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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Memasuki abad ke-21, salah satu bentuk globalisasi yang memiliki 

dampak besar adalah penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat sehari-

hari. Pada laman situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika 

(Menkominfo), lembaga riset digital marketing Emarketer memperkirakan jumlah 

konsumen aktif smartphone di Indonesia tahun 2018 mencapai lebih dari 100 juta 

orang, menempatkan Indonesia pada posisi keempat dunia pemakai aktif 

smartphone terbesar setelah Cina, India, dan Amerika. Penggunaansmartphone 

yang besar memicu pemakaian internet mobile. (www.kominfo.go.id – diakses 

pada 3 Maret 2019) 

Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 

dengan survei bertajuk “Penetrasi dan Perilaku Konsumen Internet Indonesia 

2017”, konsumen internet di Indonesia tahun 2017 mencapai 143,26 juta jiwa, 

meningkat jumlahnya dari tahun sebelumnya sebesar 132,7 juta jiwa (APJII, 

2017). Konsumen internet yang meningkat didukung oleh akses internet canggih, 

yaitu dengan munculnya jaringan 4G. 4G singkatan dari fourth-generation 

technology yang merupakan pengembangan dari teknologi telepon seluler yaitu 

3G dan 2G (www.wikipedia.com – diakses 3 Maret 2019). Hingga sekarang, 

jaringan 4G bisa dinikmati oleh konsumen beberapa provider di Indonesia seperti 

Smartfren, Telkomsel, Bolt, XL, Indosat Ooredoo, dan Tri (www.liputan6.com – 

diakses pada 3 Maret 2019). 

Peningkatan penetrasi internet serta konsumen internet mobile 

menumbuhkan ekonomi digital di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dalam 

beberapa tahun terakhir ini bermunculan perusahaan rintisan (startup) yang 

memanfaatkan teknologi dalam menjalankan bisnisnya. Terhitung pada bulan 

Maret 2018 Menkominfo mencatat jumlah pebisnis startup di Indonesia berada di 

http://www.kominfo.go.id/
http://www.wikipedia.com/
http://www.liputan6.com/
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urutan keempat dunia, berjumlah sekitar 1.720 startup. Posisi pertama dipegang 

oleh negara Amerika dengan 28.000 startup, dilanjutkan  dengan India dengan 

4.700 startup,  dan posisi ketiga yaitu Inggris dengan 3.000 

startup.(www.kominfo.go.id – diakses pada 3 Maret 2019).  

Startup menurut Drajat dan Kartika (2017: 140) merupakan perusahaan 

rintisan yang biasanya dikaitkan dengan penggunaan teknologi dalam 

menjalankan bisnisnya. Startup bisa meningkatkan statusnya menjadi upgrade 

jika perusahaan dapat menunjukkan besarnya valuasi atau nilai perusahaan. 

Namun, karena nilai perusahaan masih berdasarkan persetujuan antara founder 

dengan investor, hingga saat ini belum ada perhitungan mutlak untuk menentukan 

valuasi perusahaan startup. 

Berkembangnya perusahaan startup dalam dunia bisnis melahirkan istilah 

dalam keuangan bernama unikorn (bahasa Inggris:unicorn). Istilah unicorn 

diciptakan oleh Aileen Lee, founder perusahaan Cowboy Venture yang 

menginginkan adanya suatu sebutan untuk perusahaan startup yang memiliki 

valuasi lebih dari US$1 miliar dalam artikel yang dibuat olehnya dalam laman 

situs TechCruch berjudul “Welcome To The Unicorn Club: Learning From 

Billion-Dollar Startups” pada 2 November 2013. (www.techcrunch.com – diakses 

pada 13 Maret 2019)  

Tahun 2017, laman situs berita di Asia Tenggara seasia.co mencatat 7 

unicorn yang berasal dari Asia Tenggara (www.seasia.co  – diakses pada 4 Maret 

2019). Ketujuh unicorn tersebut diantaranya adalah SEA,Ltd – perusahaan e-

commerce dari Singapura – yang memiliki valuasi sebesar US$ 4,5 miliar. 

Kemudian Grab (berasal dari Singapura) dan Go-Jek (berasal dari Indonesia) yang 

merupakan perusahaan penyedia jasa transportasi online dengan valuasi US$ 3,5 

miliar dan US$ 3 miliar. Dilanjutkan dengan perusahaan yang menyediakan 

layanan pemesanan tiket pesawat dan hotel secara online dari Indonesia bernama 

Traveloka dengan valuasi US$ 2 miliar, Tokopedia dan Bukalapak  yang 

keduanya berasal dari Indonesia dan merupakan perusahaan startup yang bergerak 

http://www.kominfo.go.id/
http://www.techcrunch.com/
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di bidang e-commerce dengan valuasi masing-masing adalah US$ 1,2 miliar dan 

US$ 1 miliar, serta perusahaan penyedia rumah dan paviliun yang dibuat oleh 

puluhan arsitek dan desainer ternamayang berasal dari Filipina bernama 

Revolution Precrafted dengan valuasi sebesar US$1 miliar. 

Munculnya ketujuh unicorn yang berasal dari Asia Tenggara membuat 

peneliti memilih perusahanstartup Grab dan Go-Jek untuk dijadikan subyek 

penelitian karena hanya kedua perusahaan unicorn inilah yang bergerak dibidang 

jasa transportasi online. Meskipun memiliki jenis dan jumlah layanan yang 

berbeda, kedua perusahaan ini memberi dampak yang besar bagi masyarakat 

Indonesia, salah satunya adalah kemudahan untuk mengakses transportasi umum 

selain angkot dan bis dalam menjalani aktivitas sehari-hari. 

Berikut merupakan tabel informasi umum mengenai Grab dan Go-Jek : 

Tabel 1.1 Informasi umum Grab dan Go-Jek 

Sumber : wikipedia.or.id, databoks.katadata.co.id, grab.com, 

go-jek.com, idngrafis.com 

Perusahaan 

Gambar 1.1 Logo Grab 

 

Gambar 1.2 Logo Go-Jek 

 
Tahun Berdiri 2012 2010 

Dikenal PT Grab Indonesia PT Go-Jek Indonesia 

Nama Pendiri Anthony Tan, Tan Hooi Ling Nadiem Makarim 

Kantor pusat Singapura Indonesia 

Cabang kantor 8 Negara 4 Negara 

Layanan 

10 layanan,  yaitu GrabTaxi, 

GrabCar, GrabBike, 

GrabExpress, GrabFood, 

GrabFresh, Rent, dan Rute, 

Bus, GrabWheels 

19 layanan,  terbagi dalam 

tiga kategori yaitu Go-Jek 

(Go-Ride, Go-Car, Go-Food, 

Go-Send, Go-Box, Go-Tix, 

dan Go-Med, Go-Mart, Go-

Nearby), Go-Pay (Go-Pay, 

Go-Bills, Go-Points, dan Go-

Pulsa), dan Go-Life (Go-

Massage, Go-Clean, Go-

Auto, dan Go-Glam) 

Valuasi 

Perusahaan tahun 

2018 

US$ 10 miliar 

(menjadi Decacorn pertama 

di Asia Tenggara) 

US$ 5 miliar 

Website Resmi https://www.grab.com/id/ https://www.go-jek.com/ 
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Berdasarkan layanan yang ditawarkan kedua perusahaan menfokuskan 

peneliti untuk memilih subjek penelitian kepada jenis layanan transportasi motor 

atau ojek online (ojol), yaitu GrabBike dan Go-Ride karena konsumen banyak 

menggunakan layanan ini dan bisa di lihat aktivitasnya setiap hari. 

Menurut Kotler dan Keller (2012: 3), aspek pemasaran memegang kunci 

penting dalam menghadapi persaingan pasar abad ke-21, tidak seperti aspek 

manajemen lainnya (manajemen keuangan, manajemen operasi, dan manajemen 

sumber daya manusia). Penjualan perusahaan akan terlihat dari kemampuan 

pemasaran yang mereka lakukan. Oleh sebab itu, keputusan dalam membuat 

strategi pemasaran perlu dipertimbangkan. Banyak pertimbangan yang harus 

dirancang untuk membuat produk perusahaan dapat memikat masyarakat menjadi 

konsumen tetap atau menemukan pelanggan potensial baru bagi perusahaan.  

Pada kasus Grab dan Go-Jek, keduanya bersaing untuk saling 

mempertahankan konsumen tetap mereka atau bahkan menemukan pelanggan 

potensial baru. Untuk perusahaan yang berfokus pada jasa, bauran pemasaran 

yang dimiliki adalah 7P (Product, Price, Place, Promotion, People, Process, dan 

Physical Evidence). Persamaan dapat ditemukan pada duaunsur pemasaran, yaitu 

Product (penyedia jasa transportasi online dengan kendaraan bermotor) dan Place 

(lokasi driver – sebutan untuk pengendara ojek online – mudah dijangkau atau 

berada di dekat lokasi konsumen saat pemesanan). Sehingga, peneliti 

membandingkan kedua perusahaan dalam bauran pemasaran lainnya, yaitu Price 

(harga satu kali perjalanan, potongan harga voucher, cara pembayaran), 

Promotion (voucher, iklan yang ditayangkan di televisi dan media sosial), People 

(layanandriver yang dinilai oleh konsumen), Process (proses layanan jasa dari 

awal hingga akhir perjalanan), serta Physical Evidence (fitur aplikasi, atribut 

driver seperti kendaraan, jaket, dan helm). 

Melalui perbandingan pada kelima bauran pemasaran jasa, peneliti ingin 

mengaitkannya pada persepsi konsumen transportasi ojek online karena dengan 

menganalisis persepsi konsumen, akan ditemukan keunggulan atau kekurangan 

yang dimiliki masing-masing perusahaan sesuai dengan indikator yang diteliti. 

Menurut Simamora (2002: 102), persepsi didefinisikan sebagai bagaimana 
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seseorang menyeleksi, mengorganisasikan, dan mengintepretasikan stimuli ke 

dalam suatu gambaran secara menyeluruh. Stimuli merupakan setiap input yang 

ditangkap oleh indera seperti produk, iklan, harga, kemasan, dan lain-lain. 

Persepsi juga merupakan informasi yang ditangkap, diperhatikan, dan diingat oleh 

konsumen tergantung dari kebutuhan, nilai, dan keyakinan masing-masing. Oleh 

karena itu, persepsi tiap orang akan objek yang sama bisa sangat berbeda. 

Untuk itu peneliti ingin mengetahui mengenai persepsi konsumen 

transportasi online Grab dan Go-Jek pada layanan ojek online bernama GrabBike 

dan Go-Ride, dengan judul “ANALISIS PERBEDAAN PERSEPSI 

KONSUMEN TRANSPORTASI OJEK ONLINE TERHADAP KUALITAS 

LAYANAN GRABBIKE DAN GO-RIDE, Studi kasus pada mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata”. 

 

1.2. Perumusan Masalah dan Batasan Masalah 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dari penelitian ini 

adalah bagaimana perbedaan persepsi konsumen terhadap kualitas layanan Price, 

Promotion, Process, People, dan Physical Evidence antara GrabBike dan Go-Ride? 

Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan terhindar dari pembahasan 

yang terlalu luas, maka perlu adanya pemBatasan masalah. Adapun batasan 

masalah dalam penelitian ini meliputi : 

a. Indikator yang digunakan dalam bauran pemasaran jasa meliputi Price, 

Promotion, Process, dan People, dan Physical Evidence. Alasan dari peneliti 

untuk tidak meneliti kedua bauran pemasaran jasa lainnya adalah karena 

Product yang ditawarkan perusahaan berupa jasa transportasi online yang 

tidak memiliki varian produk, dalam arti GrabBike dan Go-Ride  sudah 

merupakan varian layanan yang ditawarkan Grab dan Go-Jek. Selain itu, 

Product yang ditawarkan berfungsi sebagai transportasi antar jemput 

konsumen menggunakan kendaraan bermotor. Bauran Product sudah 

diidentifikasi oleh peneliti dan sudah tercermin pada Price, Promotion, 
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Process, People, dan Physical Evidence. Sedangkan untuk Place, kedua 

layanan bisa diakses selama 24 jam, dan dalam sistem pemesanan, konsumen 

berada di kota besar (Semarang) yang artinya konsumen dapat dengan mudah 

mendapatkan driver. Indikator Place sudah diidentifikasi pada bauran 

Process. 

b. Konsumen merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Katolik Soegijapranata yang menggunakan kedua jasa GrabBike dan Go-Ride 

sebanyak satu kali dalam sebulan terakhiruntuk masing-masing layanan. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan persepsi 

konsumen terhadap kualitas layanan Price, Promotion, People, Process, dan 

Physical Evidence  antara GrabBike dan Go-Ride. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini bagi perusahaan 

Grab dan Go-Jek,  Universitas Katolik Soegijapranata, dan peneliti, diantaranya 

adalah : 

a. Bagi perusahaan (Grab dan Go-Jek) 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi ilmiah kepada 

perusahaan Grab dan Go-Jek mengenai persepsi konsumen transportasi ojek 

online sehingga bisa dijadikan referensi atau bahan diskusi mengenai 

perencanaan strategi pemasaran selanjutnya. 

b. Bagi Universitas Katolik Soegijapranata 

Penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan atau bahan referensi bagi civitas 

akademika Universitas Katolik Soegijapranata untuk penelitian selanjutnya 

mengenai topik yang bersangkutan. 
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c. Bagi peneliti 

Bagi peneliti, penelitian ini menjadi bahan pembelajaran dan menambah 

wawasan untuk mengetahui lebih dalam mengenai aspek pemasaran, 

terutama terhadap kualitas layanan perusahaan jasa startup yang 

menentukan persepsi konsumen. 

 

1.5. Sistematika Penelitian 

Sistematika penelitian merupakan urutan atau tahapan dari penelitian 

skripsi yang terbagi dalam lima bab, diantaranya adalah: 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah dan batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian penelitian ini. 

Bab II Landasan Teoritis 

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan topik penelitian 

(manajemen pemasaran jasa, bisnis startup, dan persepsi konsumen), penelitian 

terdahulu, kerangka penelitian, hipotesis penelitian, serta definisi operasional 

variabel penelitian.  

Bab III Metode Penelitian 

Bab ini berisi tentang objek dan lokasi penelitian, jenis data dan sumber data yang 

diperoleh peneliti, populasi dan sampel, teknik sampling yang dilakukan, metode 

pengumpulan data yang digunakan, serta analisis data. 

Bab IV Analisis dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang hasil analisis data yang dilakukan peneliti, uraian dari hasil 

data yang sudah diolah, serta pembahasannya. 

Bab V Kesimpulan  

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang bisa diberikan peneliti. Saran 

bisa berupa rekomendasi untuk dipahami oleh perusahaan atau untuk peneliti lain 

yang ingin meneliti lebih lanjut penelitian ini. 

 


