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BAB III 

TEMUAN PENELITIAN 

 

Pada bab ini, peneliti menyajikan temuan penelitian melalui pendeskripsian brand 

equity dari sudut pandang konsumen setia Traveloka. Melalui wawancara yang 

telah dilakukan terhadap enam orang informan konsumen setia Traveloka, peneliti 

akan mereduksi data, memilih hal hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal 

yang penting. Pengalaman informan akan dikelompokkan menjadi tiga bagian 

yaitu:  

1. Pengetahuan umum konsumen mengenai Traveloka 

2. Customer Based Brand Equity 

3. Perjalanan Keputusan Penggunaan Traveloka 

3.1 Identitas Informan 

 

 Pada penelitian ini informan terdiri dari 6 orang konsumen setia Traveloka 

yang masing masing telah menginstall aplikasi Traveloka selama lebih dari 1 

tahun 

No. Nama Pekerjaan Usia 

1 Abimanyu Ramadhan Mahasiswa 22 

2 Ahmad Maulana Karyawan BUMN 24 

3 Hutomo Yoga Mahasiswa 24 

4 Ibnu Utomo P Wiraswasta 24 

5 Kholis Nuha Mahasiswa 23 

6 Nindya Siniwi Freelancer 23 
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3.2 Deskripsi 

 

 Tema ini akan mendeskripsikan bagaimana konsumen setia memandang 

brand equity Traveloka dengan menggunakan sudut pandang customer based 

brand equity. 

 3.2.1 Keseluruhan Informan 

 

a. Pengetahuan umum konsumen mengenai Traveloka 

 Peneliti berusaha menyajikan mengenai apa yang ada pada pikiran 

konsumen mengenai aplikasi Traveloka dan kebutuhan apa yang 

melatarbelakanginya hingga akhirnya menggunakan aplikasi Traveloka. 

 Berdasarkan hasil dari wawancara mendalam atau in-depth 

interview yang dilakukan kepada keseluruhan Informan, bahwa pada 

awalnya yang ada dalam benak mereka mengenai Traveloka adalah 

merupakan sebuah aplikasi yang berfungsi untuk pemesanan berbagai 

macam kebutuhan perjalanan seperti tiket pesawat, pemesanan kamar hotel 

dan lain sebagainya. Para Informan pada awalnya mengetahui mengenai 

Traveloka dari beragam kanal pemasaran seperti iklan di televisi, 

newsletter, media sosial maupun word of mouth dari teman teman. Pada 

awalnya, kebutuhan yang membuat para Informan menginstall aplikasi 

Traveloka rata rata karena sedang membutuhkan tiket pesawat maupun 

pemesanan hotel, baik itu untuk kebutuhan perjalanan berlibur, pulang 

kampung maupun perjalanan dinas. 
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b. Customer Based Brand Equity 

 User Interface & User Experience Aplikasi Traveloka 

Gambar 3.1 

User Interface 

 

Para informan berpendapat bahwa tampilan antarmuka dan 

pengalaman yang dirasakan ketika menggunakan Traveloka telah 

membuat mereka nyaman dalam menggunakannya. Penataan 

tampilan antarmuka yang baik dinilai sangat penting, mengingat jika 

tampilan awal tertata rapi dan segala fitur yang dimiliki telah 

diorganisir dengan baik, hal tersebut membuat konsumen dapat 

dengan mudah menemukan fitur yang dinginkan dapat mudah 

ditemukan, selain itu pengalaman yang dirasakan dalam 

menggunakan aplikasi ini juga dinilai oleh para informan ini 

penting. pengalaman dalam menggunakan mencakup performa 
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aplikasi yang baik karena jarang mengalami gagal proses ataupun 

hang dan juga respon aplikasi yang baik karena jarang mengalami 

lagging ataupun penundaaan. Kelebihan inilah yang membuat 

konsumen memiliki persepsi yang baik terhadap kualitas Traveloka, 

khususnya pada aplikasinya. 

 Pilihan Maskapai Penerbangan Mancanegara Paling Lengkap 

Gambar 3.2 

Pilihan Maskapai Rute Mancanegara 

 

Pilihan maskapai untuk penerbangan dengan tujuan mancanegara 

Traveloka merupakan penyedia yang paling lengkap, pilihan 

maskapai low cost carrier seperti Scoot ataupun full service seperti 

ANA, Philliphines Airlines, Singapore Airlines, KLM, Delta dan 

lebih dari 20 maskapai lainnya siap mengantarkan konsumen ke 

berbagai destinasi seperti Asia, Australia, Eropa hingga Amerika 

Utara. Hal ini bermanfaat untuk informan yang aktif bepergian 
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dengan rute perjalanan mancanegara dan membutuhkan pilihan 

maskapai yang lengkap, dengan begitu konsumen dapat memilih 

secara leluasa maskapai yang cocok dengannya, baik dari segi waktu 

keberangkatan dan kedatangan, tanggal keberangkatan maupun 

kepulangan, bandara kedatangan dan keberangkatan yang 

diinginkan, pilihan tipe pesawat yang diinginkan, pilihan 

penerbangan langsung maupun transit sesuai dengan jadwal yang 

dikehendaki. Kelebihan inilah yang membuat konsumen tetap 

memilih Traveloka dan memiliki persepsi yang baik terhadap 

kualitas Traveloka, khususnya pada aplikasinya. 

 Pilihan Akomodasi Mancanegara Paling Lengkap 

Gambar 3.3 

Pilihan Akomodasi di Mancanegara 

 

Pilihan akomodasi luar negeri yang lengkap membuat para informan 

yang aktif bepergian ke mancanegara semakin nyaman 
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menggunakan Traveloka, ini karena Traveloka sudah menyediakan 

akomodasi di berbagai belahan benua seperti Asia, Australia, Eropa 

hingga Amerika Utara. Selain pilihan akomodasi untuk destinasi 

mancanegara yang diberikan Traveloka dapat dibilang terlengkap 

ketimbang para rivalnya, aneka tipe pilihan akomodasi seperti hotel 

berbintang, hotel bed & breakfast, villa, apartemen, guesthouse, 

maupun hostel disediakan oleh Traveloka. Selain hal tersebut, 

konsumen juga dapat menentukan kisaran harga yang diinginkan 

menyesuaikan dengan budget yang dimiliki, lalu konsumen juga 

dapat memilih bintang yang sesuai dengan keinginannya, kemudian 

konsumen juga dapat menentukan pilihan hotel berdasarkan fasilitas 

yang ingin didapatkan ketika menginap misalnya seperti 

ketersediaan kolam renang ataupun fasilitas antar jemput bandara 

ataupun konsumen juga dapat memilih akomodasi sesuai dengan 

obyek populer yang dibutuhkannya, semisal dekat dengan stasiun 

subway atau mrt, dekat dengan pusat perbelanjaan, dekat dengan 

obyek wisata dan lain-lain, selain hal di atas, konsumen juga dapat 

mengurutkan pilihan  dengan pilihan seperti memilih akomodasi 

yang paling populer di Traveloka, pengurutan harga dari terendah 

hingga tertinggi begitupun juga sebaliknya, dan rating tertinggi 

hingga terendah, untuk rating, ini didapat dari survey kepuasan 

konsumen Traveloka terhadap akomodasi tersebut dengan segala 

kelengkapan tersebut konsumen dapat dengan mudah memilih 

akomodasi sesuai dengan yang diinginkan. 
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 Fitur Paket Hotel & Pesawat 

Gambar 3.4 

Fitur Paket Hotel & Pesawat 

 

Fitur ini menjadi salah satu andalan informan yang tidak ingin repot 

memesan hotel dan pesawat secara terpisah. Dengan adanya fitur 

seperti ini, konsumen cukup memasukkan asal dan tujuan, tanggal 

kepergian dan kepulangan, jumlah penumpang, kelas penerbangan 

yang diinginkan untuk pemesanan tiket pesawat dan cukup 

memasukkan kota tujuan yang diinginkan, tanggal check in dan 

check out, durasi bermalam dan jumlah tamu serta kamar untuk 

pemesanan akomodasi yang diinginkan, kemudian nantinya akan 

muncul maskapai yang melayani rute, kelas penerbangan beserta 

pilihan waktu keberangkatan serta kepulangan, lalu dibawahnya 

langsung dapat memilih akomodasi yang dikehendaki kemudian 

konsumen akan mendapatkan satu bukti pemesanan yang berisikan 
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kode pemesanan pesawat dan akomodasi. Kelebihan seperti inilah 

yang membuat konsumen memilih Traveloka dan memiliki persepsi 

yang baik terhadap kualitas Traveloka, khususnya pada aplikasinya. 

 Mendapatkan E-Ticket ataupun E-Receipt Ketika Memesan 

Melalui Aplikasi 

Gambar 3.5 

Fitur E-Ticket 

 

Fitur ini membuat informan setia menggunakan Traveloka. Dengan 

adanya fitur seperti ini, konsumen tidak perlu repot lagi mencetak 

boarding pass ataupun bukti pemesanan akomodasi. Cukup 

menunjukkan e-ticket yang diperoleh ketika melakukan pemesanan 

tiket pesawat kepada petugas ketika melakukan check-in ataupun 

cukup menunjukkan e-receipt yang diperoleh ketika melakukan 

pemesanan hotel kepada petugas resepsionis ketika melakukan 

check-in di akomodasi tersebut. 

 Penerapan Fix Price Untuk Semua Produknya 
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Penerapan fix price atau harga total membuat informan akhirnya 

memilih Traveloka terus setia menggunakannya. Dengan 

diterapkannya harga total, konsumen tidak perlu lagi membayar 

biaya tambahan lagi. Cukup satu harga yang dibayarkan ketika 

membayar pemesanan di Traveloka. 

 Fitur Pemesanan Aktivitas & Rekreasi atau sekarang dikenal dengan 

Traveloka Xperience 

Gambar 3.6 

Fitur Traveloka Xperience 

 

Fitur ini juga di highlight oleh para informan. Dengan adanya fitur 

seperti Traveloka Xperience ini, konsumen merasa diuntungkan 

karena mereka tidak perlu lagi mengantri tiket obyek wisata yang 

ingin dikunjungi. Cukup memesan melalui aplikasi, kemudian 
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konsumen akan mendapatkan e-receipt yang nantinya dapat 

ditukarkan menjadi tiket asli atapun sah di obyek wisata tersebut.  

  

 Fitur Traveloka Points 

Gambar 3.7 

Traveloka Points 

 

Traveloka Points merupakan fitur yang membuat semua informan 

sepakat sebagai salah satu alasan dalam memilih menggunakan 

Traveloka. Fitur ini disenangi karena dari setiap transaksi yang 

dilakukan di aplikasi Traveloka, konsumen nantinya akan 

mendapatkan sejumlah poin, setelah poin tersebut terkumpul, dapat 

dikonversi menjadi kupon diskon, baik diskon untuk pemesanan 

tiket pesawat maupun akomodasi. 
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 Fitur Pembayaran Paylater 

Gambar 3.8 

Paylater 

 

 

Fitur ini menjadi salah satu keputusan beberapa informan dalam 

menggunakan Traveloka. Tujuan dari fitur ini adalah konsumen 

dapat dengan mudah memesan kebutuhan mereka terlebih dahulu, 

baik itu pemesanan hotel maupun tiket pesawat, namun nantinya 

pembayaran menggunakan sistem cicilan setiap bulannya. Mereka 

cukup mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada pihak Traveloka, 

kemudian pihak Traveloka akan melakukan verifikasi terlebih 
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dahulu, baru kemudian jika diterima, konsumen baru dapat 

menggunakan fitur ini. 

 

 

c. Perjalanan Keputusan Penggunaan Traveloka 

 Berdasarkan apa yang telah didapat dari hasil wawancara secara 

mendalam terhadap keseluruhan informan yang berjumlah sebanyak 6 

orang. Pada awalnya ketika mempertimbangkan menggunakan merk, 

sebagian dari informan mencari tahu terlebih dahulu ulasan, baik itu yang 

bersumber dari internet maupun teman sendiri, dan ulasan yang didapat oleh 

para informan juga beragam, terdapat informan yang mendapatkan ulasan 

yang baik, namun ada juga informan yang ulasan yang buruk. Namun 

ternyata didapatkan keunikan data yang didapat dari lapangan bahwa 

terdapat informan lainnya tidak melalui proses ini, dengan kata lain ketika 

mereka mengetahui Traveloka dari beragam kanal pemasaran, mereka 

langsung melakukan proses install aplikasi dan melakukan pembelian, 

alasan yang mereka utarakan pun beragam, mulai dari terburu-buru 

membutuhkan dan yang berada dalam benaknya adalah traveloka, selain itu 

juga terdapat alasan bahwa aplikasi Traveloka merupakan sebuah produk 

inovasi untuk memenuhi kebutuhan perjalanan. 

 Konsumen melakukan penilaian sebuah merek, sebagian dari 

informan melakukan penilian merek terlebih dahulu dengan melihat iklan 

maupun video yang terdapat di akun resmi youtube Traveloka ataupun 

dengan melihat sosial media yaitu Instagram resmi Traveloka. Namun lagi 
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lagi terdapat temuan unik di lapangan bahwa sebagian dari informan lainnya 

melalui tahapan ini, yaitu mereka langsung melompat kepada tahapan 

penggunaan dalam hal ini melakukan install aplikasi dan langsung 

melakukan transaksi. 

 Konsumen melakukan pembelian sebuah produk, setelah terdapat 

informan yang melalui dahulu kedua tahapan sebelumnya dan terdapat juga 

informan yang langsung melakukan tahapan ini, namun beberapa informan 

yang mendapatkan ulasan negatif khususnya ketika membaca review yang 

ada diawal ketika berada dalam tahapan ini cukup was-was, walaupun 

terkadang mereka juga mencari second opinion dari teman ataupun kolega 

yang pernah melakukan penggunaan dan memiliki ulasan positif. 

 Konsumen berinteraksi dengan merek setelah pembelian, 

didapatkan bahwa terdapat dua informan yang melakukan tahapan ini, yaitu 

dengan mengikuti sosial media resmi yaitu akun Instagram Traveloka dan 

melakukan langganan newsletter Traveloka, namun sebagian besar dari 

informan mengaku tidak melakukan interaksi dengan merek. Konsumen 

menganjurkan merek yang digunakannya kepada orang lain, keseluruhan 

informan menjawab sepakat bahwa mereka melakukan penganjuran merek 

yaitu Traveloka ini kepada teman, keluarga, ataupun kolega terdekat mereka 

karena kualitas yang telah dirasakannya. Keterikatan dengan merek, 

semua informan mengatakan bahwa mereka terikat dengan merek ini, yaitu 

Traveloka. Ini karena mereka tidak menginstall aplikasi para rival 

Traveloka. 
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