BAB I
PENDAHULUAN
I.1.

Latar Belakang Masalah
Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi dan internet

semakin pesat. Hal ini dapat kita lihat dari data yang dirilis oleh “We Are Social”
yang menunjukkan bahwa di bulan Agustus 2017, lebih dari 3,8 milyar orang di
seluruh dunia menggunakan internet. Dengan peningkatan populasi di dunia,
penggunaan internet juga mengalami peningkatan yang signifikan. Penetrasi
internet di seluruh dunia telah mencapai 51% sehingga dapat kita simpulkan
bahwa orang yang menggunakan internet sudah lebih banyak daripada orang yang
tidak menggunakan internet (wearesocial.com).

Gambar 1.1.
Global Digital Snapshot
Sumber: wearesocial.com (2017)
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Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna internet
yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Data Statistik Pengguna
Internet Indonesia yang diliris oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet
Indonesia) pada tahun 2016 menunjukan bahwa pengguna internet di Indonesia
telah mencapai 132,7 juta user atau sekitar 51,5% dari total jumlah penduduk
Indonesia yang saat itu sebanyak 256,2 juta.

Gambar 1.2.
Penetrasi Pengguna Internet Indonesia
Sumber: http://isparmo.web.id/2016/11/21/data-statistik-pengguna-internet-indonesia-2016/

Jika dibandingkan penggunaan Internet Indonesia pada tahun 2014 sebesar
88,1 juta user, maka terjadi kenaikan sebesar 44,6 juta dalam waktu 2 tahun
(2014-2016). Pada April 2017, perusahaan riset pasar, comScore, mengeluarkan
data yang menunjukan bahwa ada setidaknya 63,6 juta audiens internet di
Indonesia (jogja.tribunnews.com). Dari total tersebut, sebanyak 21,2 juta orang
mengakses internet dari dekstop dan 51,7 juta orang mengakses internet melalui
smartphone atau tablet. Mobilitas yang tinggi kini memang telah didukung
dengan perkembangan alat komunikasi seperti smartphone, notebook maupun
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tablet yang memungkinkan para pengguna internet mengakses internet kapan dan
dimana saja. Dengan adanya smartphone dan internet, para pengembang teknologi
pun menciptakan suatu fasilitas di dalam smartphone yang dikenal dengan
sebutan aplikasi atau apps. Dua app store yang paling dikenal adalah Google Play
Store di kalangan pengguna Android, dan Apple App Store di kalangan pengguna
iOS.
Menurut data dari statista.com, jumlah aplikasi yang tersedia di Google
Play Store yang sebelumnya dikenal dengan Android Market mengalami
peningkatan yang signifikan mulai dari Desember 2009 sampai dengan September
2017, yang telah mencapai 3,3 juta aplikasi. Data dari statista.com juga
menunjukan bahwa aplikasi yang tersedia untuk pengguna iOS dalam Apple App
Store di Januari 2017 berjumlah 2,2 juta aplikasi. Aplikasi-aplikasi yang dapat
digunakan pada saat ini memiliki fungsi yang sangat beragam. Sebagian besar
aplikasi yang diciptakan berguna untuk memudahkan kegiatan manusia pengguna
internet dan smartphone.
Salah satu perusahaan pengembang aplikasi online yang sedang menjadi
sorotan adalah PT GO-JEK Indonesia yang awalnya dikenal sebagai solusi untuk
menghadapi kemacetan dengan menawarkan jasa transportasi berupa ojek online.
Selain ranah transportasi online, pada 22 Februari 2017, PT GO-JEK Indonesia
meluncurkan aplikasi terbaru, yaitu GO-LIFE (deliknews.com). Aplikasi ini
menyediakan berbagai layanan berupa pijat (GO-MASSAGE), layanan kebersihan
profesional (GO-CLEAN), layanan solusi automotif (GO-AUTO), dan layanan
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kecantikan (GO-GLAM) yang sebenarnya telah hadir sejak tahun 2015 tapi saat
itu masih tergabung dalam aplikasi GO-JEK.
I.2.

Identifikasi Masalah
Di zaman sekarang, keberadaan pembantu rumah tangga atau yang biasa

disebut dengan PRT sangat diperlukan oleh masyarakat karena adanya perubahan
gaya hidup. Dikutip dari koranperdjoangan.com tahun 2017, dalam menyambut
peringatan Hari PRT, sejumlah aktivis melakukan konferensi pers di LBH Jakarta
pada hari Kamis, 14 Juni 2017. Dalam konferensi tersebut, disampaikan bahwa
Indonesia merupakan negara dengan jumlah PRT terbesar di dunia. Berdasarkan
Rapid Assessment yang dilakukan oleh JALA PRT (2010), jumlah PRT
diperkirakan mencapai 16.117.331 orang. Sedangkan berdasarkan Survei ILO
Jakarta terbaru, tahun 2016, jumlahnya mencapai 4,5 juta PRT. Sayangnya,
banyak ditemukan kasus tindak kriminal di Indonesia yang dilakukan oleh PRT.
Berikut adalah beberapa contoh kasus tindak kriminal yang dilakukan oleh PRT di
tahun 2017:
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Gambar 1.3.
Kasus Tindak Kriminal yang Dilakukan oleh PRT (2017)
Sumber: wartakota.tribunnews.com

Fakta ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap PRT, tapi kebutuhan
masyarakat akan PRT tidak dapat dihilangkan begitu saja. Keberadaan PRT dalam
rumah tangga dapat dipandang sebagai suatu kebutuhan primer dan sekunder.
Dalam kebutuhan primer, PRT sangat dibutuhkan karena adanya kesibukan
sehingga anggota keluarga tidak dapat melakukan pekerjaan rumah. Sedangkan
dalam kebutuhan sekunder, PRT diperlukan pada saat tertentu saja, misalnya
mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan lain-lain.
Perkembangan teknologi dan inovasi produk sangat membantu masyarakat
yang tidak mempunyai PRT untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, salah satu
yang penting adalah menjaga kebersihan rumah atau tempat tinggal. PT GO-JEK
Indonesia telah melakukan inovasi yang berusaha menjawab kebutuhan ini, yaitu
dengan menghadirkan layanan GO-CLEAN yang dalam website resminya (go-
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jek.com) dideskripsikan sebagai “layanan kebersihan profesional berbasis
aplikasi”. Sebagai sebuah brand yang baru diluncurkan dua tahun yang lalu, PT
GO-JEK Indonesia berupaya untuk membentuk brand image GO-CLEAN yang
positif di masyarakat. Menurut Shimp (2010), brand image merepresentasikan
asosiasi-asosiasi yang muncul di dalam ingatan konsumen saat mereka sedang
memikirkan suatu brand tertentu.
Brand image tentu dapat mempengaruhi reputasi sebuah perusahaan.
Menurut Davis (2000), suatu brand dapat dideskripsikan dengan karakteristikkarakteristik tertentu seperti manusia, semakin positif deskripsi tersebut semakin
kuat citra merek dan semakin banyak kesempatan bagi pertumbuhan merek itu.
Oleh karena itu, PT GO-JEK Indonesia harus memiliki strategi yang tepat supaya
brand image yang positif dari GO-CLEAN dapat terbentuk sesuai harapan
perusahaan. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah
dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana strategi marketing
communication PT GO-JEK Indonesia dalam membangun brand image GOCLEAN.
I.3.

Rumusan Masalah
Berdasarkan dari identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya,

dapat dirumuskan pertanyaan penelitian, yaitu “bagaimana strategi marketing
communication PT GO-JEK Indonesia dalam membangun brand image GOCLEAN?”.
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I.4.

Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui

bagaimana strategi marketing communication PT GO-JEK Indonesia dalam
membangun brand image GO-CLEAN.
I.5.

Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:
1. Kegunaan Akademis
Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan berguna
baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap:
a. Bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat
dijadikan bahan kajian lebih lanjut dalam penelitian
selanjutnya tentang strategi marketing communication dan
brand image.
b. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah
pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan dan
mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama
perkuliahan.
2. Kegunaan Praktis
Secara praktis, hasil penelitian ini di harapkan berguna baik
secara langsung maupun tidak langsung terhadap:
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a. PT GO-JEK Indonesia dan pihak GO-CLEAN sebagai
salah satu preferensi, sumbangan pemikiran dan bahan
pertimbangan di masa yang akan datang.
b. Bagi pihak lain yang berkepentingan, sebagai sumbangan
pikiran dan informasi terutama bagi rekan-rekan mahasiswa
yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut.
I.6.

Sistematika Penelitian
Untuk mempermudah dalam memahami isi tulisan penulis dan untuk

memberikan gambaran garis besar penulisan, maka penulisan dilakukan dengan
sistematika sebagai berikut:
BAB I: PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian kegunaan penelitian, serta sistematika
penelitian.
BAB II: OBJEK PENELITIAN
Di dalam bab ini, Peneliti akan membahas mengenai objek penelitian,
yaitu PT GO-JEK Indonesia, GO-LIFE, GO-CLEAN, serta ruang lingkup dari
objek penelitian tersebut.
BAB III: TINJAUAN PUSTAKA
Di dalam bab ini, Peneliti akan membahas mengenai teori dan konsep
terkait topik penelitian, yang akan menjadi acuan bagi Peneliti dalam menyusun
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analisis dan pembahasan. Dalam bab ini, Peneliti akan menjabarkan kerangka
pemikiran peneliti dalam melakukan analisa terkait variabel-variabel tertentu.
BAB IV: METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, teknik pengumpulan data,
definisi konseptual dari variabel-variabel pada model dengan indikator-indikator
operasionalnya, uji validitas dan reliabilitas, serta alat analisis yang digunakan
dalam penelitian.
BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini terdiri dari dua sub-bab, yaitu Hasil Penelitian, dan Pembahasan
yang secara menyeluruh mengenai topik penelitian. Di dalam bab ini, Peneliti
akan menyelaraskan hipotesis Peneliti dengan fakta yang ada di lapangan
berdasarkan hasil penelitian.
BAB VI: PENUTUP
Di dalam bab ini, peneliti akan menguraikan mengenai kesimpulan dan
hasil penelitian yang telah dilakukan, beserta kritik dan saran yang diharapkan
dapat bermanfaat dan berguna bagi pembacanya.
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