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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan zaman yang ada, zaman ini adalah 

zaman yang dimana teknologi (IT) memiliki peran penting dalam kehidupan 

masyarakat sehari-hari. Tak terkecuali dengan media online yang sekarang di 

gadang-gadangkan sebagai alat pembantu yang modern dan praktis dalam 

kegunaannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa digital adalah kenyataan, maka 

dalam hal ini tidak ada yang bisa merubah kenyataan.  

Perusahaan harus memenuhi tuntutan konsumen dalam hal kebutuhan 

dan keinginan mereka agar niat membeli meningkat (Fortsythe & Shi, 2003). 

Dengan mengerti dan mengikuti perkembangan zaman yang ada akan 

memudahkan perusahaan yang akan memulai usaha untuk lebih bisa melihat 

peluang dan memudahkan perusahaan untuk mempertahankan perusahaan 

agar terus eksis. Perkembangan inovasi dan kreasi dalam perusahaan bahkan 

dapat menjadi penilaian tersendiri dari sudut pandang konsumen.  

Dewasa ini segala hal-hal dalam kehidupan masyarakat telah banyak di 

isi dengan kepraktisan teknologi. Tak terkecuali dalam kehidupan masyarakat 

sehari-hari yang tak luput dari kegiatan transportasinya. Hampir setiap hari 

masyarakat melakukan kegiatan dengan transportasi untuk penunjang 

aktivitasnya, ada yang menggunakan kendaraan bermotor, mobil, bahkan 

mungkin masih ada yang menggunakan sepeda, hingga transportasi umum.  
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Transportasi online adalah salah satu inovasi layanan terbaru dalam m-

commerce. Layanan transportasi online atau angkutan bersama adalah layanan 

transportasi perorangan tempat pel anggan dapat memesan tumpangan (mobil, 

sepeda motor, dll.) Melalui aplikasi seluler dan pengemudi dapat menanggapi 

pesanan melalui aplikasi (Wallsten, 2015) 

Seperti yang kita pahami bersama, bahwa arus kemajuan teknologi 

secara sadar maupun tidak sadar tetap kita ikuti. Fenomena baru yang mucul 

beberapa waktu yang lalu yaitu adanya transportasi online, yang menjadi 

sarana yang praktis dalam penggunaan jasanya bagi masyarakat. Transportasi 

online banyak sekali digunakan oleh masyarakat khususnya generasi milenial, 

dimana transportasi online ini menawarkan berbagai kemudahan bagi 

penggunanya. 

Bagi masyarakat yang sudah jenuh dan merasa repot memakai 

kendaraan pribadi dengan beberapa faktor alasan seperti mahalnya tarif tempat 

parkir yang dipatok perjamnya, hingga kemacetan yang kadang membuat 

masyarakat merasa ribet mengendarai kendaraan sendiri, bahkan jika sedang 

ada kepentingan mendadak namun tidak ada kendaraan atau tidak ada orang 

yang mengantar itulah mungkin yang menjadikan alasan mengapa transportasi 

online digemari oleh masyarakat sekarang.  Selain transportasi online ini 

menjadi suatu hal yang baru yang menarik bagi masyarakat, diantaranya 

seperti jasa mengantar penumpang yang mengorder atau memesan dari 

aplikasi berbasis online yang tersedia dalam smartphone, jasa kurir barang 

yang di pesan (order) oleh pengguna biasanya untuk mengirim barang dari 
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suatu tempat ke tempat lainnya, selain itu juga ada jasa kurir makanan yang 

dibelikan di tempat makan yang dipesan oleh pengguna dan diantar ke tempat 

yang telah di pilih oleh pemesan terebut.transportasi online juga telah 

disajikan dengan berbagai kemudahan dalam pemesanan, pemakaian, dan 

pembayarannya. Watanabe (2016) menjelaskan bahwa layanan transportasi 

online adalah layanan yang menghubungkan penumpang dan pemilik 

kendaraan (driver) secara real time menggunakan teknologi seluler. Layanan 

transportasi online kini menjadi sarana umum bagi orang untuk memenuhi 

kebutuhan perjalanan mereka. Chen, (2016) mengusulkan bahwa faktor yang 

paling menonjol untuk mempengaruhi niat pembelian belanja online dapat 

merujuk pada kualitas produk, harga produk, fitur produk, dll. Dengan 

maraknya penggunaan transpotasi online oleh masyarakat, maka hal-hal 

tersebut yang menjadi latar belakang penulis ingin melakukan penelitian 

mengenai “PENGARUH ATRIBUT PRODUK DAN WORD OF MOUTH 

TERHADAP PURCHASE INTENTION TRANSPORTASI ONLINE PADA 

KONSUMEN DI KOTA SURAKARTA” 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah : 

1. Apakah ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat pembelian  

konsumen pada transportasi online? 
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2. Apakah ada pengaruh harga produk terhadap minat pembelian konsumen 

pada transportasi online? 

3. Apakah ada pengaruh word of mouth terhadap minat pembelian konsumen 

pada transportasi online?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat 

pembelian  konsumen pada transportasi online. 

2. Untuk menganalisis pengaruh harga produk terhadap minat pembelian 

konsumen pada transportasi online. 

3. Untuk menganalisis pengaruh word of mouth terhadap minat pembelian 

konsumen pada transportasi online. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak, yaitu:  

1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan 

yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu penelitian dalam bidang 

Manajemen Pemasaran, khususnya yang berkaitan dengan purchase 

intention. 

2. Manfaat Praktis Dapat memberikan informasi mengenai pengaruh harga, 

kualitas produk dan citra merek terhadap purchase intention. 
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E. Sistemika Penulisan Skripsi 

Untuk menyusun laporan penelitian dalam bentuk skripsi, sistematika 

penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisi landasan teori, 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesa yang menjelaskan 

teori-teori yang berhubungan dengan pokok pembahasan dan penelitian 

terdahulu dan menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam analisa 

penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam 

penelitian. Variabel penelitian, metode pengambilan sampel, jenis data yang 

digunakan beserta sumbernya, teknik pengumpulan data, dan metode analisa 

yang digunakan untuk menganalisa hasil pengujian sampel 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini menjelaskan singkat gambaran umum transportasi online, selain itu 

juga menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan 

metode penelitian pada bab sebelumnya.  
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BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh 

hasil penelitian yang telah dilakukan, beserta kekurangan dalam penelitian dan 

saran untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


