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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian  

Perkembangan teknologi di dunia tidak hanya berputar di sekitar media 

sosial saja, salah satu perkembangan teknologi yang memiliki dampak yang 

signifikan terhadap gaya hidup masyarakat milenial sekarang adalah transportasi 

berbasis aplikasi online. Hal ini menunjukkan bahwa platform transportasi online 

yang ada di Indonesia sedang berkembang dengan cepat mengingat pengguna 

setiap aplikasi yang jumlahnya semakin banyak dan mencangkup berbagai 

kalangan di berbagai daerah nusantara termasuk di kota Batam karena riview yang 

dibuat melalui sosial media sangat berpengaruh untuk kelanjutan dalam 

penggunaan layanan ride hailing. 

Ride hailing merupakan konsep strategi transportasi inovatif yang 

membantu para penggunanya untuk mendapatkan akses lebih cepat terhadap  

model transportasi yang  ada  sesuai  dengan  kebutuhan,  ditahun 2010  sebagai  

perusahaan  transportasi  roda  dua  melalui  panggilan telepon, Go-jek dan Grab 

kini   telah   tumbuh   menjadi on-demand mobile platform dan aplikasi terdepan 

yang menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi, logistik,  

pembayaran,  layan-antar makanan, dan berbagai layanan on-demand lainnnya 

WeAreSocial (2018). 

PT. Aplikasi karya anak bangsa adalah suatu perseroan yang didirikan 

hukum negara Republik Indonesia. Aplkasi Go-jek dan Grab merupakan aplikasi 

perangkat lunak yang berfungsi sebagai sarana untuk menemukan layanan dengan 

menggunakan sepeda motor atau kendaraan roda empat yang disediakan oleh 
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pihak ketiga. Aplikasi Go-jek dan Grab menawarkan informasi tentang layanan 

yang di tawarkan kepada konsumen. Jenis layanan yang ditawarkan melalui 

aplikasi Go-jek dan Grab adalah kurir instan, transportasi, pengiriman makanan, 

pembelanjaan pribadi dan layanan lain yang bisa ditambah sewaktu-waktu sesuai 

dengan kebutuhan konsumen. Penambahan penawaran layanan pada aplikasi Go-

jek dan Grab berdasarkan penilaian dari EWOM atau konsumen yang telah 

menggunakan aplikasi memberikan dampak pada peningkatan penggunaan 

aplikasi Go-jek dan Grab.  

Berdasarkan artikel yang dipublikasikan oleh media Detik.com (2019). 

Saat ini aplikasi Go-jek sudah banyak memberikan penawaran tambahan layanan 

kepada konsumen seperti go-live, , go-busway, go-tix, go-box, go-clean, go-clam, 

go-massage, dan go-medis. Selain Go-Jek aplikasi Grab juga berkembang dengan 

menambah pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Layanan tambahan yang 

diberikan oleh aplikasi Grab sama berkembangnya dengan aplikasi Go-jek yang 

diantaranya adalah grabexpres, grabtaxi, grabhitch dan grab taxi promo. Sebagai 

pesaing Go-jek dan Grab mempunyai cara masing-masing untuk menarik calon 

kosumen dengan menawarkan promosi harga atau voucher diskon yang di 

promosikan melalui masing-masing aplikasi, melihat dari penilaian EWOM, 

sosial media dan iklan (Detik.com, 2019). 

 Berdasarkan data Platform media sosial yang digunakan oleh orang 

Indonesia untuk aplikasi ride hailing terhadap keputusan penggunanan layanan 

tersebut dapat dilihat diberbagai media sosial yang terdapat pada Tabel 1.1. Data 

dibawah menunjukan hasil persentase dari masing-masing rivew yang bisa dilihat 

oleh calon konsumen terhadap layanan aplikasi Go-jek dan Grab sehingga 

Muhammad Wisnu Istiqlal Dr. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Purchase Decision pada Layanan 
Ride Hailing di Kota Batam, 2019. 
UIB Repository©2019



3 

 

Universitas Internasional Batam 

terjadilah suatu keputusan pembelian yang mempengaruhi tingkat penggunaan 

jasa atau kita lihat menurut perangkat yang biasa digunakan. Penggunaan sosial 

media dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan laynanan jasa, yang 

mengubah proses komunikasi dan pertukaran informasi yang terjadi secara offline 

atau dari mouth to mouth menjadi electronic word of mouth.  

Tabel 1.1 

Data Platform Media Sosial 

Media Sosial                                             Presentasi         
YouTube                       43% 

Facebook            41% 

Instagram            40% 

Line             38% 

Twitter             27% 

 
Sumber: WeAreSocial (2018). 

 

Berdasarkan data yang telah dikutip responden menyebutkan bahwa 

pengguna Grab sebanyak 75% dalam 6 dan 3 bulan terakhir. Sementara itu, 62% 

responden memilih menggunakan Go-jek untuk kategori yang sama dalam 6 dan 3 

bulan terakhir, dapat dilihat di tabel 1.2. Konsumen lebih banyak menggunakan 

Grab, setidaknya hingga kuartal 2018. Sebanyak 34% pengguna GrabCar, salah 

satu layanan dari Grab, menyebutkan bahwa mereka menggunakan layanan itu 

sebanyak 3-4 kali per minggu. Sementara itu, 25% pengguna Go-Car cenderung 

hanya menggunakan layanan sebanyak 1-2 kali dalam seminggu. Di kategori roda 

dua, Go-Ride masih menjadi pilihan utama pengguna transportasi online.Dari 

total responden yang memilih Go-Ride, sebanyak 64% menggunakannya hingga 

1-2 kali sehari, sedangkan pemilih GrabBike yang menggunakan 1-2 kali dalam 

sehari ada 58% (tribunnews, 2019). 
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Data Pengguna Aplikasi Go-jek dan Grab di kota Batam 

Aplikasi Ride Hailing          Presentasi_                          Perkuartal          
Grab                 75%     6dan3 bulan terakhir 

Go-jek      62%                6dan3 bulan terakhir

 
Sumber: tribunNews, (2019). 

 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bambauer-Sachse dan 

Mangold (2011), membuktikan bahwa ulasan pada produk online memainkan 

elemen penting dalam proses online marketing mix. Salah satu bentuk ulasan yang 

saat ini sedang marak adalah EWOM atau electronic word of mouth yang 

merupakan suatu ulasan positif atau negatif yang dibuat oleh konsumen di media 

online mengenai barang dan jasa mengenai informasi untuk orang-orang yang 

ingin mencari ulasan produk ataupun jasa di media sosial. EWOM dapat dijadikan 

sebagai platform yang lebih efektif dibandingkan WOM hal ini disebabkan  

tingkat jangkauan dan aksesibilitas yang jauh lebih luas dibandingkan WOM 

(Julilvand & Samiei, 2012) karena EWOM berpengaruh besar pada layanan jasa 

dan purchase decision seorang pembeli. Selain hal itu dampak EWOM atau 

penilaian konsumen terhadap aplikasi Go-jek memberikan dampak pada 

peningkatan ekonomi Indonesia.  

Saat ini layanan Go-jek dan Grab telah menjadi peran penting dalam 

membantu masyarakat, serta keterlibatan dalam membuat keputusan juga 

berhubungan dengan aplikasi yang memudahkan konsumen ini. Dalam hal ini 

penulis ingin lebih banyak tahu mengenai kenapa variabel EWOM dan social 

media usage dapat menjadi faktor dalam keputusan pembelian, sehingga penulis 

ingin melakukan penelitian dan mengambil judul mengenai “Analisis Faktor-
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Faktor yang Mempengaruhi Purchase Decision  Pada Layanan Ride Hailing 

di Kota Batam”. 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Sesuai dengan uraian dari latar belakang di atas tersebut, muncul 

beberapa permasalahan yang akan di indifikasi didalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut:  

1. Apakah social media usage berpengaruh terhadap trust?  

2. Apakah Electronic Word of Mouth  memiliki berpengaruh terhadap trust 

? 

3. Apakah social media usage berpengaruh terhadap purchase decision 

invlovement? 

4. Apakah Electoronic Word of Mouth  berpengaruh terhadap purchase 

decision invlovement? 

 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian  

   Sesuai dengan uraian dari beberapa indentifikasi masalah di dalam 

penelitian tersebut, maka inilah beberapa tujuan dari penelitian yaitu: 

1. Untuk melihat pengaruh social media usage terhadap trust di dalam 

keputusan pembelian konsumen.  

2. Untuk melihat pengaruh e-WOM terhadap trust di dalam keputusan 

pembelian konsumen. 

3. Untuk melihat pengaruh social media usage terhadap keputusan 

pembelian di mediasi oleh trust. 
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4. Untuk melihat pengaruh EWOMterhadap keputusan pembelian di 

mediasi oleh trus. 

1.3.2 Manfaat Penelitian  

   Adapun beberapa uraian dari manfaat penelitian yang telah di buat ini 

sebagai berikut:  

1. Bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan dibidang digital marketing, sehingga dapat 

memperbanyak wawasan peneliti mengenai manajemen pemasaran khususnya 

dalam bidang media social usage dan electronic word of mouth yang dapat 

mempengaruhi keputusan dalam pembelian suatu produk atau jasa. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian yang dibuat ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk 

dijadikan sebagai masukan dalam kelancaran komunikasi pemasaran dan 

meningkatkan pengertian atas faktor informasi sehingga nantinya dapat 

membentuk strategi komunikasi secara digital yang lebih baik. 

3. Bagi Akademi 

Penelitian yang dibuat ini diharapkan dapat membantu akademik untuk 

menjadi referensi agar dapat mempermudah dalam melancarkan penelitian bagi 

para akademis untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

1.4    Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan yang dirancang ini bertjuan untuk menjelaskan 

secara jelas rincian garis besar atas pembahasan dari masing-masing bab, yang 

kemudian disusun sebagai berikut: 
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BAB I:  PENAHULUAN  

 Menjelaskan tentang latar belakang penelitian, permasalahan 

penelitian,  tujan dan manfaat penelitian serta sistematika 

pembahasan penelitian.  

BAB II: KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

  Menjelaskan tentang kerangka teoritis yang terdiri dari model 

penelitian, pengertian variabel dependen, hubungan antar variabel, 

dam perumusan hipotesis penelitian. 

BAB III: METODE PENELITIAN  

 Menjelaskan rancangan penelitian, objek penelitian, definisi 

oprasional variabel, teknik pengumpulan data dan metode analisa 

data.  

BAB IV: ANALISIS PEMBAHASAN 

  Menjelasakn tentang uraian objek penelitian, menjelaskan analisis 

data yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian terhadap data 

yang telah diperoleh.  

BAB V: KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI  

 Menjelaskan beberapa kesimpulan atas penelitian yang telah 

dilakukakn, membagi keterbatasan yang bisa mempengaruhi 

terhadap hasil penelitian, serta rekomendai untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

Muhammad Wisnu Istiqlal Dr. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Purchase Decision pada Layanan 
Ride Hailing di Kota Batam, 2019. 
UIB Repository©2019




