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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Internet dan teknologi informasi dan komunikasi telah 

memberikan perkembangan yang luar biasa dalam industri pariwisata 

(Carvajal-trujillo & Bons, 2015). Strategi pemasaran dan media yang 

tepat digunakan untuk bisa meraih pasar melalui teknologi informasi 

dan komunikasi (Pradiani, 2017). Sebagaimana yang dikatakan 

Echanisms, Mccole, Ramsey, & Lim, pada tahun 2014 bahwa 

pengguna online sudah tumbuh dengan cepat dan mendunia sehingga 

persaingan global pun terjadi dan untuk mendapatkan konsumen yang 

bisa membeli secara terus menurus menjadi hal penting  yang harus 

diperhatikan oleh perusahaan. 

E-Commerce menjadi salah satu cara modern yang dapat 

meningkatkan efektivitas dalam strategi pemasaran  dengan 

membantu memahami apa yang konsumen cari, proses, dan 

menggunakan informasi perjalanan wisata pada konteks online 

maupun offline (Ho, Lin, & Chen, 2012). Proses bisnis, seperti 

business to business (B2B) dan Business to consumer (B2C) telah 

digitalisasi dan perhatian mereka telah berpindah dari promosi (1960-

an), pengembangan produk dan penelitian pemasaran (1970-an) dan 

manajemen pendapatan (1980-an) menjadi fokus pada E-Commerce 

(Morosan, C., T. Bowen, J., and Atwood, 2014).  

Berdasarkan data dari Tourism Government Of India, dalam 

Annual report tahun 2016-2017 menyatakan bahwa jumlah 

kunjungan wisatawan asing ke India dari Tahun 2013 sampai tahun 

2017 mengalami peningkatan secara terus menerus. Peningkatan 

yang sangat tinggi berada pada periode tahun 2016 sampai 2017 

dengan jumlah wisatawan asing mencapai 10,18 juta dengan 

pertumbuhan sekitar 15,6 persen dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. Selain itu, tahun 2015 juga menandakan tiga tahun 

berturut-turut pertumbuhan wisatawan asing ke India yang di atas 

rata-rata, dengan persentase kedatangan wisatawan  asing meningkat 

empat persen atau lebih sejak tahun 2013. Peningkatan pertumbuhan 

wisatawan asing bisa dilihat dalam Gambar 1.1. 
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Sumber: Indian Tourism Government (ministry of tourism, 

2016) 

GAMBAR 1.1 

KUNJUNGAN WISATAWAN ASING KE INDIA 

TAHUN 2013-2017 

Ministry of tourism (Government of India) dalam Annual 

Report tahun 2017-2018 (ministry of tourism, 2018)  menyatakan 

bahwa hampir 70% dari jumlah wisatawan asing yang datang ke India 

disebabkan oleh promosi melalui kegiatan E-commerce seperti sosial 

media, advertisement released, international campaign di televisi 

internasional dan promosi dari masing – masing kantor pariwisata 

india yang ada di luar negri. Kemudian dari 70% jumlah wisatawan 

asing yang datang ke india, 60% wisatawan asing menggunakan jasa 

Travel Agent untuk membantu merencanakan perjalanan mereka 

(ministry of tourism, 2016). Travel India Professionals merupakan 

salah satu perusahaan yang menyediakan paket wisata untuk untuk 

membantu perjalanan wisatawan asing di India.  
 
 
 
 
 

TABEL 1.1 

JUMLAH PEMBELIAN PAKET WISATA DOMESTIK  

DAN INTERNASIONAL SECARA KESELURUHAN  

DI TRAVEL INDIA PROFESSIONALS 
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TAHUN 2014-2017 

Wisatawan 2014 2015 2016 2017 

Individu 167 178 211 251 

Instansi/Perusahaan 39 37 41 43 

Sekolah/Perguruan Tinggi 17 21 28 20 

Biro Perjalanan Wisata 38 42 46 58 

Total 261 278 326 372 

Sumber : Marketing Travel India Professionals, 2017 

Data pada Tabel diatas merupakan jumlah pembelian paket 

wisata domestik dan internasional secara keseluruhan. Data tersebut 

menunjukan peningkatan jumlah pembelian paket wisata pada tahun 

2016 sebesar 0,48%, kemudian pada tahun 2017 meningkat sebesar 

0,46%. ini diindikasi karena meningkatnya jumlah wisatawan yang 

ingin berkunjung ke India dengan menggunakan aplikasi Viator 

sebagai produk dari Tripadvisor yang merupakan situs wisata terbesar 

di dunia yang membantu wisatawan dalam memesan perjalanan 

wisata mereka (Iip, 2016). Aplikasi Viator merupakan salah satu dari 

bentuk E-Commerce sebagai aplikasi perdagangan dalam produk atau 

layanan yang menggunakan jaringan internet, perdagangan elektronik 

seperti perdagangan selular, transfer dana elektronik, suply chain 

management, pemasaran internet, pemrosesan transaksi online, 

pertukaran data elektronik (EDI), sistem manajemen persediaan, dan 

sistem pengumpulan data otomatis (Martin Kutz, 2016). Hal ini 

menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi Viator mempengaruhi 

keputusan pembelian paket wisata di Travel India Professionals. 

TABEL 1.2 

JUMLAH PEMBELIAN PAKET WISATA DOMESTIK DAN 

INTERNASIONAL TANPA MELALUI VIATOR DI 

TRAVEL INDIA PROFESSIONALS 

TAHUN 2014-2017 

Wisatawan 2014 2015 2016 2017 

Individu 167 178 177 161 
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Sumber : Marketing Travel India Professionals, 2017 

Dilihat dari Tabel di atas pembelian paket wisata domestik 

dan internasional di Travel India Professionals pada tahun 2015 

mengalami peningkatan sebesar 0,17% sedangkan pada tahun 

berikutnya mengalami penurunan. Tahun 2016 Travel India 

Professionals memutuskan untuk menggunakan aplikasi Viator 

sebagai salah satu strategi pemasaran paket wisata. Keputusan 

tersebut didukung oleh data yang menunjukkan jumlah rata-rata 

pendapatan Travel India Professionals pada tabel 1.3 telah menurun 

dari tahun 2016 dan 2017.   

Manfaat dari aplikasi Viator terhadap Travel India 

Professionals adalah untuk meningkatkan jumlah pembelian paket 

wisata. Oleh sebab itu, Perusahaan ini terus melakukan update paket 

wisata di aplikasi Viator untuk menarik minat konsumen dalam 

melakukan keputusan pembelian dengan diciptakannya banyak paket 

wisata dan informasi di dalam akun Viator milik Travel India 

Professionals untuk memudahkan wisatawan asing yang sedang 

mencari paket wisata ke India. Melalui Aplikasi ini, wisatawan asing 

memiliki kesempatan untuk memilih paket wisata yang sesuai dengan 

harga, pelayanan yang dinginkan serta keuntungan yang didapat. 

Terlepas dari hal tersebut, persaingan dengan paket wisata lain yang 

ada di Viator menjadi suatu ancaman bagi Travel India Professionals 

dalam mempertahankan paket wisata yang mereka miliki di aplikasi 

Viator.  

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Chien & Beryl Zi 

(2017), konsumen lebih memilih membeli paket wisata karena secara 

tidak langsung mempengaruhi keputusan untuk melakukan 

perjalanan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan termasuk harga, 

pelayanan dan produk. Salah satu aplikasi yang digunakan oleh 

Travel India Professionals selain aplikasi Viator adalah aplikasi 

Instansi/Perusahaan 39 37 32 28 

Sekolah/Perguruan Tinggi 17 21 26 16 

Biro Perjalanan Wisata 38 42 35 36 

Total 261 278 270 248 
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Flywidus dimana aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang 

menyediakan tiket transportasi dan paket wisata untuk masyarakat 

lokal. Meskipun begitu, mayoritas konsumen lebih memilih aplikasi 

Viator karena lebih mudah diakses oleh wisatawan dari berbagai 

negara (Iip, 2016). 

Menurut Karimi (2013) internet mempengaruhi semua 

tahapan proses pembelian yang diikuti oleh konsumen. Dalam hal ini 

E-Commerce sebagai bagian dari digital marketing yang merupakan 

salah satu strategi pemasaran menggunakan teknologi internet dan E-

Commerce sebagai kegiatan jual beli dalam internet (Bång & Roos, 

2014) mempengaruhi Proses pembelian yang dimaksud dalam Kotler, 

Bowen dan Makens (Kotler & Keller, 2016:198) memiliki tahapan 

akhir yaitu keputusan pembelian yang terdiri dari Product Choice 

yaitu konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah 

produk atau menggunakan uangnya untuk tujuan lain, Brand Choice 

yaitu konsumen harus memutuskan merek mana yang akan dibeli, 

Dealer Choice yaitu keputusan konsumen untuk menentukan 

penyalur, penyalur akan selalu berbeda-beda karena berbagai faktor, 

misalnya lokasi yang dekat, harga yang murah, kenyamanan, 

keleluasaan tempat dan lain-lain, Purchace timing yaitu keputusan 

konsumen dalam pemilihan waktu pembelian, Purchase amout yaitu 

konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak 

tempat yang akan didatanginya. Keputusan pembelian melalui 

aplikasi Viator yaitu salah satu bentuk dari E-Commerce yang 

merupakan aplikasi jual beli paket wisata dalam internet membuat 

proses pembelian menjadi berbeda dari yang biasanya (tradisional) 

(Karimi, 2013). Oleh sebab itu, Sistem jual beli dalam E-Commerce 

memiliki dampak besar dalam meningkatkan keputusan pembelian 

(Lo & Frankowski, 2016). 

Wisatawan tentunya memiliki kriteria yang diinginkan 

ketika memilih paket wisata yang tepat di aplikasi Viator. Keputusan 

pembelian wisatawan menjadi hal yang sangat penting untuk 

menentukan paket wisata yang diinginkan dengan adanya Product 

Choice, Brand Choice, Dealer Choice, Purchace timing, dan 

Purchase amout sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 
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pembelian (Susanti & Mulyadi, 2015), Viator sebagai bentuk dari E-

commerce memiliki Empat dimensi yang mempengaruhi keputusan 

pembelian (Hallberg & Owusu, 2015) yaitu transaction/cost, 

Incentive Programs, site design, dan interactivity. Empat dimensi ini 

dapat dipertimbangkan sebagai proses IT (Internet Technology) 

canggih yang mendukung tercapainya pengalaman konsumen dan 

keputusan pembelian secara menyeluruh (Hua, Morosan, & Defranco, 

2015).  

Transaction/cost merupakan bentuk transaksi dan harga 

yang ditawarkan dalam sebuah aplikasi karena semua transaksi bisnis 

dalam E-Commerce dilakukan secara elektronik mulai dari 

penempatan pesanan hingga pengumpulan pembayaran, arus 

informasi jauh lebih cepat dibandingkan dengan transaksi bisnis 

konvensional (Hallberg & Owusu, 2015). Menurut Singh (2014) 

dalam jurnal mengenai E-Commerce Logistics, Transaction/cost 

telah menjadi faktor motivasi untuk pengembangan E-Logistik atau 

produk dalam aplikasi, yang telah menyebabkan beberapa manfaat 

yang diperbesar untuk penjual, pembeli dan penyedia layanan. 

Manfaatnya meliputi: peningkatan komunikasi; peningkatan 

kepuasan pelanggan; transparansi dalam rantai pasokan; pengurangan 

biaya; pengiriman tepat waktu dan peningkatan efisiensi. 

Incentive Programs merupakan salah satu taktik penting 

untuk E-Vendor mendapatkan pangsa pasar dalam E-Commerce, 

promosi harga dan rekomendasi produk adalah dua sub-taktik yang 

khusus digunakan (Hallberg & Owusu, 2015). Dalam meningkatkan 

penjualan dan memperpanjang keuntungan promosi, banyak praktisi 

advokat menggunakan produk non-diskon dalam kampanye promosi 

untuk sebuah produk (Jiang & Liu, 2012). Jiang & Liu (2012) 

mengemukakan dalam journal of Information Technology and 

Decision Making bahwa  Incentive Programs memberikan harga 

promosi untuk meningkatkan penjualan produk dengan mengadopsi 

harga diskon. lingkungan persaingan yang kuat dan meningkat pada 

akhirnya menggunakan strategi seperti rebates, kupon, dan kegiatan 

promosi lainnya untuk mempromosikan produk dan mendapatkan 

penghematan untuk konsumen.  
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Ketika produk tidak bisa disentuh atau dicoba, maka Site 

Design merupakan hal yang penting dan dibutuhkan untuk seluruh 

proses penjualan (Martins et al., 2012). Membuat desain situs web 

yang menarik sangat penting bagi penjual untuk menangkap 

konsumen dari pasar E-Commerce yang sedang berkembang. Site 

Design adalah elemen utama dari situs web, termasuk faktor-faktor 

seperti: presentasi; gambar; model; bahan; desain dan informasi grafis. 

Desain situs web diharuskan untuk menciptakan kepercayaan, 

kepuasan dan kesetiaan (Hallberg & Owusu, 2015).  

Interactivity merupakan bentuk dari interaksi antara penjual 

dan pembeli dalam aplikasi Viator (Hallberg & Owusu, 2015). 

Menurut Park, Chung, Gunn, & Rutherford (2015) penjual 

menyediakan jenis kontak alternatif  kepada konsumen mereka, 

kemudian mereka dapat berinteraksi dan penjual dapat memberikan 

perhatian yang lebih termasuk layanan kepada konsumen, semua 

dilakukan tanpa interaksi secara langsung atau tatap muka. Hal ini 

dapat meningkatkan hubungan antara penjual dan konsumen dengan 

memberikan nilai-nilai sosial dan kualitas layanan interpersonal 

kepada konsumen, yang merupakan kepentingan strategis yang besar 

bagi penjual dalam membangun loyalitas dan kepercayaan konsumen. 

Empat dimensi tersebut merupakan faktor keberhasilan 

aplikasi Viator yang telah dipakai oleh peneliti sebelumnya  dalam 

mengukur Performance yang diberikan oleh suatu aplikasi dan 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

perusahaan Travel India Professionals dalam membuat paket wisata 

di Viator serta menjadi saran bagi pemasar di industri perjalanan 

pariwisata mengenai pentingnya mengetahui sudut pandang 

konsumen dalam memberikan keputusan ketika melakukan 

pembelian paket wisata di aplikasi Viator, karena seperti yang kita 

ketahui bahwa persaingan pada saat ini bukan hanya mencakup 

lingkungan sekitar tetapi sudah secara global.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh E-

Commerce Terhadap Keputusan Pembelian Paket Wisata 

Melalui Aplikasi Viator di Travel India Professionals”. 
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1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

       Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana gambaran E-Commerce pada aplikasi Viator. 

2. Bagaimana gambaran keputusan pembelian paket wisata 

ketika menggunakan aplikasi Viator. 

3. Bagaimana pengaruh E-Commerce pada aplikasi viator 

terhadap keputusan pembelian paket wisata di Travel India 

Professionals. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh temuan mengenai 

E-commerce melalui aplikasi Viator sebagai aplikasi yang digunakan 

Travel India Professionals untuk menawarkan paket wisata. 

Kemudian tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk memperoleh temuan mengenai E-Commerce pada 

aplikasi viator. 

2. Untuk memperoleh temuan mengenai keputusan pembelian 

paket wisata ketika menggunakan aplikasi Viator. 

3. Untuk memperoleh temuan mengenai pengaruh E-

Commerce pada aplikasi Viator terhadap keputusan 

pembelian paket wisata di Travel India Professionals. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan 

kegunaan praktis. Dalam hal ini kegunaan teoritis dipengaruhi oleh 

teori lama maupun modifikasi, sedangkan kegunaan praktis berkaitan 

dengan kegunaan untuk perusahaan. Kegunaan tersebut dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu 

pemasaran pariwisata, dengan mengkaji pemahaman 

mengenai E-Commerce yang terdiri dari Transaction/Cost, 

Incentive Programs, Site Design, dan Interactivity terhadap 

keputusan pembelian di Travel India Professionals. 



9 

 

 
Novelita Damar, 2019 
PENGARUH E-COMMERCE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI TRAVEL INDIA 
PROFESSIONALS 
(Survei terhadap Konsumen yang Memutuskan untuk Melakukan  
Pembelian Paket Wisata melalui Aplikasi Viator) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

2. Kegunaan Empirik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi 

pihak manajemen Travel India Professionals dalam 

mengembangkan               E-Commerce yang terdiri dari 

Transaction/Cost, Incentive Programs, Site Design, dan 

Interactivity pada aplikasi Viator untuk meningkatkan 

keputusan pembelian paket wisata. Selain itu hasil penelitian 

ini juga dapat menjadi evaluasi strategi pemasaran bagi 

pihak Travel India Professionals. 

 


