dan setelah 

mendapatkan informasi dari konsumen lain melalui internet. Informasi yang 

diteliti hanya terbatas pada internal (kognitif) konsumen dan word-of-mouth 

secara elektronik (e-WOM) yaitu persepsi produk, persepsi resiko konsumen, 

opinion leader, dan kesaksian konsumen yang sudah merasakan manfaat produk. 

Responden penelitian ini hanyalah orang-orang yang pasti memiliki akses internet 

dan e-mail serta menjadi anggota mailing list Yahoo Groups. Interaksi antara 
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peneliti dan responden pun hanya melalui e-mail tanpa tatap muka, karena 

keberadaan pelanggan yang tersebar hingga di luar Indonesia. Penelitian ini juga 

terbatas pada pengenalan kebutuhan konsumen tentang e-ticketing dibandingkan 

dengan membeli tiket secara langsung ke maskapai atau agen pesawat terbang.  
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