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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia sedang melewati periode dengan perubahan yang cepat dan 

tak terduga. Hal ini sering disebut globalisasi, globalisasi didorong dan 

dikendalikan dengan teknologi, teknologi bergeser dari dunia mekanikal 

ke dunia digital seperti internet, telepon genggam, smartphone, media 

sosial yang mengakibatkan dampak mendalam dan membawa perubahan 

yang besar pada perusahaan, pasar, konsumen dan pemasaran saat ini 

(Kotler dkk, 2010). 

Teknologi yang kita alami sekarang memungkinkan konektivitas 

dan interaktivitas. Teknologi informasi sekarang ini dibangun dari 3 

kekuatan yaitu komputer dan telepon genggam yang terjangkau, internet 

dengan biaya yang murah serta open source (Kotler dkk, 2010). 

Khusunya Indonesia kini perkembangan internet dapat diakses 

dengan cepat dan dimana saja. Manfaat dari internet sendiri antara lain 

mempermudah komunikasi, mencari informasi seperti halnya yang 

dilakukan mahasiswa saat ini, dengan adanya kemampuan teknologi yang 

canggih memudahkan dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah yang tidak 

pernah lepas dari internet.  

Dapat dilihat dari tabel 1.1 bahwa Indonesia menduduki tingkat ke 

6 dari 10 negara terbanyak dalam penggunaan internet. Penggunaan 
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internet di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Peringkat pengguna 

internet terbanyak tingkat dunia dapat dilihat pada gambar 1.2.  

 

Tabel 1.1 

Peringkat 10 Teratas Negara Pengguna Internet 

Tahun 2013-2018 (Millions) 

Sumber: http://mfaathir.com/belajar-bisnis-online-dari-negeri-sakura/  

 

Tabel 1.2 

Penggunaan Internet Tingkat Dunia dan Populasi Statistik 

Tahun 2017 
World 

Regions 

Populatio 

(2017 Est.) 

Population 

% of World 

Internet Users 

31 Dec 2016 

Penetration 

Rate (% Pop.) 

Growth 

2000-2017 

Table 

% Users 

Asia 4.148.177.672 55.2% 1.856.212.654 44.7% 1.523.9% 50.2% 

Europe 882.710.362 10.9% 630.708.269 76.7% 500.1% 17.1% 

Latin 

America / 

Caribbean 

647.604.645 8.6% 384.766.521 59.4% 2.029.4% 10.4% 

Afrika 1.246.504.865 16.6% 335.453.374 26.9% 7.330.7% 9.1% 

North 

America 

363.224.006 4.8% 320.067.193 88.1% 196.1% 8.7% 

Middle East 250.327.574 3.3% 141.489.765 56.5% 4.207.4% 3.8% 

Oceania / 

Australia 

40.479.846 0.6% 27.540.654 68.0% 261.4% 0.7% 

WORLD 

TOTAL 

7.519.028.970 100.0% 3.696.238.430 49.2% 923.9% 100.0% 

Sumber: http://amungra.blogspot.co.id/02/efek-pertumbuhan-jumlah 

pengguna.html 

  

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

CHINA 620.7 643.6 669.8 700.1 734.2 777.0 

USA 46.0 252.9 259.3 264.9 269.7 274.1 

INDIA 167.2 215.6 252.3 283.8 313.8 346.3 

BRAZIL 99.2 107.7 113.7 119.8 123.3 125.9 

JAPAN 100.0 102.1 103.6 104.5 105.0 105.4 

INDONESIA 72.8 83.7 93.4 102.8 112.6 123.0 

RUSSIA 77.5 82.9 87.3 91.4 94.3 96.6 

GERMANY 59.5 61.6 62.5 62.5 62.7 62.7 

MEXICO 53.1 59.4 65.1 70.7 75.7 80.4 

NIGERIA 51.8 57.7 63.2 69.1 76.2 84.3 

http://mfaathir.com/belajar-bisnis-online-dari-negeri-sakura/
http://amungra.blogspot.co.id/02/efek-pertumbuhan-jumlah%20pengguna.html
http://amungra.blogspot.co.id/02/efek-pertumbuhan-jumlah%20pengguna.html
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Dari tabel 1.2 dijelaskan bahwa Asia sebagai peringkat pertama 

benua yang menggunakan internet terbanyak.  

Selain dalam aspek teknologi berbasis internet Indonesia juga 

unggul dalam teknologi transportasi, dapat dilihat dengan makin 

banyaknya berbagai macam alat transportasi yang berada di perkotaan 

maupun hingga diperdesaan. transportasi sendiri sangat penting untuk 

suatu negara karena mempermudah masyarakat dalam hal bekerja, 

bepergian dan lainnya. 

Baru- baru ini di Indonesia  muncul terobosan baru  penyedia jasa 

transportasi online yang bernama Go-Jek. Go-Jek yang sudah mulai berdiri 

sejak tahun 2010 di Jakarta dan merupakan jasa pertama dengan layanan 

yang berbasis mobile, Pendiri Go-Jek adalah putera asli indonesia lulusan 

Harvard, Nadiem Makariem. Selain dapat mengantar orang ke suatu 

tempat dengan cepat, GO-JEK juga melayani pengiriman barang, pesan 

antar makanan, berbelanja, dan lain sebagainya.  

Karena manfaat besar yang dirasakan akibat adanya internet inilah, 

para pelaku bisnis mulai melirik potensial yang dapat dihasilkan oleh 

internet untuk mengembangkan bisnisnya agar menjadi lebih baik lagi 

dikemudian hari. Kesempatan ini tidak luput dimanfaatkan oleh beberapa 

perusahaan rintisan (startup) dalam pengembangan bisnisnya. “Startup 

kini identik dengan perusahaan baru yang bergerak di bidang teknologi, 

khususnya teknologi informasi” (Wang, 2015). Perkembangan ini terus 

menjalar berawal dari negara-negara maju hingga ke negara-negara 
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berkembang termasuk Indonesia. Perkembangan internet yang pesat 

ditunjukkan oleh pengguna internet di seluruh dunia dari masa ke masa. 

 

 
Sumber: dokumentasi pribadi, 2017  

 

Gambar 1.1. Layanan Fitur GO-JEK 

 

Selain dapat mengantar orang ke suatu tempat dengan cepat, GO-

JEK juga melayani pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja, 

dan lain sebagainya. GO-JEK menjadi solusi bagi konsumen yang 

memiliki aktivitas yang padat setiap harinya karena tidak membutuhkan 

waktu yang lama dalam pemesanan secara online. Kemudahan pemesanan 

secara online ini menjadi keunggulan sendiri bagi GO-JEK dibandingkan 

ojek konvensional.  
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Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan konsumen dalam  

pemilihan jasa transportasi yang akan digunakan, antara lain kemudahan 

dalam pemesanan, kecepatan waktu tempuh, harga yang sesuai, dan faktor 

lainnya seperti kualitas pelayanan yang baik dan citra merek yang sudah 

dipercaya oleh sebagian besar msayarakat yang mempengaruhi konsumen 

dalam pengambilan keputusan.  Kemudahan pemesanan secara online 

tersebut yang melatarbelakangi pelaku bisnis saling bersaing untuk 

mendapatkan konsumennya.  

Pelaku bisnis jasa transportasi yang kemudian melihat peluang 

bisnis tersebut berlomba-lomba memberikan pelayanan yang terbaik untuk 

konsumen. Semakin besarnya minat masyarakat menggunakan jasa 

transportasi dengan pemesanan berbasis online tersebut, maka diperlukan 

penelitian agar pelaku bisnis dapat terus meningkatkan kualitas 

pelayanannya untuk mengetahui apa yang menjadi harapan dan keinginan 

konsumen. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS PENGARUH 

KUALITAS PELAYANAN, HARGA DAN CITRA MEREK 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PENGGUNA JASA GO-

JEK. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka masalah 

dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :  

1. Apakah kualitas pelayanan Ojek Online Go-jek dapat mempengaruhi 

tingkat keputusan pembelian? 

2. Apakah harga pelayanan jasa Ojek Online Go-jek dapat mempengaruhi 

tingkat keputusan pembelian? 

3. Apakah citra merek jasa Ojek Online dapat mempengaruhi tingkat 

keputusan pembelian? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui kualitas pelayanan Ojek Online Go-jek dapat 

mempengaruhi tingkat keputusan pembelian. 

2. Untuk mengetahui harga pelayanan jasa Ojek Online Go-jek dapat 

mempengaruhi tingkat keputusan pembelian. 

3. Untuk mengetahui citra merek jasa Ojek Online dapat mempengaruhi 

tingkat keputusan pembelian. 
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D. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

ganda, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi peneliti 

Memberikan wawasan pengetahuan penulis mengenai 

kualitas pelayanan, harga , citra merek dan keputusan pembelian 

konsumen. 

b. Bagi peneliti lain 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan 

dalam melakukan penelitian yang sejenis dalam waktu dan tempat 

yang berbeda, serta menambah pengetahuan dan wawasan dalam 

keputusan pembelian terhadap jasa ojek online. 

c. Bagi pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

sumbangan konseptual bagi perkembangan ilmu manajemen dan 

menambah wawasan mengenai keputusan pembelian terhadap jasa 

ojek online. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada Perusahaan GO-JEK untuk mengetahui faktor-faktor yang 

memengaruhi konsumen dalam memilih GO-JEK sebagai jasa 
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transportasi yang digunakan, sehingga Perusahaan GO-JEK dapat 

meningkatkan kualitas pelayanannya. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini akan disajikan secara sistematika sedemikian 

rupa, sehingga apa yang penulis kemukakan dapat di pahami dengan 

mudah. 

 BAB I PENDAHULUAN  

  Merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu, kerangka 

penelitian yang menghasilkan hipotesis dan hipotesis penelitian menjadi 

pedoman analisis data. 

BAB III METODE PENELITIAN 

  Metode penelitian yang berisi tentang penggunaan metode 

penelitian, definisi operasi, teknik pengumpulan data dan teknik analis 

data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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  Bab ini berisi tentang pengujian hipotesis, pengujian data dan 

pembahasan hasil penelitian. 

 

BAB V PENUTUP 

  Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang 

merupakan  jawaban dari rumasan masalah  yang ada dan berisikan sara-

saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan 

dalam penelitian. 


