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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan awal dari penelitian yang berisikan latar belakang 

masalah, pokok permasalahan yang ada, tujuan dari penelitian yang ingin dicapai, 

pembatasan masalah yang ada untuk membatasi arah penelitian, serta sistematika 

dari penulisan laporan. 

 

1.1 Latar Belakang  

 Kepadatan lalu lintas di kota besar semakin mempersulit dan merugikan 

pengguna jalan raya karena banyak tenaga dan waktu yang terbuang. Kepadatan 

lalu lintas yang terjadi menyebabkan banyak terjadi kemacetan. Masalah 

kemacetan tersebut pun ditangkap dan dijadikan peluang oleh beberapa 

perusahaan besar. Beberapa usaha yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan 

tersebut di antaranya adalah memanfaatkan perkembangan teknologi untuk 

menciptakan sebuah sistem transportasi yang lebih baik daripada transportasi 

umum yang ada saat ini. Maka dari itu dibuatlah sistem transportasi dengan 

menggunakan basis internet atau biasa dikenal dengan transportasi online. 

Transportasi online juga merupakan transportasi umum hanya saja untuk 

menggunakannya diperlukan aplikasi dalam melakukan pemesanannya. 

Kehadiran transportasi online yang menerapkan teknologi komunikasi saat ini 

sangatlah membantu masyarakat sedang membutuhkan transportasi yang cepat, 

aman, dan praktis. Cara untuk menggunakan transportasi online jika dibandingkan 

dengan transportasi umum sangatlah berbeda. Jika pada transportasi umum 

penumpang harus mencari lokasi kendaraan umum kemudian menunggu 

kedatangannya sesuai jadwal, namun pada transportasi online konsumen hanya 

butuh mengaktifkan aplikasi online yang nantinya akan diterima oleh driver dan 

kemudian akan segera dijemput di titik yang telah ditentukan. Dari sini terlihat 

jelas bahwa transportasi online jauh lebih praktis jika dibandingkan dengan 

transportasi umum. Transportasi online diterima dengan baik oleh masyarakat, hal 

tersebut ditunjukkan oleh peningkatan jumlah pengguna transportasi online yang 

ada dari tahun ke tahun dan didukung juga oleh meningkatnya pasar jasa 
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transportasi online yang ada di Indonesia. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh 

Google dan Temasek, GMV atau Gross Merchandise Value dari Indonesia 

merupakan yang terbesar dibanding dengan negara Asia Tenggara lainnya. GMV 

layanan transportasi online Indonesia pada tahun 2015 mencapai jumlah US$ 980 

juta kemudian mengalami peningkatan yang pesat menjadi US$ 3,78 miliar pada 

2018. Dikatakan berdasarkan riset yang dilakukan bahwa pertumbuhan tersebut 

akan terus berlanjut hingga tahun 2025 dengan angka GMV sebesar US$ 14,5 

miliar. Selain itu kehadiran dan perkembangan transportasi online juga mampu 

mempengaruhi keberadaan transportasi lainnya.  Pengamat Transportasi Djoko 

Setijowarno, mengatakan bahwa ITDP (Institute for Transportation and 

Development Policy) Indonesia telah melakukan survei VFO (Visual Frequency 

and Occupancy) pada tahun 2011-2018. Hasil survei menunjukkan terjadinya 

penurunan penumpang angkutan umum hingga mencapai 30% selain itu 

ditemukan juga hal lain bahwa 58% pengguna ojek online sebelumnya merupakan 

pengguna angkutan umum. Selain angkutan umum keberadaan perusahaan taksi 

juga ikut terpengaruh. Berdasarkan artikel pada website katadata.co.id yang 

mencantumkan laporan keuangan menunjukkan bahwa pendapatan PT. Blue Bird 

Tbk mengalami penurunan, pada tahun 2015 pendapatannya sebesar 5,5 triliun 

Rupiah turun menjadi 4,8 triliun Rupiah dan terus menurun hingga 2017 menjadi 

4,2 triliun Rupiah. Penurunan pendapatan yang terjadi pada PT. Blue Bird tbk 

akhirnya membuat perusahaan tersebut menjalin kerja sama dengan Go-Jek untuk 

menopang pendapatannya. 

 Kebutuhan akan transportasi yang cepat, aman, dan praktis membuat 

banyak masyarakat memilih transportasi online dibanding transportasi umum 

biasa. Dalam pengambilan keputusan pembelian jasa transportasi online terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor pertama adalah harga. Konsumen 

menjadikan harga sebagai indikator nilai yang dihubungkan dengan manfaat yang 

dirasakan atas sebuah barang atau jasa. Ketika harga yang diberikan oleh 

produsen terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan manfaat yang dirasakan tentu saja 

akan membuat konsumen tidak akan memilih jasa atau produk tersebut dan begitu 

juga sebaliknya. Terdapat sebuah hubungan antara manfaat dan harga produk 

https://www.gridoto.com/tag/transportasi
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dalam pengambilan keputusan pembelian sehingga pihak dari perusahaan harus 

memikirkan suatu harga yang dapat dijangkau dan memenuhi persepsi dari 

konsumen. Jika harga yang diberikan oleh produsen terlalu tinggi dan tidak sesuai 

dengan manfaat yang dirasakan tentu saja akan membuat konsumen tidak akan 

memilih jasa atau produk tersebut dan begitu juga sebaliknya. Faktor kedua 

adalah kualitas pelayanan, secara umum pengertian kualitas pelayanan adalah 

sebuah ukuran untuk mengukur sejauh mana layanan yang diberikan dapat 

memenuhi harapan konsumen. Jika layanan yang diberikan dapat dirasakan dan 

diterima sesuai dengan yang diharapkan maka kualitas layanan dapat diartikan 

baik dan memuaskan dan tentu saja hal itu akan membuat konsumen akan kembali 

memilih jasa tersebut kembali untuk digunakan. Kemudian faktor selanjutnya 

adalah citra merek, pengertian umum dari citra merek adalah persepsi masyarakat 

tentang suatu perusahaan dan juga produknya. Ketika suatu merek tidak dikenal 

atau memiliki citra yang buruk di mata masyarakat tentu saja hal itu akan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen terhadap produk atau jasa 

dari produsen itu.  

 Dalam melakukan pemesanan jasa transportasi online diperlukan sarana 

yaitu aplikasi. Tentu saja keadaan aplikasi juga mempengaruhi keputusan 

konsumen dalam membeli produk atau jasa. Jika aplikasi sulit untuk dipakai dan 

dijalankan tentu saja akan menyebabkan banyak konsumen yang tidak mau lagi 

menggunakannya. Dalam sebuah model yang diciptakan oleh Venkatesh yaitu 

UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology), merupakan 

sebuah model untuk melihat penerimaan penggunaan teknologi di masyarakat. Di 

dalam model UTAUT terdapat 4 buah dimensi dalam mengukur penerimaan 

teknologi yaitu performance expetacy, effort expectancy, social influence, dan 

facilitating conditions. Model ini dapat digunakan untuk mengukur penerimaan 

masyarakat terhadap aplikasi transportasi online untuk melihat apakah aplikasi 

yang disediakan oleh perusahaan transportasi online sudah berfungsi dengan baik 

atau masih terdapat kekurangan, karena jika aplikasi yang digunakan sebagai 

media untuk memesan sulit digunakan maka konsumen tidak akan mau 

menggunakan aplikasi tersebut lagi. 
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 Di Indonesia terdapat beberapa perusahaan besar yang menjadi penyedia 

jasa transportasi online. Tentu saja setiap penyedia transportasi online memiliki 

kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada penelitian ini akan dilakukan 

analisis untuk menentukan faktor apa yang mempengaruhi konsumen pada saat 

akan melakukan keputusan pemilihan transportasi online. Semua responden yang 

akan mengisi kuisioner dari skripsi ini sebelumnya sudah harus pernah melakukan 

keputusan pembelian jasa terlebih dahulu terhadap beberapa perusahaan 

transportasi online sehingga mereka dapat membandingkan perusahaan online 

yang ada sesuai dengan metode AHP. Setelah ditemukan faktor yang 

mempengaruhi keputusan pemilihan maka selanjutnya juga akan ditentukan 

perusahaan manakah yang menjadi pilihan terbanyak oleh responden di wilayah 

Jakarta dan Tangerang. 

 

1.2 Pokok Permasalahan 

 Dapat diketahui bahwa di Indonesia terdapat 2 buah perusahaan 

transportasi online yang terbesar yaitu Go-Jek dan Grab. Kedua perusahaan ini 

terus bersaing untuk menjadi yang terbaik di bidang transportasi online. Namun 

berdasarkan survei yang dilakukan oleh Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) 

yang dilakukan pada bulan Juli 2019 ditemukan bahwa masyarakat cenderung 

lebih memilih Go-Jek dibandingkan dengan Grab. Hal itu didapatkan berdasarkan 

hasil survei dari 615 orang yang menunjukkan bahwa sekitar 36% orang memilih 

menggunakan Go-Jek ,kemudian 32% memilih Grab dan 32% memilih 

menggunakan keduanya. Sementara survei lain, “Consumers Awareness” yang 

dilakukan oleh Spire Research and Consulting pada bulan Januari 2019 

menunjukkan hasil yang berbeda. Spire Research and Consulting mengatakan 

jumlah pengguna Grab lebih banyak ditunjukkan dengan hasil bahwa 75% dan 

61% responden menyebutkan bahwa Grab merupakan merek (brand) 

digunakannya dalam 6 dan 3 bulan terakhir. Sementara hanya sebanyak 62% dan 

58% responden memilih menggunakan Go-Jek dalam 6 dan 3 bulan terakhir. 

 Selain itu terdapat 2 lembaga yang melakukan riset untuk mengkaji 

kontribusi kedua perusahaan besar ini terhadap Pendapatan Bruto Indonesia 
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(PDB). Lembaga pertama adalah Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) mengkaji kontribusi Gojek. Kemudian 

lembaga kedua yaitu Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan 

Tenggara Strategics menganalisis layanan Grab. LD FEB UI melakukan survei 

terhadap 6.732 responden dari bulan November 2018 hingga januari 2019. 

Sementara CSIS dan Tenggara melakukan survei terhadap 3.418 dari bulan yang 

sama yakni November namun hanya hingga bulan Desember 2018. Berikut ini 

merupakan hasil survei yang didapatkan oleh kedua lembaga rersebut : 

 

Gambar 1.1 Hasil Survei Kontribusi Go-Jek dan Grab  

Sumber : www.katadata.co.id 

 

Dapat dilihat pada gambar 1.1 bahwa khususnya pada bagian kendaraan roda 

empat bahwa kontribusi Grabcar lebih besar dibandingkan Go-Car yakni sebesar 

1,2 triliun Rupiah, ini berarti lebih banyak masyarakat yang lebih memilih Grab 

dibandingkan dengan Go-Jek. Dapat dilihat berdasarkan survei-survei yang 

dilakukan bahwa kedua perusahaan tersebut memiliki jumlah konsumen yang 

berbeda walaupun sama-sama bergerak pada bidang transportasi online. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat faktor yang membuat konsumen memilih salah satu 

perusahaan untuk dibeli jasanya. Berdasarkan hal tersebut pada penelitian ini akan 

ditentukan faktor apa yang mempengaruhi konsumen pada saat akan melakukan 

http://www.katadata.co.id/
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keputusan pemilihan pada salah satu perusahaan transportasi online dan juga 

untuk menentukan perusahaan manakah yang paling banyak dipilih untuk 

dilakukan pembelian jasanya oleh konsumen mengingat bahwa survei yang 

dilakukan menunjukkan hasil yang berbeda. 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan pokok permasalahan yang ada dari penelitian ini maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menentukan faktor manakah yang memiliki pengaruh terbesar terhadap 

keputusan pemilihan jasa transportasi online  

2. Mengetahui perusahaan transportasi online manakah yang paling banyak 

dipilih untuk dibeli jasanya oleh masyarakat di wilayah Jakarta dan 

Tangerang 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

 Adapun beberapa batasan masalah yang dibuat dengan tujuan untuk 

membatasi arah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Penelitian hanya dilakukan di daerah Jakarta dan Tangerang saja 

2. Jenis transportasi online yang diteliti hanya berjenis mobil saja  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam pembuatan dan penulisan laporan tugas akhir ini terdapat enam 

buah bab yangmasing-masing dijelaskan sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan penelitian pendahuluan yang berisikan latar belakang 

masalah, pokok permasalahan yang ada, tujuan dari penelitian yang ingin dicapai, 

pembatasan masalah yang ada untuk membatasi arah penelitian, serta sistematika 

dari penulisan laporan. 

 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 
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 Bab ini berisikan mengenai dasar-dasar teori yang mendukung proses 

penelitian. Terdapat beberapa teori yang akan dibahas berkaitan dengan 

permasalahan atau tujuan dari penulisan laporan ini. Beberapa teori yang terdapat 

dalam studi pustaka antara lain seperti aplikasi, transportasi, transportasi online, 

keputusan pembelian, kualitas pelayanan, harga, citra merek, metode UTAUT, 

metode AHP dan ETA. 

 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

 Pada bagian ini berisikan mengenai cara atau metode yang dilakukan 

dalam proses penelitian. Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah seperti 

pendahuluan, identifikasi masalah, tinjauan pustaka, pengumpulan dan 

pengolahan data, analisis data, serta berujung pada kesimpulan dan saran. 

 

BAB 4 PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 Pada bab ini terbagi menjadi 2 bagian. Pada bagian pertama yaitu 

pengumpulan data berisi mengenai bagaimana proses yang dilakukan saat data 

akan dikumpulkan yang dimulai dari pembuatan kuisioner, perhitungan jumlah 

sample dan penyebaran kuisioner. Kemudian pada bagian kedua adalah bagian 

pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan aplikasi Expert 

Choice yang nantinya akan menghasilkan nilai bobot. Hasil dari pengolahan data 

inilah yang nantinya akan digunakan untuk dianalisa dan diambil kesimpulannya. 

 

BAB 5 ANALISIS DATA 

 Bab ini berisi berbagai analisis yang dihasilkan dari proses pengolahan 

data. Pada bagian analisis data akan terbagi menjadi 2 bagian yaitu analisis 

kriteria dengan pengaruh terbesar kemudian analisis transportasi online yang 

paling banyak dipilih masyarakat. 

 

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 
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Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. 

Kesimpulan dibuat untuk menjawab tujuan dari penelitian ini dan juga terdapat 

saran bagi penelitian lain yang akan meneliti hal yang sama dengan laporan ini. 

 


