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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Zaman digital yang dirasakan saat ini telah membawa banyak perubahan 

gaya hidup bagi masyarakat. Munculnya internet memberi kemudahan bagi 

masyarakat untuk melakukan berbagai hal, seperti komunikasi, mencari informasi, 

jual-beli, dan aktivitas serta kegiatan lainnya. Selain itu, dengan didorongnya 

perkembangan smartphone, masyarakat semakin mudah dalam mengakses 

internet, hanya dengan sentuhan jari dapat mencari informasi dalam hitungan 

detik. 

 Pertumbuhan yang cukup signifikan pengguna internet dan smarphone di 

Indonesia mendorong begitu banyak perusahaan memasuki ranah mobile apps 

guna mengikuti perkembangan digital (Liputan6, 2017). Salah satunya adalah 

transportasi online, yang merupakan perusahaan transportasi berbasis aplikasi. 

Selain transportasi, transportasi online juga menyediakan layanan lain seperti, 

food delivery, pengantaran barang, dan layanan lainnya. 

 Sejak tahun 2012 perkembangan transportasi online semakin pesat. Ada 

dua pemain besar pada sektor ini, yaitu Go-Jek dan Grab. Go-Jek merupakan 

layanan ojek online dari Jakarta. Grab pada awalnya merupakan layanan taxi 

online yang kemudian membuka ojek motor. Banyaknya pengemudi transportasi 

online disebabkan karena banyaknya kebutuhan masyarakat akan layanan 

transportasi online ini. (Techinasia, 2016) 
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 Perkembangan yang sangat pesat dapat dilihat dari survei yang dilakukan 

oleh Com Score pada bulan Desember 2017, mencatat jumlah pengguna Go-Jek di 

Indonesia sebanyak 9,7 juta orang, Grab memiliki 9,6 juta pengguna dan Uber 

hanya mengantongi 2 juta pengguna. Tetapi mulai dari tanggal 8 April 2018 Uber 

telah bergabung dengan Grab, sehingga saat ini di Indonesia hanya ada dua 

transportasi online yang besar yaitu Grab dan Go-Jek. (Liputan6, 2017) 

 Inovasi produk (product innovation) didefinisikan sebagai sebuah inovasi 

untuk pengembangan suatu produk baru, perubahan desain produk yang sudah 

ada, atau penggunaan bahan atau komponen baru dalam pembuatan produk yang 

didirikan untuk meningkatkan nilai suatu produk agar memuaskan permintaan 

konsumen (Wong, 2014). Inovasi yang telah dilakukan oleh Go-Jek yaitu Go-Jek 

Secara resmi memperkenalkan Go-Points, yang merupakan program loyalti 

pelanggan pengguna GO-PAY (layanan dompet elektronik Gojek). Melalui 

layanan baru tersebut, pelanggan mendapat poin dari setiap transaksi 

menggunakan dompet elektronik. Poin tersebut nantinya dikumpulkan dan bisa 

ditukarkan dengan berbagai hadiah. Mulai dari vocher layanan Gojek, gadget 

teranyar sampai British motorcycle. Inovasi yang dilakukan oleh Grab hampir 

sama dengan Go-Jek yaitu selain GrabRewards yang setia menggunakan layanan 

Grab akan memperoleh poin dan beragam manfaat. Grab juga meluncurkan 

inovasi terbarunya, yakni GrabChat. Inovasi terbaru ini merupakan in-app instant 

messaging untuk layanan pemesanan kendaraan Grab di seluruh Asia Tenggara. 

GrabChat memudahkan proses penjemputan bagi penumpang dan pengemudi 

tanpa menghabiskan pulsa. (Swa, 2016) 
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 Kesadaran merek (brand awareness) berkaitan dengan ingatan merek di 

benak konsumen. Brand awareness penting bagi produsen, karena konsumen akan 

cenderung membeli produk yang sudah dikenal atau diingat olehnya. Brand 

awareness adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengetahui atau 

mengingat kembali suatu bentuk, merek, simbol atau logo dari produk tersebut. 

Maka semakin banyak orang yang teringat akan sebuah merek atau produk pada 

saat mendengar suatu kata, maka semakin baik brand awareness merek atau 

produk tersebut (Severi & Ling, 2013). Go-Jek membangun ingatan masyarakat 

tentang Go-Jek yaitu dengan cara kampanye-kampanye Go-Jek di media sosial 

berupa video yang mengandung unsur lucu dan emosional, seperti video yang 

berjudul Untuk Bangsaku dan juga Go-Jek menyajikan cerita yang inspiratif dan 

emosional dari tujuh pengemudi Go-Jek. (Swa, 2016) 

 Loyalitas merek (brand loyalty) didefinisikan sebagai keadaan komitmen 

di mana pelanggan memilih melanjutkan penggunaan dari merek atau membeli 

kembali merek yang sama. Loyalitas merek sama artinya dengan keputusan 

pembelian berdasarkan motivasi yang kuat untuk membeli kembali, dan loyalitas 

merek secara langsung dipengaruhi oleh kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan 

terhadap merek tertentu. ( Hill, 2014) 

 Menjaga loyalitas pelanggan, Go-Jek dan Grab selalu melakukan follow up 

dengan cara meminta pelanggan memberikan bintang 1 sampai dengan 5 yang 

berarti dari tidak puas sampai dengan sangat puas, dan menanyakan saran dan 

masukan kepada pelanggan setelah menggunakan jasa mereka agar dapat 
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dipastikan pelanggan selalu puas dengan pelayanan Go-Jek dan Grab sehingga 

diharapkan pelanggan akan selalu loyal kepada Go-Jek dan Grab.  

 Citra merek (brand image) merupakan representasi dari keseluruhan 

persepsi terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu 

terhadap merek itu. Citra terhadap merek berhubungan dengan sikap yang berupa 

keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. Konsumen yang memiliki citra 

yang positif terhadap suatu merek, akan lebih memungkinkan untuk melakukan 

pembelian. Menurut Severi dan Ling (2013), Brand image merupakan sebuah 

gambaran merek yang terbaik, serta mempunyai suatu citra yang tinggi, 

mempunyai nilai yang besar berkaitan dengan citra yang tinggi. 

 Citra merek transportasi online yang ada dibenak masyarakat sangat baik, 

karena masyarakat indonesia merasa aman dan nyaman dalam menggunakan 

transportasi online. Terbukti dari hasil riset yang telah dilakukan oleh Pusat 

Kajian Komunikasi Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Indonesia (Puskakom UI) yang menyebutkan bahwa 95 persen 

responden merasa aman dan 98 persen merasa nyaman. (Kompas, 2017) 

 Ekuitas merek (brand equity) merupakan aset yang paling berharga dalam 

setiap bisnis dalam mendasari image, kepribadian, identitas, sikap, keakraban, 

asosiasi dan kesadaran merek. Ekuitas merek menjadi salah satu bagian penting 

dalam pemasaran karena kehidupan masyarakat modern saat ini seingkali 

dikaitkan dengan gaya hidup seseorang yang menyebabkan masyarakat lebih 

selektif dalam menentukan sebuah keputusan pembelian sehingga menyebabkan 

perusahaan harus lebih tanggap dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. 
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keuntungan dari membangun brand equity yang baik sangat menentukan 

keberhasilan organisasi jangka panjang. Terutama, merek yang di jaga dengan 

baik untuk membangun loyalitas pelanggan dan menguntungkan perusahaan. 

Menurut Severi dan Ling (2013), brand equity merupakan sebuah kekuatan 

merek, dipilih walaupun memiliki fitur yang sama, tetap akan menggunakan 

merek tersebut dibandingkan dengan merek lainnya walaupun dengan harga dan 

kualitas yang sama. 

 Ekuitas merek yang baik pada Go-Jek dan Grab ditandai dengan terus 

meningkatnya pengguna dari transportasi online ini. Pada tanggal 7 Oktober 2015, 

CEO Go-Jek Indonesia yang bernama Nadiem Makarim mengungkapkan Go-Jek 

memiliki pengguna sebanyak 5,5 juta (Tempo, 2015). Sedangkan pada bulan 

Desember 2017, survei yang dilakukan oleh Com Score mencatat jumlah 

pengguna Go-Jek di Indonesia sebanyak 9,7 juta orang. Managing director Grab 

untuk Indonesia yang bernama Ridzki Kramadibrata mencatat mengalami 

peningkatan sebanyak 600 persen pengguna pada tahun 2016. (Katadata, 2017) 

 Kesuksesan transportasi online merupakan suatu hal yang luar biasa dalam 

beberapa tahun belakangan ini. Perkembangan yang sangat pesat dari transportasi 

online ini membawa pertanyaan mengenai penyebab kesuksesan transportasi 

online di Indonesia, dan ekspansi mereka yang sudah mulai memasuki Batam 

sejak tahun 2016 lalu. Peneliti ingin mengetahui apa yang membawa masyarakat 

Batam menggunakan transportasi online sebagai sarana jasa transportasi dan jasa 

lainnya. Untuk itu, penulis mengajukan penelitian “Analisis Faktor-Faktor yang 
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Mempengaruhi Brand Equity pada Pengguna Transportasi Online di Kota 

Batam”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

 Sejak tahun 2012 perkembangan transportasi online semakin pesat dan 

sejak bulan Desember 2017, pengguna Go-Jek di Indonesia sebanyak 9,7 juta 

orang, Grab memiliki 9,6 juta pengguna dan Uber hanya mengantongi 2 juta 

pengguna. Sejak 2016 ekspansi mereka telah memasuki Batam. Berdasarkan latar 

belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai 

berikut : 

1.  Apakah brand awareness memiliki pengaruh terhadap brand equity pada 

transportasi online yang berada di Kota Batam? 

2. Apakah brand loyalty memiliki pengaruh terhadap brand equity pada 

transportasi online yang berada di Kota Batam? 

3. Apakah brand image memiliki pengaruh terhadap brand equity pada 

transportasi online yang berada di Kota Batam? 

4.  Apakah product innovation memiliki pengaruh terhadap brand equity pada 

transportasi online yang berada di Kota Batam? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 
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1.  Untuk mengetahui pengaruh brand awareness terhadap brand equity yang 

berada di Kota Batam. 

2. Untuk mengetahui pengaruh brand loyalty terhadap brand equity yang berada 

di Kota Batam. 

3. Untuk mengetahui pengaruh brand image terhadap brand equity yang berada 

di Kota Batam. 

4. Untuk mengetahui pengaruh product innovation terhadap brand equity yang 

berada di Kota Batam. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:  

1. Bagi perusahaan: 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

pengaruh inovasi produk, kesadaran merek, loyalitas merek, dan citra 

merek terhadap ekuitas merek yang dapat mempengaruhi konsumen agar 

mempunyai keinginan untuk melanjutkan menggunakan transportasi 

online. 

2. Bagi akademisi: 

 Sebagai informasi dan panduan untuk penelitian selanjutnya yang 

memiliki variabel keinginan untuk melanjutkan menggunakan suatu 

produk dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. 

3. Bagi peneliti: 

 Dengan adanya penelitian ini, maka peneliti mengetahui pengaruh yang 

terjadi pada brand awareness, brand loyalty, brand image, product 
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innovation terhadap brand equity pada pengguna transportasi online yang 

berada di Kota Batam. 

 

1.4 Sistematika Penelitian 

 Sistematika penelitian digunakan untuk memberikan gambaran secara 

garis besar mengenai isi dan pembahasan rinci dari bab-bab dalam penulisan 

skripsi ini, yang tediri dari lima bab yaitu: 

 

BAB I   PENDAHULUAN 

 Bab ini terisi tentang latar belakang, permasalahan, tujuan dan 

manfaat penelitian serta sistematika pembahasan atas penyusunan 

skripsi ini. 

BAB II  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 Bab ini berisi tentang model penelitian dan penjelasan dari para 

ahli terdahulu, definisi variabel dan perumusan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

  Bab ini berisi rancangan penelitian, objek penelitian, definisi  

  operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis 

  data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini membahas mengenai uraian dari hasil pengujian, analisis  

  statistik deskriptif, hasil uji outlier, hasil uji asumsi klasik beserta  

  dengan penjelasan atas hasil-hasil dari hipotesis yang diuji. 
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BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya, rekomendasi dan saran dari penulis mengenai 

permasalahan yang diteliti yang mungkin berguna bagi penelitian 

selanjutnya. 
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