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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini masyarakat Indonesia sudah tak asing lagi menggunakan uang 

digital untuk kegiatan sehari-hari (Eastspring Investments, 2019). Mereka melakukan 

transaksi secara digital melalui smartphone (Al Faqir, 2020) untuk berbelanja online, 

membayar tagihan listrik; makanan; dan penggunaan alat transportasi, menonton 

bioskop, dan kegiatan lainnya (Sutriyanto, 2020). Alhasil, masyarakat Indonesia sudah 

tak asing lagi apabila disebut sebagai bagian dari cashless society di mana merupakan 

sebuah era baru generasi masyarakat tanpa uang tunai (Eastspring Investments, 2019).  

Fajardin (2019) melaporkan bahwa Pemerintah Indonesia juga telah berupaya 

mendorong penerapan cashless society dapat terwujud secara maksimal, yakni dengan 

melakukan kampanye Gerakan Nasional Non Tunai pada tahun 2014 dan 

memberlakukan pembayaran digital untuk gerbang tol, transportasi umum, tagihan 

parkir, dan makanan. Ia juga menuturkan bahwa langkah Pemerintah Indonesia juga 

didukung oleh para penerbit uang digital yang secara terus menerus memberikan 

promosi secara gencar sehingga menyebabkan penggunaan uang digital di Indonesia 

meningkat secara pesat.  
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Bahkan, sampai dengan tahun 2020, pertumbuhan transaksi digital terus 

meningkat sebesar 172,85% sehingga hal ini menandakan bahwa preferensi 

masyarakat Indonesia terhadap digitalisasi semakin berkembang (Ramadhani, 2020). 

Selain itu, Sutriyanto (2020) memberitakan bahwa berdasarkan hasil survei yang 

dilakukan oleh Ipsos Indonesia terhadap 1.000 responden di Indonesia, sebanyak 21% 

responden hanya menggunakan satu jenis dompet digital saja, sebanyak 28% 

menggunakan dua jenis dompet digital, dan sebanyak 47% menggunakan tiga jenis 

atau lebih dompet digital. Menariknya, penggunaan uang digital didominasi oleh anak 

muda yang sudah sangat akrab dengan internet (Al Faqir, 2020) alias digital savvy 

generation (Banirestu, 2019). Hal ini dibuktikan oleh Maharrani (2019) yang 

menyatakan bahwa kelompok anak muda usia 15-19 tahun, 20-24 tahun, dan 25-29 

tahun merupakan tiga kelompok usia tertinggi pengguna internet di Indonesia.  

Terlebih, dari total 37 operator dompet digital di Indonesia (Setyowati, 2019), 

Ipsos Indonesia (2020) menuturkan bahwa Go-Pay, OVO, Dana, dan LinkAja paling 

populer di kalangan anak muda. Selain itu, Ipsos Indonesia juga menyebutkan bahwa 

terdapat empat alasan anak muda menggunakan dompet digital, yakni faktor 

kenyamanan, faktor keamanan, jarang menggunakan cash, dan faktor promo. 

Tentu, Rachmatunnisa (2019) menekankan bahwa promosi yang dilakukan 

oleh para operator dompet digital melalui penawaran cashback secara instan dan 

penambahan poin dengan menggunakan dompet digital menjadi strategi pemasaran 

yang sangat ampuh dan paling diminati oleh pengguna masa kini. Ia juga 
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menambahkan bahwa pada akhirnya pengguna disuguhkan banyak pilihan untuk 

memilih operator dompet digital dalam bertransaksi.  

Tak jarang, pengguna sering menemukan satu merchant yang menawarkan 

beragam promosi dan pilihan transaksi melalui beberapa dompet digital sekaligus 

(Damasha, 2019). Tentunya, para operator dompet digital saling berlomba-lomba 

memberikan penawaran yang paling menarik guna memikat customers (Setyowati, 

2019). Pada akhirnya, pengguna selalu membandingkan antara brand operator dompet 

digital yang satu dengan yang lainnya guna mendapatkan promo dan diskon terbaik 

(Damasha, 2019). 

Akibatnya, anak muda cenderung tidak loyal terhadap suatu brand tertentu 

(Fachrudin, 2017). Hal ini diakui oleh Shimp (2007) yang menyatakan bahwa mereka 

cenderung selalu mencoba dan terus berpindah dari brand satu dengan yang lainnya. 

Padahal, loyalty sangatlah penting bagi sebuah perusahaan sebab loyalty mempunyai 

peran utama dalam pemasukan dana dan pertumbuhan perusahaan (Ryza, 2016). 

Dengan berhasil memenuhi apa yang customers inginkan maka mereka akan loyal 

terhadap brand tersebut (Dhetira, 2016). 

Di samping itu, Rachmatunnisa (2019) mengemukakan bahwa pengguna OVO 

terus meningkat. Ia mengatakan bahwa selain bekerja sama dengan berbagai 

merchants, OVO juga dapat dijadikan sebagai metode pembayaran di Grab Indonesia, 

Tokopedia, dan Lion Air Group. Tak ayal, OVO pun menjadi mobile payment 
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application yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa Universitas Pelita Harapan 

(Sukma, 2018).  

Akan tetapi, tidak ada bisnis yang berjalan sempurna karena setiap perusahaan 

pasti memiliki kendalanya masing-masing (Elite Marketer, 2020). Movanita (2018) 

mengatakan bahwa OVO masih menghadapi tantangan uang tunai. Menurutnya, hal itu 

terjadi karena walaupun uang digital sudah berkembang di Indonesia, namun nyatanya 

masih ada masyarakat yang menggunakan uang tunai. Hadijah (2017) menyampaikan 

bahwa masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat pedesaan yang masih buta huruf, 

gagap teknologi, dan kurang mampu secara ekonomi. Rizal (2019) menambahkan 

bahwa OVO juga masih berjuang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang 

masih belum beralih ke pembayaran digital. Selain itu, Rahmawati (2018) pun 

menuturkan bahwa pada tahun 2017, hanya 8% dari sekitar total 60 juta UKM yang 

memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempromosikan usaha mereka.  

Pemerataan konektivitas juga menjadi tantangan tersendiri bagi OVO (Rizal, 

2019) dikarenakan infrastruktur jaringan masih terpusat di Pulau Jawa (Wulandhari, 

2019). OVO pernah mengalami error selama berjam-jam sehingga tak bisa masuk ke 

dalam aplikasi dan membuat para customers OVO mengeluhkan hal tersebut 

(Franedya, 2019). Apalagi, akses sistem pembayaran non tunai belum menjamah 

keseluruhan UKM yang ada di Indonesia (Burhanudin, 2018). Pengembangan sistem 

OVO Paylater di Tokopedia pun masih bermasalah dan merugikan customers 

(Manangka, 2020).  
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Lalu, sumber daya manusia lokal masih kurang handal dalam menangani hal 

yang bersifat teknis dalam skala besar dikarenakan teknologi yang dikembangkan di 

Indonesia masih dianggap baru sehingga OVO merekrut beberapa tenaga asing yang 

lebih ahli dalam bidang sistem pembayaran elektronik (Andarningtyas, 2018). 

Kemudian, terdapat komplain mengenai service yang diberikan oleh  customer service 

staffs terhadap pengguna OVO belum memuaskan (H. Jaya, 2019).  

Lebih lanjut, menurut Tabaku dan Kushi (2013), popularitas penelitian 

mengenai customer satisfaction, customer value, dan service quality semakin 

meningkat dalam literatur marketing. Mereka juga mengatakan bahwa customer 

satisfaction, customer value, dan service quality merupakan prediktor yang baik dalam 

mengukur tingkat loyalty yang dirasakan oleh customers terhadap suatu brand. Oleh 

karena itu, penelitian kali ini akan meneliti mengenai pengaruh customer satisfaction, 

customer value, dan service quality terhadap brand loyalty OVO di kalangan 

mahasiswa Universitas Pelita Harapan. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan di atas maka terdapat 

beberapa masalah yaitu 

1. Anak muda cenderung tidak loyal terhadap suatu brand. 

2. Masyarakat dan UKM masih ada yang menggunakan uang tunai. 

3. Pemerataan konektivitas dan pengembangan sistem masih belum maksimal. 
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4. Kemampuan sumber daya manusia lokal masih kurang baik pada bidang teknis 

dalam skala besar dan service yang diberikan oleh customer service staffs belum 

memuaskan. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berikut adalah rumusan masalah yang akan dibahas kali ini yaitu  

1. Apakah customer satisfaction memiliki pengaruh terhadap brand loyalty OVO? 

2. Apakah customer value memiliki pengaruh terhadap brand loyalty OVO? 

3. Apakah service quality memiliki pengaruh terhadap brand loyalty OVO? 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Dalam menjawab rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian kali ini adalah 

untuk mengetahui bahwa 

1. Customer satisfaction memiliki pengaruh terhadap brand loyalty OVO.  

2. Customer value memiliki pengaruh terhadap brand loyalty OVO.  

3. Service quality memiliki pengaruh terhadap brand loyalty OVO. 

 

1.5 Manfaat penelitian  

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang baik terhadap berbagai 

pihak, yakni 

1. Penulis  



 

7 

Penelitian ini dibuat untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai OVO 

secara keseluruhan. Penelitian kali ini diharapkan dapat menjawab keingintahuan 

peneliti apakah customer satisfaction, customer value, dan service quality memiliki 

pengaruh terhadap brand loyalty OVO.  

2. Universitas Pelita Harapan 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi sebagai hasil praktik dari teori yang 

sudah pernah diajarkan sebelumnya di kelas. Selain itu, hasil penelitian ini juga 

diharapkan sebagai koleksi tambahan literatur The Johannes Oentoro Library.  

3. Peneliti selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan pengetahuan dan referensi bagi mereka 

yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut di sektor yang sama atau berbeda dari 

penelitian ini. Selain itu, penelitian ini diharapkan membuka jalan baru bagi peneliti 

lain dalam meneliti OVO.  

4. Konteks akademik  

Penelitian ini diharapkan sebagai representatif di dalam konteks akademik yang 

berhubungan dengan OVO. 

 

1.6 Batasan Penelitian 

Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana, dan banyaknya populasi dalam 

penelitian kali ini maka penelitian ini hanya akan dilakukan di Universitas Pelita 
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Harapan dan sampel berupa mahasiswa Universitas Pelita Harapan yang berusia 18-24 

tahun.  

 

1.7 Kerangka Penelitian 

Penelitian kali ini terbagi ke dalam enam bagian, yakni 

1. Bab I (Pendahuluan) 

Bagian ini terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan kerangka penelitian.  

2. Bab II (Objek Penelitian) 

Bagian ini terdiri dari sejarah OVO, merchants OVO, keuntungan penggunaan OVO, 

dan strategi OVO. 

3. Bab III (Tinjauan Pustaka) 

Bagian ini terdiri dari brand, brand loyalty, customer satisfaction, customer value, 

service quality serta hipotesis dan model penelitian.  

4. Bab IV (Metodologi Penelitian) 

Bagian ini terdiri dari desain penelitian, definisi konseptual dan operasional, skala 

pengukuran, data, unit analisis, populasi dan sampel, dan metode analisis data.   

5. Bab V (Hasil dan Pembahasan) 

Bagian ini terdiri dari profil responden, uji validitas dan reliabilitas, statistik deskriptif, 

uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji regresi berganda, dan 

pembahasan.  
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6. Bab VI (Penutup)  

Bagian ini terdiri dari kesimpulan dan saran. 
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