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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Perkembangan teknologi dan informasi, khususnya di Indonesia pada 

era yang modern ini meningkat sangat pesat. Produk dari melesatnya 

perkembangan tersebut ialah Internet, suatu hal yang saat ini sangat umum 

digunakan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia. Seiring dengan cepatnya 

pertumbuhan teknologi, didukung dengan infrastruktur yang memadai, sektor 

kehidupan pun saat ini tak lepas dari cengkeraman digitalisasi, membuat banyak 

start-up berlomba lomba menciptakan inovasi guna mempermudah aktifitas 

manusia saat ini dengan meluncurkan digital platform berbentuk aplikasi yang 

tersedia pada ponsel pintar atau smartphone. 

Di indonesia sendiri, terdapat banyak sekali start-up yang menggarap 

berbagai sektor kehidupan, seperti urusan pemesanan hotel maupun tiket 

pesawat, pemesanan ojek berbasis aplikasi, aplikasi untuk menjual barang 

maupun membeli barang, hingga sarana pembayaran non-tunai untuk 

membayar segala macam kebutuhan sehari hari melalui aplikasi. 

Pada tahun 2014, mulailah tren start-up lokal yang bergerak pada bidang 

travel mengembangkan sayapnya dengan melaunching aplikasi pada sistem 

operasi Android setelah sebelumnya mereka beroperasi melalui website. Salah 

satunya adalah Traveloka, sebuah start-up yang masuk jajaran start-up unicorn 

di Indonesia. Saat ini, berdasarkan data yang ada di Google Play Store jumlah 

pengunduh aplikasi Traveloka mencapai lebih dari 10 juta unduhan,  memiliki 
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pengguna harian 1 juta dan hanya mendapatkan rating sebanyak 4,5 bintang. 

Meskipun Traveloka menjadi pemuncak pimpinan dalam kategori Start-up 

travel, namun ternyata tidak lepas dari masalah, hal ini juga menerpa para start-

up lainnya. Masalah yang menerpa Traveloka adalah kualitas, hal ini dapat 

tercermin dari ditemukan banyak sekali critical review yang cenderung 

mengarah ke negative review aplikasi itu sendiri. Saat ini, berbagai macam 

masalah dapat ditemui pada ulasan para pengguna aplikasi yang dapat dilihat 

secara langsung oleh pengguna lainnya. Berikut merupakan komplain yang 

dibagikan oleh para penggunanya secara langsung : 

Gambar 1.1 

Capture Critical Review Traveloka 1 

 

Sumber : https://play.google.com/store/search?q=traveloka 

Contoh kasus pertama adalah seorang pengguna yang 

mengungkapkan komplain mengenai proses refund yang selalu gagal, 

kemudian menghubungi call center dan dijanjikan pengembalian dana 

sebanyak 50% dari nilai transaksi, namun ternyata dana yang dikembalikan 

hanya sebesar 20%, setelah komplain ini ia merasa jera dengan pengalaman 

bertransaksi dan mengatakan tidak akan bertransaksi lagi di Traveloka.  

 

 

https://play.google.com/store/search?q=traveloka
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Gambar 1.2 

Capture Critical Review Traveloka 2 

 

Sumber : https://play.google.com/store/search?q=traveloka 

Contoh kasus kedua adalah seorang pengguna yang mengungkapkan 

komplain mengenai sistem pembayaran, yaitu ketika ia mengalami 

kegagalan transaksi menggunakan metode pembayaran kartu dengan label 

VISA, namun dana tetap terdebet, sedangkan pesanan pada aplikasi 

Travelokanya gagal. Ketika meminta solusi melalui chat via aplikasi, hanya 

diberikan solusi untuk memesan ulang dan tidak diberikan informasi 

mengenai tata cara pengembalian dana yang telah terdebet. Ketika komplain 

lagi melalui call center, ia hanya diminta untuk menunggu 30-60 menit 

kemudian tidak mendapatkan kabar lagi, hingga akhirnya ia harus repot 

untuk melaporkan kegagalan transaksi ini via bank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/search?q=traveloka
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Gambar 1.3 

Capture Critical Review Traveloka 3 

 

Sumber : https://play.google.com/store/search?q=traveloka 

Contoh kasus ketiga adalah seorang pengguna yang 

mengungkapkan komplain mengenai ketidaksesuaian informasi kebijakan 

refund dan reschedule antara Traveloka dan maskapai penerbangan. Hal ini 

membuat tiket yang telah dipesan hangus dan membuatnya mengalami 

kerugian yang cukup besar hingga ia memiliki keputusan untuk mungkin 

kedepannya tidak lagi menggunakan Traveloka. 

Dalam urusan critical review, Traveloka pun tidak sendirian dalam 

menghadapinya. Salah satu rivalnya yaitu Tiket.com, yang saat ini 

menduduki posisi kedua setelah Traveloka dan memiliki 5 juta lebih 

pengunduh dengan total rating 4,4 bintang pun tak luput dari critical review 

dari para penggunanya. Berikut ini merupakan contoh critical review yang 

diberikan oleh para pengguna aplikasi tiket.com. 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/search?q=traveloka
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Gambar 1.4 

Capture Critical Review Tiket.com 1 

 

Sumber : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tiket.gits 

Contoh kasus pertama adalah kekecewaan konsumen terhadap 

pelayanan customer service yang hanya memberikan solusi refund atas tidak 

masuknya e-tiket ke email. Padahal pembayaran dilakukan sudah sesuai 

ketentuan yaitu sebelum waktu jatuh tempo. 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tiket.gits
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Gambar 1.5 

Capture Critical Review Tiket.com 2 

 

Sumber : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tiket.gits 

Contoh kasus kedua adalah kekecewaan konsumen yang pertama 

adalah promosi banyak diskon, namun ketika dikomparasi dengan rivalnya 

ternyata harganya sama, lalu yang kedua adalah terkait dengan reschedule 

jadwal penerbangan yang digunakan harus melalui maskapainya secara 

langsung, disini konsumen membandingkan aplikasi rivalnya yang 

memiliki fitur reschedule / refund langsung pada aplikasinya, karena 

pengalamannya inilah kemudian ia hanya menggunakan Tiket.com sekali 

ini saja. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tiket.gits
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Gambar 1.6 

Capture Critical Review Tiket.com 3 

 

Sumber : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tiket.gits 

Contoh kasus ketiga adalah kekecewaan konsumen terhadap sistem 

pembelian bagasi berbayar. Karena beberapa maskapai saat ini menerapkan 

bagasi berbayar, OTA berlomba lomba menyediakan fitur pembelian bagasi 

berbayar. Namun sayang, konsumen tersebut ketika membeli opsi bagasi 

berbayar pada aplikasi Tiket.com, tidak terinput pada sistem tiket pesawat, 

alhasil ketika check in bagasi berbayar tidak terdaftar. Hal ini sudah terjadi dua 

kali, dan ketika komplain, konsumen tidak mendapatkan tanggapan yang baik. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tiket.gits


 

8 
 

Berdasarkan dari contoh masalah di atas, baik pengguna aplikasi 

Traveloka maupun OTA rivalnya merasa bahwa mereka telah dikecewakan oleh 

pelayanan yang diberikan. Mulai dari pelayanan call center yang kurang baik 

dalam memberikan informasi kepada pelanggan, kemudian sistem pembayaran 

yang terkadang error sehingga menyebabkan kerugian pada sisi konsumen dan 

juga kelengkapan mengenai informasi tambahan yang memang dibutuhkan oleh 

konsumen terlebih ketika ingin melakukan refund maupun reschedule.  

Sebagai pemuncak dalam jumlah unduhan dan pengguna pada sektor 

aplikasi travel and local, Traveloka sudah seharusnya terus mereduksi 

permasalahan yang ada dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki 

sehingga ketika konsumen menemui permasalahan dapat segera ditanggulangi 

secara baik, karena jika tidak ditanggulangi dengan baik, maka konsumen akan 

komplain dengan caranya sendiri, salah satunya adalah dengan menulis review 

aplikasi Traveloka di Google Play Store. 

Jika masalah ini terus berlarut larut dan tidak segera diperbaiki oleh tim 

Traveloka, bukan tidak mungkin orang akan sulit mempercayai aplikasi 

Traveloka karena melihat kasus yang ditulis pada kolom review mengutarakan 

kelemahan aplikasi ini dan beralih ke rivalnya. Masalah kecil seperti ini 

nantinya akan berdampak pada brand equity dari Traveloka itu sendiri. Karena 

salah satu aspek penilaian brand equity terletak pada kualitas produk, yang 

dimana ini merupakan awal dari konsumen menjadi loyal atau tidak. Selain itu 

jika aplikasi ini masih terus mendulang critical review, maka tingkat 

kepercayaan konsumen juga akan melemah dan mereka akan lebih memilih 

menggunakan produk dari rival Traveloka. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Dengah hadirnya internet, juga didukung oleh pertumbuhan perangkat 

mobile dan jaringan internet yang semakin baik di Indonesia, dari sinilah para 

pengembang mulai gencar dalam melaunching berbagai macam aplikasi Online 

Travel Agent (OTA). Di Indonesia sendiri terdapat beberapa OTA yang hadir 

dalam bentuk aplikasi, salah satunya adalah Traveloka. 

Namun para rival terkuatnya seperti Tiket.com, terus berbenah dan 

mengejar sang pemuncak yaitu Traveloka. Sebagai pemuncak dalam rivalitas 

OTA pun tidaklah mudah, buktinya Traveloka masih terus diterpa oleh critical 

review yang cenderung mengarah kepada negative review.  

Dari data yang dipaparkan pada latar belakang, terungkap bahwa 

walaupun Traveloka menjadi pemuncak dalam jumlah unduhan, namun ia terus 

diterpa oleh critical review para penggunanya, baik masalah sistem maupun 

customer service masih terus terjadi pada aplikasi Traveloka ini. Jika masalah 

ini berlarut larut dan tidak ditindaklanjuti secara sungguh sungguh oleh 

manajemen, maka akan menggerus brand equity dari Traveloka itu sendiri 

karena konsumen akan menilai kualitas produk ataupun jasa ini tidak seperti 

yang mereka inginkan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik dan mendapatkan 

rumusan masalah yaitu “bagaimana persepsi Brand Equity dari sisi commited 

customer serta perjalanan keputusan memilih aplikasi Traveloka”. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

Mengacu pada rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana persepsi Brand Equity 

dari sisi commited customer serta perjalanan keputusan memilih aplikasi 

Traveloka. 

1.4 Signifikansi Penelitian 

 

 1.4.1 Signifikansi Teoritis 

 

Secara teoritis, studi ini diharapkan memberikan kontribusi 

penelitian ilmu komunikasi dengan metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif kualitatif mengenai bagaimana persepsi Brand Equity 

dari sisi commited customer serta perjalanan keputusan memilih aplikasi 

Traveloka. 

 1.4.2 Signifikansi Praktis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran penyebab 

alasan mengapa konsumen memilih menggunakan aplikasi Traveloka 

ketimbang menggunakan aplikasi OTA lainnya. 

 1.4.3 Signifikansi Sosial 

 

Penelitian ini adalah mencari tahu mengapa konsumen lebih 

memilih menggunakan aplikasi traveloka ketimbang aplikasi OTA lainnya, 

diharapkan dapat dijadikan sebagai literasi untuk menjaga kualitas sebuah 

produk ataupun jasa. 
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1.5 Kerangka Teori 

 

 1.5.1 Paradigma Penelitian 

 

Menurut Denzin & Lincoln (Kholifah, 2018; 30) paradigma adalah 

sebuah rangkaian keyakinan dasar yang membimbing kepada sebuah 

tindakan. Paradigma memiliki tiga asumsi dasar, yakni epistemologi untuk 

mengetahui realitas, ontologi untuk mengetahui hakikat dari realitas itu 

sendiri, dan metodologi untuk mendapatkan pengetahuan atas realitas 

tersebut. 

 Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivistik. Dengan 

alasan karena post-positivis mempertahankan filsafat determinatik bahwa 

sebab menentukan akibat maupun hasil akhir. 

 1.5.2 State of the Art 

 

Berikut merupakan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan 

dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang dapat dijadikan sebagai 

referensi dalam penelitian ini. 

Pertama adalah Stretegi Komunikasi Pemasaran Dalam Branding Hotel 

Lor In Syariah Surakarta Tahun 2016 : Studi Deskriptif Kualitatif 

Branding Hotel Lor In Syariah di Surakarta Tahun 2016 disusun oleh 

Rian Kurniawan (2016). Program Studi Ilmu Komunikasi. Fakultas 

Komunikasi dan Informatika. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subyek penelitian. Fenomena pada penelitian ini adalah strategi 
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komunikasi pemasaran hotel Lor In Syariah Surakarta, sedangkan subyek 

penelitiannya adalah pimpinan hotel serta bagian public relation. Teknik 

penentuan informan yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik 

purposive sampling yang artinya peneliti menunjuk informan yang memang 

memahami informasi dan dapat dipercaya sehingga hasilnya dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Hasil yang didapatkan adalah faktor faktor yang mempengaruhi Hotel Lor 

In Syariah Surakarta dalam memilih strategi branding adalah faktor internal 

adalah faktor brand Hotel Lor In Syariah yang unik, menarik, dan berbeda 

dengan hotel konvensional lainnya. Faktor eksternal yaitu faktor persaingan 

bisnis hotel syariah baik di lokal Surakarta dan seluruh Indonesia. 

Hotel Lor In Syariah Surakarta sendiri setiap tahunnya melakukan agenda 

branding, baik di kota Solo maupun di kota lain. Hasil dari branding 

tersebut adalah penjualan kamar sebanyak 378, rating tamu mengalami 

peningkatan, dan banyak tamu yang mulai menggunakan fasilitas gedung 

untuk kegiatannya. 

Kedua adalah Analisis Strategi Promosi Pariwisata Melalui Media 

Sosial Oleh Kementrian Pariwisata RI (Studi Deskriptif pada Akun 

Instragram @idntravel) disusun oleh Gita Atiko, Ratih Hasanah Sudrajat, 

Kharisma Nasionalita (2016). Prodi S1 Ilmu Komunikasi. Fakultas 

Komunikasi dan Bisnis. Universitas Telkom. Bandung. 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari fakta mengenai pelaksanaan strategi 

promosi melalui media sosial Instagram. Jenis penelitian yang digunakan 
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adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan paradigma post-

positivistik  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi promosi yang dilakukan oleh 

divisi pemasaran Kementrian Pariwisata dalam penggunaan akun Instagram 

(@idntravel) sebagai media promosi pariwisata Indonesia adalah dengan 

melakukan beberapa tahapan yaitu 1. Penciptaan Konten, konten didapat 

melalui beberapa cara yaitu melalui stok foto yang telah dimiliki oleh 

Kemenpar berupa imagebank yang berisi foto dari 34 provinsi di Indonesia, 

fotografer yang disewa, Blogger dan regram foto dari follower. 2. Penentuan 

Platform, divisi pemasaran kemenpar kemudian menentukan media apa 

yang baik digunakan untuk kegiatan promosi pariwisata. 3. Membuat 

Rencana Program, pembuatan rencana program dilakukan melalui beberapa 

tahapan yaitu penciptaan dan pemilihan konten yang didapat dari berbagai 

sumber, mempromosikan konten melalui platform yang mendukung, 

monitoring aktivitas yang telah dilakukan dan melakukan evaluasi. 4. 

Implementasi Program, beberapa hal yang diperhatikan dalam menjalankan 

program promosi melalui instagram yaitu menciptakan awareness, pola 

update, strategi penulisan caption, adanya interaksi dengan follower dan 

melakukan kerjasama ataupun mengadakan event. 5. Monitoring, 

monitoring dilakukan setiap harinya oleh setiap admin dan akan langsung 

diforward ke pihak Kementrian Pariwisata untuk dievaluasi. 6. Evaluasi, 

divisi pemasaran kemenpar melakukan evaluasi dalam satu minggu, satu 

bulan, triwulan, enam bulan hingga satu tahun. 
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 1.5.3 Deskriptif Kualitatif 

 

 Penggunaan format deskripsi kualitatif (Bungin, 2010 : 68) memiliki 

tujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai 

situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang terjadi di masyarakat 

yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke 

permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran 

tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. 

 Format deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada 

penelitian dalam bentuk studi kasus. Format deskriptif kualitatif studi kasus 

memusatkan pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena. Dari ciri yang 

demikian memungkinkan studi ini dapat amat mendalam dan demikian 

bahwa kedalaman data yang menjadi pertimbangan dalam penelitian model 

ini. 

 Ciri lain deskriptif kualitatif studi kasus merupakan penelitian 

eksplorasi dan memainkan peranan yang amat penting dalam menciptakan 

hipotesis atau pemahaman orang tentang berbagai variabel sosial. 

 Untuk itulah deskriptif kualitatif studi kasus diaplikasikan pada 

penelitian ini, karena format ini memang tepat apabila digunakan untuk 

meneliti masalah yang membutuhkan studi mendalam seperti salah satunya 

adalah permasalahan tingkah laku konsumen suatu produk / jasa seperti 

pada penelitian ini. 
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 1.5.4 Customer Based Brand Equity 

 

 Menurut Aaker, brand equity (Kotler, 2006; 69) Sebuah aset dan 

liabilitas yang terkait dengan merek, nama ataupun simbol dan mampu 

menambah atau mengurangi nilai produk maupun jasa yang ditawarkan. 

Sebuah merek yang kuat merupakan hasil dari membangun dan 

mempertahankan persepsi yang kuat dari benak para konsumennya. 

 Karena pada dasarnya sebuah merek dan segala seluk beluknya 

merupakan cerminan dari apa yang ditawarkannya. Kualitas produk, 

pengiriman produk, kesesuaian harga dengan apa yang didapat, semua hal 

ini yang dipikirkan oleh para konsumen terhadap sebuah merek. Namun, 

dalam dunia yang saat ini semuanya hampir saling menyerupai, merek 

memiliki celah untuk membuat perbedaan dengan para pesaingnya. 

 (Keller, 2013; 68-70) Konsep dari Customer Based Brand Equity 

atau CBBE itu sendiri merupakan pendekatan Brand Equity dari perspektif 

konsumen, entah itu konsumen individu ataupun organisasi, entah itu yang 

sudah menjadi konsumen maupun calon konsumen. Premis dasar dari 

konsep CBBE sendiri bertumpu pada kekuatan sebuah merek terletak pada 

apa yang telah konsumen pelajari, rasakan, lihat dan dengar mengenai 

merek tersebut sebagai hasil dari pengalaman dari waktu ke waktu. 

 Kita biasanya mendefinisikan CBBE sebagai efek perbedaan 

mengenai pengetahuan merek yang dimiliki oleh respon konsumen. Sebuah 

merek dapat dikatakan memiliki CBBE yang positif ketika konsumen 

mengatakan hal hal baik terhadap sebuah produk. Jadi, konsumen akan lebih 

menerima perluasan merek baru untuk merek yang memiliki CBBE yang 
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positif, tidak sensitif dengan kenaikan harga dan meninggalkan dukungan 

iklan atau akan lebih bersedia untuk mengunjungi merek di kanal distribusi 

yang baru. Dilain sisi, sebuah merek memiliki CBBE negatif jika konsumen 

bereaksi dengan cara kurang merespon terhadap aktifitas pemasaran yang 

ada. 

 Terdapat 3 kunci untuk definisi ini, yaitu differential effect, lalu 

brand knowledge dan juga consumer response to marketing. Pertama, brand 

equity muncul dari perbedaan respon setiap konsumen. Jika tidak ada 

perbedaan yang terjadi, lalu produk merek tersebut pada dasarnya dapat 

diklasifikasikan sebagai sebuah komoditas ataupun versi umum dari sebuah 

produk. Kedua, perbedaan pada respon merupakan hasil dari pengetahuan 

konsumen mengenai sebuah merek, dengan kata lain, apa yang mereka 

pelajari, rasakan, lihat, dan dengar mengenai merek itu sebagai hasil dari 

pengalaman dari waktu ke waktu. Dengan demikian, meski sangat 

dipengaruhi oleh aktifitas pemasaran, brand equity akhirnya bergantung 

pada apa yang ada dipikiran maupun perasaan konsumen. Ketiga, yaitu 

perbedaan respon konsumen, yang akhirnya membuat brand equity, 

terefleksi dari persepsi, preferensi, dan tindakan yang berhubungan dengan 

semua aspek brand marketing, contohnya, termasuk pilihan merek, dapat 

mengingat iklan, merespon promosi penjualan, dan evaluasi perluasan 

merek yang ditawarkan. 

 Ketika konsumen memberikan opini yang berbeda mengenai versi 

merek dan tidak bermerek produk yang identik -yang hampir selalu terjadi- 

bergantung pada kasus mengenai pengetahuan mengenai merek, dibentuk 
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oleh berbagai macam cara (pengalaman masa lalu, aktifitas pemasaran 

merek, ataupun dari mulut ke mulut), entah bagaimanapun telah mengubah 

persepsi konsumen terhadap produk. Hasil ini telah terjadi pada hampir 

semua jenis produk, bukti nyata bahwa persepsi konsumen mengenai 

performa produk sangat bergantung pada impresi mereka sejalan dengan 

penggunaan merek. 

 Sedangkan menurut Anderson dan Narus (Kotler, 2006; 69) brand 

equity sendiri dapat terefleksi pada beberapa tindakan atau respon istimewa 

dari konsumen, diantaranya : 

1. Greater willingness to try a product or service (Kemauan lebih besar untuk 

mencoba produk ataupun jasa yang ditawarkan) 

2. Less time needed to close the sale of an offering (Lebih sedikit waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan penjualan dari sebuah tawaran) 

3. Greater likelihood that the product or service is purchased (Kemungkinan 

lebih besar dari sebuah produk maupun jasa untuk dibeli) 

4. Willingness to award a larger share of purchase requirement (Kemauan 

untuk memberikan pengeluaran lebih untuk keperluan pembelian) 

5. Willingness to pay a price premium (Kemauan untuk membayar dengan 

harga premium) 

6. Less sensitive in regard to price increases (Lebih tidak sensitif atau toleran 

terhadap kenaikan harga) 

7. Less inducement to try a competitive offering (Lebih sedikit dorongan yang 

diperlukan untuk menerima sebuah tawaran kompetitif) 
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 Kemudian dari 7 poin di atas, Kotler (2006; 69), Aaker (1991; 105) 

mengatakan customer based brand equity dapat dirangkum kembali 

kedalam 4 poin, yaitu perceived quality (kesan kualitas), brand awareness 

(kesadaran merek), brand association (asosiasi merek), brand loyalty 

(loyalitas merek). Menurut Kotler tentu saja perceived quality atau kesan 

kualitas dari sebuah merek merupakan hal yang terpenting. Kemudian 

brand awareness atau kesadaran merek cukup penting, namun seharusnya 

tidak terlalu berlebihan, ini karena banyak perusahaan membuat kesalahan 

dengan terlalu melebih lebihkan kesadaran merek. Tentu saja jika konsumen 

ataupun pihak terkait tidak mengetahui merek hal tersebut juga salah, 

namun mengetahui merek belum tentu membeli produk dari merek tersebut. 

Sedangkan brand association atau asosiasi merek umumnya yang 

menyangkut segala sesuatunya yang menghubungkan antara konsumen 

dengan merek, seperti citra pengguna, atribut produk, situasi saat 

menggunakan, kepribadian merek, dan simbol. Hal yang terpenting dari 

brand equity sebenarnya adalah brand loyalty atau loyalitas merek, loyalitas 

merek ini terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu yang pertama adalah nonloyal 

buyer (switcher buyer), habitual buyer, switching-cost loyal, friends of the 

brands dan yang terakhir adalah tingkatan paling tinggi yaitu committed 

customers. 

 1.5.5 Response Theory Process (Teori Proses Respon) 

 

Perjalanan keputusan konsumen sendiri dalam Belch (2017; 161) 

merupakan salah satu dari bagian response process theory atau proses 

respon, dimana penjabarannya adalah melibatkan pemahaman terhadap 
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response process terhadap penerima yang mungkin saja langsung ke 

kebiasaan spesifik (seperti membeli sebuah produk) dan bagaimana upaya 

promosional si pemasar mempengaruhi respon konsumen. Dalam berbagai 

kejadian, pemasar hanya menyasar bagaimana cara membuat pengetahuan 

mengenai perusahaan ataupun merek, yang dimana akan memicu 

ketertarikan terhadap produk. Dilain situasi, para pemasar juga ingin 

menyampaikan informasi yang detail untuk mengubah pengetahuan 

konsumen dan sikap terhadap perusahaan ataupun merek dan akhirnya akan 

mengubah kebiasaanya. 

Sebuah kajian yang dilakukan oleh Advertising Research 

Foundation (ARF) meneliti bagaimana dunia digital dan sosial media 

digunakan dalam proses keputusan pembelian, bersamaan juga dengan 

“kapan” dan “bagaimana” konsumen akan menggunakanannya untuk 

membantu proses tersebut. Salah satu temuannya adalah konsumen selalu 

secara konstan dalam memutuskan potensi pembelian dan mengevaluasi 

beragam penyedia produk maupun jasa. Ketika konsumen berada dalam 

keadaan pasif, informasi ataupun saran akan datang kepada konsumen tanpa 

diminta. Seperti contohnya adalah komentar di situs media sosial, iklan di 

tv maupun majalah, atau mengobservasi konsumen yang menggunakan 

produk ataupun jasa tersebut. Sebaliknya, konsumen yang berada dalam 

keadaan aktif malah secara sukarela mencari informasi yang dibutuhkan 

sehingga nantinya dapat membuat keputusan pembelian sesuai dengan apa 

yang ia yakini. 
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Terdapat kesimpulan penting lainnya dari kajian ini yaitu dari 

McKinsey & Company Global Digital Marketing Strategy yang 

menjelaskan bahwa konsumen tidak membuat keputusan pembelian secara 

linear seperti yang digambarkan pada funnel model, yang dimana berawal 

dari bagian yang lebar yang berisikan merek merek, lalu kemudian 

mempersempit pilihan yang ada untuk menjadi pilihannya. Riset yang 

dilakukan oleh McKinsey sama halnya seperti dengan ARF yang 

menunjukkan bahwa konsumen mengalami lebih banyak proses pembelian 

berulang dan sedikit melakukan pengurangan dan dengan begitu konsumen 

dapat memasuki pola pembelian dari bebagai titik, bergantung kepada 

hubungan awal dengan merek, riset produk maupun jasa yang ada, atau 

mendengarkan sebuah produk yang ada melalui jaringan sosial para 

konsumen. Berdasarkan temuan tersbeut, David Edelman beserta McKinsey 

dalam Belch (2017; 169) mengusulkan “consumer decision journey” 

sebagai kerangka kerja untuk mengetahui bagaimana konsumen 

berinteraksi dengan perusahaan dan merek ketika proses pembuatan 

keputusan pembelian. “The Decision Journey” memiliki 4 tahapan dasar, 

yaitu mempertimbangkan, menilai, membeli dan menikmati-menganjurkan-

terikat. Kerangka pemikiran ini melihat proses pembuatan keputusan 

konsumen sebuah perjalanan berliku dengan beberapa umpan balik, bukan 

hanya proses linear. Berikut ini adalah prosesnya : 
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Gambar 1.7 

Grafik The Social Consumer Decision Journey 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Konsumen mempertimbangkan pembelian (melihat merek dan 

mendapatkan impresi dari para pengguna merek tersebut) 

2. Konsumen melakukan penilaian sebuah merek (melihat melalui 

tayangan video iklan yang ada di sosial media) 

3. Konsumen melakukan pembelian sebuah produk 

4. Konsumen berinteraksi dengan merek setelah pembelian (mengikuti 

akun sosial media pilihannya untuk mendapatkan info info terbaru) 

5. Konsumen menganjurkan merek yang digunakannya (kepada orang 

lain) 

6. Keterikatan dengan merek 
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1.6 Operasionalisasi Konsep 

 

 1.6.1 Customer Based Brand Equity 

 

  Kotler (2006; 69) mengatakan customer based brand equity dapat 

 dirangkum kembali kedalam 4 poin, yaitu : 

1. Perceived Quality (kesan kualitas) kemampuan konsumen dalam 

menceritakan persepsinya mengenai kesan kualitas yang dirasakan ketika 

menggunakan produk yang digunakannya. 

2. Brand Awareness (kesadaran merek) kemampuan konsumen dalam untuk 

mengidentifikasi sebuah produk dalam berbagai keadaan. 

3. Brand Association (asosiasi merek) kemampuan konsumen dalam 

menyebutkan karakteristik yang spesifik dari sebuah produk yang ada dalam 

benaknya. 

4. Brand Loyalty (loyalitas merek) keterkaitan konsumen dengan produk 

tersebut, khususnya dalam penelitian ini konsumen setia yang puas dengan 

produk. Aaker (1991; 105) menyebutkan bahwa para loyalis merek ini 

terbagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama adalah nonloyal buyer (switcher 

buyer), habitual buyer, switching-cost loyal, friends of the brands dan yang 

terakhir adalah tingkatan paling tinggi yaitu committed customers. 

 1.6.2 Consumer Decision Journey 

 

  Berdasarkan dari apa yang diusulkan oleh David Edelman beserta 

 McKinsey dalam Belch (2017; 169) disimpulkan bahwa consumer 

 decision journey dapat dirangkum menjadi 6 poin berikut ini :  
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1. Konsumen mempertimbangkan pembelian (melihat merek dan 

mendapatkan impresi dari para pengguna merek tersebut) 

2. Konsumen melakukan penilaian sebuah merek (melihat melalui 

tayangan video iklan yang ada di sosial media) 

3. Konsumen melakukan pembelian sebuah produk 

4. Konsumen berinteraksi dengan merek setelah pembelian (mengikuti 

akun sosial media pilihannya untuk mendapatkan info info terbaru) 

5. Konsumen menganjurkan merek yang digunakannya (kepada orang 

lain) 

6. Keterikatan dengan merek 

1.7 Metodologi Penelitian 

 

 1.7.1 Tipe Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. 

Deskriptif kualitatif sendiri bertujuan untuk menggambarkan, 

meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena 

realitas sosial yang terjadi di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan 

berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, 

sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun 

fenomena tertentu. 

Dengan menggunakan tipe penelitian ini, peneliti berusaha untuk 

menggambarkan fenomena realitas sosial yang terjadi, yaitu mendalami 

persepsi Brand Equity konsumen serta perjalanan keputusan memilih 

aplikasi Traveloka. 
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 1.7.2 Unit Penelitian 

 

Unit dalam penelitian ini adalah 6 individu pengguna tetap aplikasi 

Traveloka dalam kurun waktu satu tahun lebih dan aktif menggunakannya 

untuk bertransaksi. 

 1.7.3 Jenis & Sumber Data 

 

Penelitian dengan tipe kualitatif menggunakan jenis data berupa 

teks, kata-kata tertulis atau simbol-simbol yang menggambarkan dan 

merepresentasikan orang, tindakan, dan peristiwa dalam kehidupan sosial, 

termasuk transkrip wawancara. 

 1.7.4 Teknik Pengumpulan Data 

 

Creswell (2013; 97)  Pengumpulan data yang detail melalui 

beberapa sumber data yaitu observasi, wawancara mendalam. 

 1.7.5 Analisis Data 

 

Menurut Sugiyono (2009: 245) analisis data dalam penelitian 

kualitatif sendiri dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di 

lapangan dan setelah selesai di lapangan. Miles dan Huberman dalam 

Sugiyono (2009: 247) mengatakan bahwa analisis data dalam penelitian 

kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data sedang berlangsung dan 

setelah selesai proses pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat 

wawancara berlangsung, peneliti sudah melakukan analisis terhadap 

jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah 

dianalisis terasa kurang memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan 
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pertanyaan lagi sampai pada suatu titik diperoleh daya yang dianggap 

kredibel. Akitivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh. 

Dalam aktivitas analisis data terdapat tiga tahapan, yaitu : 

1. Data Reduction 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup 

banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. 

Seperti yang telah dikemukakan, bahwa semakin lama peneliti 

di lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks 

dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui 

reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal 

hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari 

tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

2. Data Display 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Melalui penyajian data, maka data 

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan 

semakin mudah difahami. 
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Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat naratif. 

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah difahami. Selanjutnya disarankan 

dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, 

juga dapat berupa grafik, matrik, network, dan chart. Untuk 

mengecek apakah peneliti telah memahami apa yang 

didisplaykan. 

3. Conclusion / Verification 

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang 

valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan daya, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan 
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sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah 

dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam 

penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah penelitian berada di lapangan. 

Kesimpulan dalam data kualitatif adalah merupakan temuan 

baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini dapat 

berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya 

masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif. 

 1.7.6 Kualitas Data 

 

 Teknik pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. 

Kriteria tersebut yakni kepercayaan (credibility), kebergantungan 

(dependability), keteralihan (transferability) dan kepastian (confirmability), 

pengecekan anggota (members checking), dan lain-lain. (Moleong, 2007: 

324-327) dan (Guba & Lincoln, 1989: 299-243) 

1. Kepercayaan (credibility). Penerapan derajat kepercayaan dalam 

penelitian berfungsi pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian 

rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; 

kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan 

dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang 

sedang diteliti. Kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengan teknik 

pemeriksaan perpanjangan keikutsertaan dan triangulasi. Penerapan 

derajat kepercayaan dilakukan dengan komunikasi tatap muka 

dalam pelaksanaan wawancara secara langsung dengan informan. 
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2. Kebergantungan (dependability). Uji kebergantungan dilakukan 

dengan memeriksa keseluruhan proses penelitian. Proses penelitian 

dan pekerjaan peneliti diuji dengan ketat dan dievaluasi oleh pihak 

lainnya yang ahli dalam bidang tersebut. Uji kebergantungan 

dilakukan dengan melibatkan dosen pembimbing dalam 

keseluruhan proses hingga tercapainya hasil penelitian. 

3. Keteralihan (transferability). Keteralihan dilakukan seorang 

peneliti dengan mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris 

dalam konteks yang sama. Penerapan transferability dilakukan 

dengan analisis data yang sistematis sehingga menghasilkan 

laporan yang jelas, rinci dan sistematis mengenai hasil penelitian. 

4. Kepastian (confirmability). Selain mengumpulkan data dari fakta-

fakta yang ada sebelumnya, penelitian yang melibatkan peneliti 

sebagai instrumen penelitian juga langsung mengambil data dari 

lapangan sehingga di dalamnya terdapat proses mulai dari 

pengumpulan data hingga hasil penelitian. Setelah adanya hasil 

penelitian kemudian dilakukan diskusi intepretasi. Proses penelitian 

ini dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian sebagai fungsi 

penelitian. 

5. Pengecekan Anggota (members checking). Pengecekan anggota 

dilakukan dengan pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada 

pemberi data untuk mendapatkan data yang valid dan dapat 

dipercaya. Data yang sudah diperoleh dari seluruh narasumber 
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dilakukan pengecekan ulang (member check) dari narasumber 

sendiri guna menentukan kesesuaian data yang diperoleh. 

 


