
 
 
 
 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

 

David Aaker (1991) dalam (Chan, 2010) menyatakan bahwa ekuitas merek 

selalu membawa nilai yang positif baik bagi produsen maupun bagi komsumen. 

Ekuitas merek akan membantu bagi para konsumen untuk menumbuhkan 

kepercayaan dirinya dan juga memantapkan pilihannnya dalam pengambilan 

keputusan pembelian terhadap suatu merek tertentu. Aaker (1996) menyatakan 

merek yang kuat apabila memiliki 4 unsur, yaitu kesadaran merek (brand 

awareness), perepsi kualitas (perceived quality), asosiasi merek (brand 

association), dan loyalitas merek (brand loyalty). 

 
Pada penelitian terdahulu tentang ekuitas merek yang dilakukan oleh 

(Khasanah, 2013) dalam jurnalnya menyatakan bahwa (1) kesadaran merek 

menunjukan angka yang positif mendorong konsumen untuk membeli produknya 

karena merek yang disajikan merupakan merek yang telah terkenal, (2) persepsi 

kualitas dari setiap merek menunjukkan angka yang positif untuk mendorong 

konsumen memilih mereknya karena evaluasi yang telah dilakukan oleh 

konsumen terhadap merek membuktikan bahwa merek dari produk dapat 

dipercaya, (3) asosisasi merek juga memberikan pengaruh positif dalam 

pengambilan keputusan konsumen untuk mengkonsumsi suatu produk dengan 

cara menunjukkan atribut yang dimiliki produk, hal ini menunjukkan bahwa 

konsumen telah mempercayai perusahaan yang telah membuat produk tersebut. 
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Seiring dengan berkembangnya zaman, tingkat mobilitas manusia semakin 

tinggi diikuti dengan bertambahnya kebutuhan yang diperlukan oleh manusia. 

Transportasi merupakan salah satu kebutuhan sekunder manusia yang tidak dapat 

dihilangkan sejak zaman dahulu terbukti dengan adanya trasnportasi umum yang 

terus berkembang dari tahun ke tahun. Tuntutan hidup yang semakin beragam 

menggiring pola hidup manusia untuk lebih cepat dan praktis, dengan begitu 

manusia perlu mencari alternatif kendaraan yang dapat membawanya dengan 

kecepatan sesuai dengan kebutuhannya tersebut ke tempat tujuan. Kecepatan dan 

kepraktisan inilah merupakan alasan dasar beroperasinya transportasi online yang 

kini sedang marak tersebar termasuk di Indonesia. 

 

Transportasi online menjadi pilihan konsumen karena beberapa alasan sebagai 

berikut: 1) Pemesanan transportasi online dapat dilakukan dengan cara yang 

sangat mudah yakni dengan aplikasi yang ada pada smartphone. 2) Transportasi 

online lebih cepat dibandingkan dengan tranpotasi konvensional. 3) Transportasi 

online memiliki perbandingan biaya yang lebih murah. 4) Transportasi online 

lebih praktis karena dapat dipesan dimanapun konsumen berada tanpa harus 

menuju ke jalan raya atau pusat pemberhentian transpotasi umum. Software yang 

terpasang juga akan menunjukan GPS yang akurat sehingga tidak akan dibuat 

menyasar saat proses transaksi berlangsung. 

 

Pemesanan transportasi berbasis online yang pemesanannya dengan aplikasi 

pada smartphone ini didukung oleh kemajuan dibidang teknologi. Kemajuan yang 

pesat dalam perkembangan smartphone yang dapat terkoneksi internet ini 

membawa keuntungan untuk banyak pihak. Kemajuan ini mendapat perhatian 
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khusus dari para pengusaha untuk dapat membuka usaha baru dimana perusahaan 

tersebut dapat menyediakan transportasi yang memiliki keunggulan cepat dan 

praktis seperti yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia saat ini, yaitu 

transportasi berbasis online dimana penggunanya dimudahkan dengan aplikasi 

pada smartphone yang hampir setiap orang di Indonesia memilikinya. Menurut 

Khairul Imam Ghozali (2017) perkembangan pesat transportasi online di 

Indonesia ini didukung oleh keadaan dan kebiasaan yang ada di Indonesia. Survey 

yang dilakukan oleh Universitas Standford, Indonesia merupakan negara dengan 

pejalan kaki yang malas di dunia dengan langkah kaki yaitu 3.513 langkah per 

hari. Pemicu lain yang menyebabkan transportasi online berkembang pesat di 

Indonesia ialah pemerintah Indonesia sendiri belum dapat menyediakan 

transportasi massal yang memadai dimana keadaan fisik dari transportasi tersebut 

beberapa yang sudah tidak layak beroperasi. Pengendara transportasi massal juga 

mengemudi dengan ugal-ugalan sehingga penumpang tidak nyaman. Hal lain 

adalah peran pemerintah daerah yang tidak tertarik untuk mengembangkan 

transportasi publik di daerahnya karena beralasan tidak banyak menguntungkan 

pihaknya dan pihak swasta (Ariyanti, 2015). 

 
Bisnis transportasi online di Indonesia saat ini sedang menjamur dimulai pada 

tahun 2010. Bisnis transportasi online dengan merek GO-JEK telah memasuki pasar 

bisnis wilayah Indonesia, yaitu di Jakarta dengan cara pemesanan via telepon dan 

SMS. Didukung oleh perkembangan teknologi yang pesat maka pada tahun 2015, 

GO-JEK menerbitkan aplikasi khusus pemesanan GO-JEK yang dapat di unduh di 

Google Play untuk Android dan App Store untuk iOS. Hingga Juni 2016 aplikasi 
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GO-JEK telah diunduh sebanyak 10 juta kali di Google Play pada Android. 

Meledaknya bisnis GO-JEK di Indonesia ini mendapat perhatian lebih, baik dari 

media Indonesia maupun media luar. Boomingnya GO-JEK menjadikan para 

investor transportasi online yang berasal dari luar negeri pun mulai mengibarkan 

bendera bisnisnya di Indonesia seperti GRAB yang berasal dari Malaysia dan 

UBER yang berasal dari San Francisco. 

 
Tabel 1.1 

Startup Bisnis Transportasi Online di Indonesia  

Merek Transportasi Online di Indonesia Tahun Beroperasi di Indonesia  
2010 

 

2014 

 

2015 
 

 

Sumber: (GO-JEK Indonesia, 2018) diunduh pada 29 Maret 2018 

 

Wardayanti (2006) menyatakan bahwa produk yang merupakan merek pioneer 

dapat bertahan dengan menunjukkan keunggulan-keunggulannya dibandingkan 

dengan produk pesaing, selain itu merek pioneer juga mampu bertahan bertahun-

tahun dalam benak konsumen. Pada tabel 1.1 diatas maka dapat dilihat bahwa 

GO-JEK merupakan merek pioneer di Indonesia dan dapat diartikan bahwa GO-

JEK dapat bertahan bertahun-tahun dalam benak konsumen. Bertahannya GO-

JEK menjadi merek yang paling tertanam dalam benak masyarakat tak lepas dari 

kuatnya merek GO-JEK dan pengaruh positifnya bagi kehidupan masyarakat 

Indonesia. Merek GO-JEK yang bertahan dalam benak konsumen dapat 

dibuktikan dengan survey sebagai berikut: 
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Tabel 1.2 

Top Brand Jasa Transportasi Online 

Merek TBI 

GO-JEK 80,8% 

GRAB 14,7% 

UBER 1,7% 

Blu-jek 0,7% 

Sumber: Top Brand Indonesia (2016) diunduh pada 1 April 2018 

 

Penelitian ekuitas merek sebelumnya oleh Silaen, Hidayat, & Listyorini (2015) 

untuk produk Kia Picanto dengan responden di Kota Semarang, menunjukkan 

hasil ke-empat variabel memberikan pengaruh yang sangat positif dengan 

presentase sebesar 88,6%. Dari ke-empat variabel tersebut menyatakan bahwa 

loyalitas merek memiliki pengaruh paling dominan dalam menentukan keputusan 

pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Dari penelitian yang dilakukan 

tersebut membuktikan bahwa unsur-unsur dari ekuitas merek memiliki pengaruh 

yang sangat signifikan terhadap keputusan pembelian oleh pelanggan terhadap 

suatu produk yang telah disajikan oleh perusahaan. Penelitian lain tentang ekuitas 

merek Garuda Airlines yang dilakukan oleh Endwiasari (2010) dengan responden 

di Surakarta. Penelitian ini merekomendasikan agar penelitian selanjutnya 

memiliki konsep yang lebih luas. Kedua, pada penelitian selanjutnya dilakukan 

pada merek lain agar hasil yang dicapai lebih optimal. 

 
Mengacu pada penelitian sebelumnya, literatur yang menjadi acuan, dan 

kondisi transportasi massal saat ini maka terdapat potensi untuk penelitian 

selanjutnya dilakukan pada jenis transportasi dengan merek lain. Berdasarkan 

pemikiran tersebut maka peneliti memfokuskan penelitian pada transportasi online 

yang booming di Indonesia. Transportasi online GO-JEK merupakan obyek yang 
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tepat diteliti karena selain menjadi merek pioneer, transportasi online GO-JEK 

juga menjadi top brand yang berarti merek tersebut mempunyai arti di benak 

konsumen sehingga, penelitian tersebut berjudul “Pengaruh Ekuitas Merek 

Terhadap Keputusan Pemakaian Transportasi Online GO-JEK.” 

 

 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

 

Berdasar latar belakang yang diutarakan maka rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah: 

 

1. Bagaimana pengaruh kesadaran merek terhadap keputusan pemakaian GO-JEK 

oleh mahasiswa di Kota Semarang? 

 
2. Bagaimana pengaruh persepsi kualitas terhadap keputusan pemakaian GO-JEK 

oleh mahasiswa Kota Semarang? 

 
3. Bagaimana pengaruh asosiasi merek terhadap keputusan pemakaian GO-JEK 

oleh mahasiswa di Kota Semarang? 

 
4. Bagaimana pengaruh loyalitas merek terhadap keputusan pemakaian GO-JEK 

oleh mahasiswa di Kota Semarang? 

 

 

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

Tujuan sesungguhnya dari dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui 

jawaban dari apa yang telah dijabarkan di rumusan masalah. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk menguji dan menganalisis hal-hal sebagai berikut: 

 

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran merek terhadap keputusan pemakaian 

GO-JEK oleh mahasiswa di Kota Semarang. 
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2. Untuk menganalisis pengaruh persepsi kualitas konsumen terhadap keputusan 

pemakaian transportasi online GO-JEK oleh mahasiswa di Kota Semarang. 

 
3. Untuk menganalisis pengaruh asosisasi merek terhadap keputusan pemakaian 

transportasi online GO-JEK oleh mahasiswa di Kota Semarang. 

 
4. Untuk menganalisis pengaruh loyalitas merek terhadap keputusan pemakaian 

transportasi online GO-JEK oleh mahasiswa di Kota Semarang. 

 
Manfaat yang diharapkan setelah dilakukannya penelitian adalah sebagai 

 

berikut: 

 

a) Manfaat teoritis 

 

Bagi peneliti yang lebih lanjut ialah sebagai acuan untuk menyelesaikan studi 

kesarjanaan dengan menyelesaikan skripsi yang berkenaan dengan penelitian ini. 

Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan belajar 

dan dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya. 

 
b) Manfaat Praktis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi 

perusahaan GO-JEK dalam memasarkan dan membuat inovasi baru berkenaan 

dengan produk dan jasanya. Selain itu penelitian ini diharapkan menjadi 

pertimbangan bagi masyarakat dalam melakukan keputusan pemakaian yang 

bersangkutan dengan transpotasi online terutama yang berada di Kota Semarang, 

khususnya jasa transpotasi online yang menjadi objek penelitian ini yaitu GO-JEK. 
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1.4. Sistematika Penulisan 
 

 

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan pada 

penelitian ini. 

 

Bab II, berisikan landasan teoritis yang menguraikan berbagai teori yang ada 

dalam penelitian ini, konsep, dan penelitian sebelumnya, kerangka pikir 

penelitian, hipotesis dan definisi operasional dari setiap variabel. 

 

Bab III, metode penelitian yang berisi populasi, sampel, teknik sampling yang 

digunakan, metode pengumpulan data, dan alat analisis data yang digunakan 

dalam mengolah penelitian ini. 

 

Bab IV, merupakan hasil dan analisis data yang menguraikan berbagai 

perhitungan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam 

penelitian dan pembahasannya. 

 

Bab V, kesimpulan dan saran yang diberikan terkait dengan hasil penelitian. 
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