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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang

Dewasa ini, seiring bertambahnya jumlah penduduk yang ada membuat 

produktifitas dikalangan masyarakat menjadi meningkat. Menurut hasil survey 

yang dilakukan oleh Berita Resmi Statistik dari BPS Provinsi Jakarta 

(jakarta.bps.go.id), jumlah penduduk di tahun 2015 mencapai 10.177.924 juta 

penduduk, yang dimana meningkat dari tahun sebelumnya yaitu mencapai sekitar

10.075.310 juta penduduk. Dalam membantu produktifitas tersebut, masyarakat 

membutuhkan sarana transportasi yang memadai untuk menunjang kebutuhan 

mereka. Melihat hal tersebut pemerintah memberikan fasilitas trasnportasi umum 

yang dapat digunakan oleh masyarakat, tetapi faktanya fasilitas transportasi yang 

diberikan oleh pemerintah tidak cukup untuk membantu kebutuhan masyarakat 

yang dimana harus melakukan mobilisasi dari satu tempat ketempat yang lainnya 

dengan cepat.  Menurut jakarta.bps.go.id, jumlah angkutan umum tahun 2014 

dicatat sebanyak 68.537 kendaraan, yang mengalami kenaikan sebesar 1,74 persen 

dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu mencapai sekitar 67.363 kendaraan. Dapat 

disimpulkan bahwa jenis angkutan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta.

Akhirnya masyarakat memutuskan untuk memakai kendaraan pribadi 

dalam melengkapi kebutuhan dalam berpindah dari satu tempat ketempat yang 

lainnya. Tapi nyatanya, karena banyaknya pemakaian kendaraan, menyebabkan 

lalu lintas menjadi macet. Kemacetan merupakan salah satu masalah lalu lintas 
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yang dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia, khususnya di kota-kota 

yang memiliki jumlah penduduk yang padat. Menurut INRIX Global Traffic 

Scoreboard 2017, Jakarta mendapat peringkat ke 17 negara dengan tingkat 

kemacetan yang tinggi. 

 

Gambar 1.1 
INRIX Global Traffic Scoreboard 2017 

 
Murdiyatmoko (2007, h. 3) mengatakan bahwa masyarakat diklasifikasikan 

menjadi dua yaitu,   

Para ahli sosiologi mengklasifikasikan masyarakat menjadi dua yaitu masyarakat 
statis dan masyarakat dinamis. Masyarakat statis adalah masyarakat yang 
mengalami perubahan yang berjalan lambat. Masyarakat dinamis adalah 
masyarakat yang mengalami berbagai perubahan yang cepat. Penemuan baru di 
bidang teknologi yang terjadi di suatu tempat dengan cepat dapat diketahui oleh 
masyarakat lain yang berada jauh dari tempat tersebut.  

 
Sedangkan masyarakat, menurut Polom (1993, h. 24) adalah,   

 
Masyarakat itu sendiri dapat dilihat sebagai sebuah sistem dimana seluruh struktur 
sosialnya (juga masing-masing elemen) terintegrasi menjadi satu, masing-masing 
memiliki fungsi yang berbeda-beda tapi saling berkaitan dan menciptakan 
konsensus dan keteraturan sosial serta keseluruhan elemen akan saling beradaptasi 
baik terhadap perubahan internal dan eksternal dari masyarakat.   
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Banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, baik 

yang menguntungkan atau positif maupun yang tidak menguntungkan atau negatif 

menghasilkan beberapa inovasi baru bagi masyarakat.  

Banyak inovasi-inovasi baru yang diciptakan untuk membantu dan 

melengkapi kebutuhan masyarakat. Masyarakat sekarang tidak bisa dilepaskan dari 

penggunaan teknologi dan internet yang saat ini berkembang dengan sangat pesat. 

Masyarakat sangat bergantung pada teknologi dan internet dalam melakukan 

berbagai hal. Hal ini dapat kita lihat dari data yang dirilis oleh We Are Social yang 

menunjukkan bahwa di bulan Januari 2018, lebih dari 4 milyar orang di seluruh 

dunia menggunakan internet. Dengan peningkatan populasi di dunia, pengguna 

internet juga mengalami peningkatan yang signifikan. Penetrasi internet di seluruh 

dunia meningkat sekitar 2% dari data sebelumnya pada bulan agustus 2017 yaitu 

51% dan sekarang telah mencapai 53%, sehingga dapat kita simpulkan bahwa orang 

yang menggunakan internet sudah lebih banyak daripada orang yang tidak 

menggunakan internet (wearesocial.com).  

 

 

Gambar 1.2 
Global Digital Snapshot 2018 

wearesocial.com 
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Di Indonesia sendiri, merupakan salah satu Negara dengan jumlah 

pengguna internet yang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Menurut Data 

Statistik Pengguna Internet Indonesia yang di rilis oleh APJII (Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia). Pada tahun 2017, jumlah pengguna internet 

di Indonesia telah mencapai sekitar 143,26 juta jiwa. Angka tersebut meningkat 

cukup pesat yaitu pada tahun sebelumnya, yakni tahun 2016 yang tercatat mencapai 

132,7 juta jiwa atau sekitar 51,8% dari total jumlah penduduk Indonesia yang saat 

itu sebanyak 256,2 juta. 

 
Gambar 1.3 

Penetrasi Pengguna Internet Indonesia 2017 
Sumber: apjii.or.id 

 
Jika dibandingkan penggunaan Internet Indonesia pada tahun 2014 sebesar 

88,1 juta user, maka terjadi kenaikkan sebesar 55.16 juta dalam waktu 3 tahun 

(2014-2017). APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) mencatat 

bahwa pada tahun 2017, ada setidaknya 143,26 juta audiens internet di Indonesia. 

Melihat fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk 

berkembangnya teknologi dan internet sekarang ini, membuat para perusahaan dan 
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pebisnis mendapatkan peluang dalam menciptakan inovasi baru, termasuk 

perusahaan penyedia transportasi di Indonesia. Dengan adanya teknologi dan 

internet, maka perusahaan penyedia transportasi menggabungkan kedua hal ini, 

yang dimana mencipkatan terobosan baru yaitu transportasi berbasis aplikasi online 

yang menggabungkan jasa transportasi dengan teknologi komunikasi di dunia 

transportasi Indonesia, yang kini disebut dengan transportasi online. Walaupun 

keberadaan transportasi sudah ada sejak dulu, tetapi menjadi sangat fenomenal 

ketika digabungkan dengan teknologi dan jadilah transportasi berbasis online.  

Akhirnya munculah perusahaan penyedia transportasi online yaitu pada 

tahun 2015 PT. GO-JEK Indonesia hadir di tengah masyarakat untuk menjawab 

kebutuhan mereka. Ojek online langsung menjadi salah satu bisnis startup yang 

paling populer di Indonesia. Dalam rentang waktu dua belas bulan, GO-JEK 

berkembang dari sebuah aplikasi mobile baru menjadi sebuah layanan besar, yang 

kemudian diikuti oleh perusahaan GrabTaxi dengan layanan GrabBike. Memasuki 

tahun 2016, persaingan startup tersebut justru semakin sengit. GrabTaxi mengubah 

namanya menjadi Grab, dan berusaha menyaingi GO-JEK di bisnis pengantaran 

makanan dengan membuat layanan GrabFood. Sadar kalau metode pembayaran 

seringkali menghambat para pengguna dalam menggunakan layanan-layanan 

mereka, pada tahun 2016 ini pula GO-JEK meluncurkan metode pembayaran GO-

PAY.  

Seakan ingin memperkuat posisi GO-PAY sebagai metode pembayaran 

mereka, GO-JEK pun mengakuisisi sebuah layanan pembayaran bernama 

PonselPay di tahun 2016. Grab juga meluncurkan metode pembayaran melalui 
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GrabPay untuk menyainginya. Tak berhenti sampai di situ, GO-JEK pun turut 

memperkuat layanan lama mereka, seperti GO-SEND. Mereka juga bekerja sama 

dengan marketplace Tokopedia dan Bukalapak untuk mengantarkan barang 

pesanan dari penjual kepada para pembeli. GO-JEK pun telah bekerja sama dengan 

aplikasi chat LINE, sehingga pengguna LINE kini bisa memesan GO-JEK langsung 

di aplikasi tersebut. Menjelang akhir tahun, Uber pun kemudian ikut membuat fitur 

serupa. 

 
I.2 Identifikasi Masalah  

Semakin tingginya tuntutan mobilitas masyarakat, tentunya membutuhkan 

sarana transportasi yang dapat memberikan pergerakan dan perpindahan dari satu 

tempat ke tempat yang lain dengan cepat, walaupun jarak tempuhnya jauh. Adanya 

terobosan transportasi berbasis aplikasi online yang menggabungkan jasa 

transportasi dengan teknologi komunikasi di dunia transportasi Indonesia, membuat 

masyarakat harus menentukan transportasi mana yang paling cocok dengan 

kebutuhannya untuk melakukan mobilitas.   

Hadirnya layanan transportasi online tentu saja menuai banyak kontroversi, 

di awal tahun 2016, ribuan pengemudi angkutan umum yang merasa pendapatan 

mereka menurun akibat kehadiran layanan transportasi online akhirnya melakukan 

demonstrasi. Massa yang didominasi oleh para pengemudi taksi tersebut menuntut 

layanan seperti Uber dan Grab agar segera ditutup. Insiden ini tak hanya 

berlangsung sekali, mereka pun kembali melakukan aksi demonstrasi seminggu 

setelahnya. Hal ini pun memaksa pemerintah untuk segera mengambil sikap. 

Mereka pun membuat aturan yang mengharuskan kendaraan yang digunakan oleh 
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Uber, Grab, dan GO-CAR untuk melakukan uji kir, serta bernaung di bawah badan 

hukum berbentuk koperasi. Pemerintah juga sempat mengharuskan para 

pengendara kendaraan transportasi online untuk mengubah nama di Surat Tanda 

Nomor Kendaraan (STNK) menjadi nama perusahaan atau koperasi. Namun 

pemerintah kemudian membatalkan aturan tersebut. 

Pada akhir 2016, justru muncul konflik dari perusahaan ojek online itu 

sendiri seperti GO-JEK dan GRAB yang mendapat tekanan dari pengemudi mereka 

sendiri yang merasa pendapatannya terlalu kecil. Uniknya, menjelang akhir tahun 

2016, perusahaan taksi yang sebelumnya seperti menentang layanan transportasi 

online, justru mengubah sikap. Mereka akhirnya melirik layanan transportasi online 

sebagai sebuah kesempatan, dan menjalin kerja sama dengan mereka. Hal ini 

ditunjukkan dengan kerja sama yang dilakukan BlueBird dengan GO-JEK, 

Sehingga kita dapat memesan armada taksi. Berbeda dengan para pesaingnya, GO-

JEK merupakan startup yang menghadirkan layanan paling banyak. Setelah 

membuat layanan seperti GO-CLEAN dan GO-MASSAGE, mereka kembali 

menghadirkan layanan baru berupa layanan perbaikan dan cuci kendaraan GO-

AUTO, layanan isi pulsa GO-PULSA, serta layanan pengiriman obat GO-MED.  

Transportasi berbasis online sekarang ini, sangat membantu masyarakat 

dalam melakukan mobilisasi dari satu tempat ke tempat lainnya hanya dengan 

mengandalkan smarphone saja. Hadirnya transportasi online seperti Grab dan GO-

JEK, membuat masyarakat harus memilih transportasi mana yang paling cocok 

dengan kebutuhan mereka. Transonlinewatch.com mengatakan jumlah pengguna 

(unique visitor) Grab dan GO-JEK tidak jauh berbeda (8,6 juta dan 8,8 juta per 
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bulan). Sementara jumlah pengguna Uber sekitar seperempatnya (2,3 juta per 

bulan). GO-JEK memiliki basis pengguna 8,8 juta, sedangkan Grab memiliki basis 

pengguna 8,6 juta. 4 juta dari pengguna GO-JEK juga menggunakan Grab. 

Sedangkan dari sisi jenis kelamin, Grab memiliki pengguna pria 4.259.000 dan 

pengguna wanita 4.341.000. Sementara Uber hanya memiliki 988.000 pengguna 

pria dan pengguna wanita 1.355.000. 

Selain jenis kelamin, masing-masing juga memiliki segmen demografi 

andalan dari sisi umur. Berikut penjabarannya: 

 

Gambar 1.4 
Ride Hailing Through Time 2017 

Sumber : www.transonlinewatch.com 
 

 Dalam meningkatkan eksistensinya sebagai pionir transportasi online 

pertama di Indonesia, PT. GO-JEK Indonesia terus membuat inovasi-inovasi baru 

terhadap fitur layanan yang ada di aplikasi GO-JEK agar dapat membantu 

masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari, salah satu cara agar masyarakat 
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mengetahui akan fitur layanan yang ada di dalam aplikasi GO-JEK adalah dengan 

membuat iklan.  

Menurut Jefkins (1982), kehidupan modern saat ini sangat bergantung pada 

iklan. Tanpa iklan, para produsen dan distributor tidak dapat memperkenalkan dan 

menjual produk-produknya kepada masyarakat. Iklan merupakan suatu komponen 

marketing mix yang umum dilakukan oleh sebuah perusahaan. Bahkan kegiatan 

periklanan dianggap sangat penting jika ingin produknya sukses di pasar. Dengan 

iklan, GO-JEK Indonesia bisa mempromosikan mengenai fitur layanan yang 

terdapat dalam aplikasi GO-JEK sehingga masyarakat bisa mengerti dan tahu 

mengenai fitur layanan tersebut.  Melalui iklan konsumen dapat menjadi tertarik 

dengan produk yang ditawarkan yang kemudian membuat konsumen menggunakan 

produk tersebut. Iklan, dapat membuat afeksi seseorang akan meningkat ketika 

melihat sebuah iklan tersebut yang dimana afeksi ini berkaitan dengan rasa suka 

yang timbul ketika melihat sebuah iklan terhadap produk yang ditawarkan, 

kemudian ketika timbul rasa suka tersebut, maka konsumen enggan untuk memilih 

produk lain dan kemudian membuat konsumen berkeinginan dan berkomitmen 

untuk menggunakan atau membeli produk tersebut. Ketika afeksi konsumen 

meningkat, maka mereka tidak ragu lagi untuk melakukan pengambilan keputusan 

dalam menggunakan atau membeli produk tersebut. Pengambilan keputusan 

merukapan proses yang penting bagi perusahaan yang dimana ketika konsumen 

sudah menggunakan atau membeli produk dari perusahaan tersebut, maka strategi 

promosi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut berhasil dalam meyakinkan 

konsumen agar dapat menyukai produk tersebut hingga berkomitmen untuk 
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menggunakan produk yang ditawarkan.  

Salah satu Iklan yang dibuat GO-JEK Indonesia adalah iklan berjudul Hidup 

Tanpa Batas, menariknnya didalam iklan tersebut menayangkan semua fitur 

layanan yang ada diaplikasi GO-JEK dan bagaimana pemeran didalam iklan 

tersebut menggunakan fitur layanan pada  aplikasi GO-JEK.  

Salah satu media yang dipakai oleh GO-JEK Indonesia dalam menampilkan 

iklannya adalah Youtube. Youtube merupakan salah satu media yang berbentuk 

audiovisual dimana para pengguna internet bisa menerima pesan lewat gambar 

yang bergerak beserta suara. CEO Youtube Susan Wojcicki belakangan 

mengungkapkan aneka konten di platform video sharing tersebut disaksikan oleh 

1,8 miliar pengguna yang terdaftar setiap bulannya. Youtube mencatat jumlah 

penonton bulanan yang terdaftar sebesar 1,5 miliar pada pertengahan tahun 2017. 

(Tekno Kompas 2018). GO-JEK Indonesia memilih media Youtube karena sesuai 

dengan bentuk iklannya yaitu berupa video audiovisual, dan juga karena youtube 

tidak memerlukan biaya tayang seperti media lainnya.  

 Selain memilih media yang sesuai, GO-JEK Indonesia juga harus 

memikirkan konsep iklan agar dapat diingat oleh penonton yang menyaksikkannya. 

Dalam Iklan Hidup Tanpa Batas menceritakan mengenai fitur layanan pada  

aplikasi GO-JEK. Dimana didalam iklan tersebut mempersembahkan jalan cerita 

yang berbeda dengan iklan transportasi lainnya. Iklan Hidup Tanpa Batas 

memberikan penonton gambaran mengenai fitur layanan yang terdapat didalam 

aplikasi GO-JEK, apa saja fungsi dari fitur layanan yang ada, bagaimana cara 
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menggunakan fitur layanan tersebut, memberikan pengertian bahwa menggunakan 

fitur layanan didalam aplikasi GO-JEK itu sangat mudah.   

 Dalan penelitian ini peneliti ingin mengetahui seberapa tinggi hubungan 

antara iklan “Hidup Tanpa Batas” PT. GO-JEK Indonesia dengan keputusan 

menggunakan fitur layanan pada aplikasi GO-JEK.    

I.3 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan 

diatas, pertanyaan penelitian yang akan dijawab oleh penelitian ini adalah: apakah 

terdapat hubungan iklan “Hidup Tanpa Batas” oleh GO-JEK Indonesia dengan 

keputusan menggunakan fitur layanan pada aplikasi GO-JEK ?. 

I.4 Tujuan Penelitian  

 Peneltian yang dilakukan oleh penulis memiliki tujuan untuk 

mendeskripsikan apakah terdapat hubungan iklan “Hidup Tanpa Batas” oleh GO-

JEK Indonesia dengan keputusan menggunakan fitur layanan pada aplikasi GO-

JEK.  

I.5 Kegunaan Penelitian  

       Penelitian yang dilakukan oleh Penulis, secara akademis dapat berguna untuk 

melihat penerapan teori komunikasi khususnya dibidang integrated marketing 

communication untuk memperdalam wawasan akademisi seputar promosi produk 

khususnya dengan metode pemasaran kreatif menggunakan media intenet dan juga 

wawasan seputar penggunaan model Hierarchy of Effects Models. 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan 

juga informasi serta dapat memberikan insight bagi pemiliki brand GO-JEK dalam 
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meningkatkan performa perusahaan melalui fitur-fitur dalam aplikasi sehingga 

masyarakat lebih nyaman dalam menggunakan aplikasi tersebut dan juga bisa 

menjadi bahan evaluasi PT. GO-JEK Indonesia untuk kedepannya.  

 

I.6 Sistematika Penulisan 

BAB I: PENDAHULUAN  

 Dalam penelitian ini, bab pertama menggambarkan situasi dan kondisi yang 

melatarbelakangi masalah penelitian. Selanjutnya, peneliti juga akan menjelaskan 

identifikasi masalah, perumusan masalah, penjelasan tujuan, dan kegunaan dari 

penelitian analisis hubungan iklan “Hidup Tanpa Batas” oleh GO-JEK Indonesia 

dengan keputusan menggunakan fitur layanan pada aplikasi GO-JEK.   

BAB II: OBJEK PENELITIAN  

 Bab kedua merupakan penjabaran tentang subjek dan objek yang akan 

diteliti oleh Peneliti dalam topik penelitian ini. Berdasarkan judul penelitian, 

terdapat subjek penelitian yaitu para pengguna aplikasi transportasi on-demand 

GO-JEK, sedangkan objek penelitian, terdapat obyek penelitian yaitu perusahaan 

GO-JEK. PT. GO-JEK Indonesia akan dijabarkan melalui deskripsi singkat 

mengenai perusahaan ini, latar belakang terbentuknya GO-JEK, Visi dan Misi PT. 

GO-JEK Indonesia, GO-JEK mobile application, fitur layanan apa saja yang ada 

didalam apliaksi GO-JEK dan penjelasan mengenai iklan Hidup Tanpa Batas. 

BAB III: TINJAUAN PUSTAKA 

Peneliti akan menuliskan konsep-konsep yang mendukung penelitian pada 

bab ini. Penjabaran akan dimulai dari Komunikasi baik definisi maupun tujuan, 
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kemudian akan masuk ke dalam penjabaran mengenai marketing kemudian 

penjelasan mengenai iklan dan dilanjutkan pengertian Hierarchy of Effects Models. 

 
BAB IV: METODE PENELITIAN 

Bab keempat ini akan menjelaskan tentang pendekatan yang digunakan 

yaitu pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode survey. Lalu, peneliti 

menjelaskan metode pengumpulan data yaitu dengan survey dengan menyebarkan 

kuisioner data primer dan studi kepustakaan serta dokumentasi untuk data 

sekunder.  

BAB V: ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab kelima akan dibahas mengenai hasil penelitian yang telah 

didapatkan melalui data yang diperoleh. Hasil survey akan dioleh oleh peneliti 

menggunakan uji validitas, uji reabilitas, deskriptif, dan uji korelasi untuk melihat 

hubungan antara iklan dengan keputusan menggunaan fitur layanan pada  aplikasi 

GO-JEK, serta uji hipotesis yang dilakukan untuk melihat apakah dari semua uji 

yang dilakukan mendapatkan hipotesis untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan atau tidaknya antara pesan iklan dengan keputusan menggunakan 

penggunaan fitur layanan pada  aplikasi GO-JEK  

 
BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil dari 

pembahasan yang menjawab pertanyaan penelitian dan sesuai dengan tujuan dari 

penelitian, Sedangkan saran adalah masukan yang diberikan Peneliti setelah 
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mendapatkan hasil yang ada pada kesimpulan, kepada PT. GO-JEK Indonesia 

untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


