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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Persaingan dalam dunia bisnis yang tak lagi mengenal batas wilayah menyebabkan 

persaingan  diberbagai industri semakin tajam sehingga mengharuskan setiap perusahaan 

untuk melakukan berbagai upaya agar konsumen tidak beralih pada perusahaan pesaing 

(Woo, Ahn, Lee, & Koo, 2015). Aktivitas pemasaran ini tergantung dari bagaimana 

perusahaan menerjemahkan keadaan pasar dimana pilihan konsumen semakin banyak dan 

satu sama lain memberikan nilai yang hampir sama (Foroughi, Nikbin, Hyun, & Iranmanesh, 

2016). Penekanan pada manfaat pelanggan, perusahaan didorong untuk memberikan berbagai 

layanan dalam upaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan dan mendapat pangsa 

pasar (Ha and Jang, 2013; Herrmann et al., 2009). 

Layanan internet berkembang pesat (Joo & Sohn, 2008). Internet merupakan pasar 

yang hampir sempurna (Wang, Yeh, & Liao, 2013). Semua informasi dapat diakses dengan 

instan dan pembeli bisa membandingkan produk yang di tawarkan oleh penjual diseluruh 

dunia dan besarnya pengguna teknologi berbasis internet memberikan manfaat transformatif 

bagi perusahaan Online (Akter 2016:3 & Hosein, 2012)). Jumlah perusahaan Online terus 

mengalami peningkatan dan mencoba berkompetisi menjadikan bisnis online menjadi sangat 

kompetitif (Dehghani & Tumer, 2015). Hasil sensus ekonomi dari Badan Pusat Statistik 

(BPS) menunjukkan bahwa industri e-commerce di Indonesia dalam 10 tahun terakhir 

tumbuh sekitar 17% dengan total sekitar 26,2 juta usaha (bisnis.com). Sedangkan menurut 

studi e-commerce 2016 yang dilakukan oleh SWA, MARS dan idEA pengguna e-commerce 

sebanyak 90,5 juta dan penetrasinya sebesar 35,4% dengan total nilai belanja online sebesar 

Rp. 81,8 Triliun dengan rincian Rp. 56,1 Triliun untuk kategori pakaian, aksesoris dan 

FMCB, Rp. 5,9 Triliun untuk kategori elektronik dan furniture, dan Rp. 19,8 Triliun untuk 

kategori travel (Majalah SWA, 2016). 

Kondisi persaingan industri yang semakin meningkat, salah satunya terjadi pada 

industri transportasi yang berbasis layanan Online. Hal ini terbukti dengan semakin tumbuh 

dan berkembangnya industri transportasi yang berbasis layanan Online sejalan dengan tingkat 

kebutuhan dan keinginan diri serta perubahan gaya hidup masyarakat (Barella, 2017). 

Masyarakat semakin dituntut untuk memiliki mobilitas tinggi. Hampir semua jenis transaksi, 

Online maupun offline, internasional maupun domestik, pastilah memerlukan jasa 



 

Dimas Pangestu Sadli, 2017 
ANALISIS ONLINE CUSTOMER REVIEWS  TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN JASA TRANSPORTASI ONLINE 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

transportasi.  Perdagangan Online yang saat ini sudah dilengkapi dengan metode pembayaran 

yang juga Online tetap tidak dapat menghilangkan kebutuhan akan transportasi. Dapat 

dikatakan bahwa transportasi adalah bisnis yang permintaannya tidak akan terusik dengan 

adanya perubahan di dunia digital (http://marketeers.com/peluang-bagi-industri-transportasi-

indonesia/ di akses tanggal 31 Mei 2017). 

TABEL 1.1 

PELAKU INDUSTRI TRANSPORTASI ONLINE DI INDONESIA 

Perusahan Tahun Berdiri Negara Asal 

Uber 2009 Amerika Serikat 

Gojek 2010 Indonesia 

Grab 2012 Malaysia 

Blu-Jek 2015 Indonesia 
Sumber: https://www.grab.com/id/about/,  https://www.Uber.com/id/, https://www.go-jek.com/, 

https://www.blu-jek.com/ 

Pada tabel 1.1 menunjukan data pelaku-pelaku jasa transportasi online. Uber 

merupakan jasa transportasi online pertama yang berdiri pada tahun 2009 di Amerika Serikat. 

Sedangkan Blu-jek merupakan penyedia jasa online yang terbaru, yaitu berdiri pada tahun 

2015 di Indonesia. Selain Blu-jek terdapat di Indonesia perusahaan Gojek yang berdiri lebih 

dulu pada tahun 2010. Selanjutnya, di Malaysia terapat perusahaan Grab yang berdiri pada 

tahun 2012. Perusahaan-perusahaan tersebut saat ini mulai bersaing memperebutkan pasar di 

Indonesia. 

Berbagai penyedia jasa transportasi telah mencatat perkembangan yang cukup besar 

dalam 5 tahun terakhir (Dehghani & Tumer, 2015). Adanya jasa transportasi yang berbasis 

aplikasi Online memudahkan pelanggan dalam menjalankan aktivitasnya. Berikut 

perbandingan jumlah pengunduh jasa transportasi Online tahun 2017 di google plasystore. 

TABEL 1.2 

APPS MOBILE TRANSPORTASI ONLINE 

PADA GOOGLE PLAYSTORE TAHUN 2017 

Nama Unduhan  Rate Ulasan 

Grab 10 juta 4,5/5 984.882 

Gojek 10 juta 4,3/5 824.498 

Uber 100 juta 4,3/5 3.575.393 

Blu-Jek 500 3,9/5 23 

https://www.go-jek.com/
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Sumber : Play Store diakses pada 22 Juli 2017 

Berdasarkan tabel 1.2 di atas data yang diperoleh dari Play Store pada tahun 2017, 

terdapat beberapa perusahaan jasa transportasi Online di dunia yang banyak di unduh oleh 

calon konsumen. Data mengenai pengguna jasa transportasi Online diperoleh jumlah 

pengunduh aplikasi di Play Store. Data ini menunjukan bahwa pengunduh aplikasi Uber di 

dunia sangat tinggi dibandingkan dengan perusahaan jasa transportasi Online lainnya. Tetapi,  

jika melihat data pemesanan transportasi online di Indonesia perusahaan Uber menempati 

peringkat terakhir di antara dua perusahaan lain yaitu Gojek dan Grab. 

 

Sumber:  swa.co.id, teknologi.news.viva.co.id, rappler.com 

GAMBAR 1. 1  

JUMLAH  PEMESANAN GO-JEK, GRAB DAN UBER DI INDONESIA TAHUN 

2015-2016 

 Berdasarkan Gambar 1.1 jumlah pemesanan pada transportasi jasa Online di 

Indonesia pada tahun 2015 sampai 2016. Pada tahun 2015 Go-Jek mendapatkan total 

1.000.000 pemesanan, di tahun 2016 mengalami kenaikan jumlah pemesanan sebesar 

700.000 menjadi 1.700.000 pemesanan. Selanjutnya, disusul dengan Grab yang 

pemesanannya meningkat sebesar 300% dan menghasilkan 1.500.000 pemesanan. Lain 

halnya dengan Uber yang jumlah pemesananya hanya mencapai sekitar 100.000 pemesan.  

Hal ini mengindikasikan terjadi kurangnya minat menggunakan jasa transportasi online pada 

perusahaan Uber. 

Salah satu permasalahan utama pada industri jasa transportasi Online di dunia adalah 

minat menggunakan. Minat menggunakan sangat penting untuk tujuan manajemen pemasaran 
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(Tan, Teoh, Tan, Teo, & Tan, 2013). Minat menggunakan konsumen merupakan keinginan 

mereka untuk menggunakan produk/jasa dari perusahaan tertentu, minat menggunakan ini 

bergantung pada seperangkat faktor yang kompleks, yang secara langsung dapat 

mempengaruhi konsumen (Rana, Osman, & Othman, 2015). Penerapan metode minat beli 

untuk mengukur minat terhadap produk, pertama-tama harus menentukan beberapa cara 

untuk menyampaikan informasi produk ini kepada konsumen potensial (Hosein, 2012). Minat 

beli  sangat  berhubungan dengan  keputusan  konsumen,  jika  individu memiliki minat beli 

yang tinggi maka akan terjadi keputusan  pembelian  yang  berakhir  pada  sebuah pembelian  

sehingga  dapat  menaikkan  penjualan perusahaan (Putri, Kumadji, & Sunarti, 2016). 

Permasalahan minat beli juga menjadi salah satu permasalahan utama di perusahaan 

Uber yang bergerak dibidang jasa transportasi Online. Uber diperkirakan mengalami 

kerugian US$ 2 miliar pada tahun 2015 dan diperkirakan kerugian tahun 2016 mencapai US$ 

3 miliar. (http://www.beritasatu.com di akses tanggal 20 Juni 2017). Layanan ride sharing 

Uber mengumumkan kerugian sebesar 708 juta dollar AS atau setara Rp 9,44 triliun pada 

kuartal pertama 2017. Angka itu belum termasuk kompensasi saham untuk pegawai dan hal-

hal rinci lainnya (http://tekno.kompas.com di akses tanggal 20 Juni 2017). 

Minat menggunakan dapat berdampak langsung pada kelangsungan hidup suatu 

perusahaan, karena minat membeli merupakan kesediaan konsumen untuk membeli produk 

tertentu pada waktu tertentu atau dalam situasi tertentu (Lu, Chang, & Chang, 2014). Tujuan 

utama pemasaran adalah mengajak konsumen untuk berniat membeli produk yang dipasarkan 

(Hutter, Hautz, Dennhard, & Fuller, 2013). Maka dari itu, tampaknya logis bahwa niat 

konsumen untuk membeli pada akhirnya akan menghasilkan keutungan bagi suatu 

perusahaan (Anderson & Knight, 2014). Minat pembelian adalah konsekuensi akhir dari 

sejumlah faktor dalam konteks belanja (Das, 2014). Selain itu, minat beli bisa menjadi 

indikator penting untuk memprediksi perilaku pembelian (Y. F. Wu, Wu, Lee, & Tsai, 2014). 

Peneliti telah melakukan survey pendahuluan mengenai minat warga Kota Bandung 

dalam menggunakan jasa transportasi online Uber. Survey ini dilakukan dengan cara 

menyebarkan kuesioner secara random melalui media online. Kuesioner terdiri dari tujuh 

pertanyaan mengenai minat menggunakan, hasil survey pendahuluan tersaji pada Tabel 1.3 

berikut: 

TABEL 1.3 

HASIL SURVEY PENDAHULUAN 
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No Pertanyaan 

Tanggapan 

Responden 

Ya Tidak 

1. Anda tertarik untuk menggunakan jasa transportasi online Uber 46,3% 53,7% 

2. Anda memiliki keinginan untuk mereferensikan jasa transportasi 

online Uber 
39% 61% 

3. Anda ingin menginformasikan jasa transportasi online Uber 

kepada orang lain 
48,8% 51,2% 

4. Anda mengutamakan pilihan jasa transportasi online Uber 26,8% 73,2% 

5. Anda percaya dengan pilihan anda menggunakan jasa 

transportasi online Uber 
39% 61% 

6. Anda ingin mencari informasi tentang fitur-fitur terbaru dari Uber 48,8% 51,2% 

7. Anda ingin membandingkan jasa transportasi online Uber dengan 

jasa transportasi online lainnya 
56,1% 43,9% 

Sumber : Pra penelitian di Bandung (2017) 

Berdasarkan Tabel 1.3 terlihat bahwa dari tujuh pertanyaan yang diajukan, terlihat 

bahwa tanggapan respoden atas pertanyaan yang diajukan mengenai minat menggunakan 

didominasi dengan respon negatif. Hanya ada satu pertanyaan yang memiliki respon positif 

dari responden yaitu keinginan responden dalam membandingkan jasa transportasi online 

Uber dengan jasa transportasi online lainnya yaitu sebesar 56,1%. Pertanyaan dengan respon 

paling negatif adalah pertanyaan ke empat, dimana hanya 26% responden yang 

mengutamakan pilihannya pada jasa transportasi online Uber. Dengan demikian dapat ditarik 

kesimpulan bahwa minat responden dalam menggunakan jasa transportasi online Uber masih 

rendah. 

Mengingat permasalahan minat beli sangat penting untuk perusahaan jasa transportasi, 

maka masalah tersebut dapat diatasi dengan pendekatan Perilaku Konsumen yang merupakan 

salah satu bidang dari Manajemen Pemasaran yang termasuk dalam bagian dari Buying 

Decision Process (P. Kotler & Keller, 2016). Schiffman & Kanuk (2004) berpendapat 

pengaruh eksternal, kesadaran akan kebutuhan, pengenalan produk dan evaluasi alternatif 

adalah hal yang dapat menimbulkan minat beli konsumen. Pengaruh eksternal ini terdiri dari 
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usaha pemasaran dan faktor sosial budaya. Menurut Rana, Osman, & Othman (2015) terdapat 

faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli, yaitu kualitas produk, citra merek, sosio-

ekonomi, dan pengaruh sosial. 

Berdasarkan beberapa penelitian mengungkapkan bahwa terdapat faktor yang 

mempengaruhi minat menggunakan antara lain dengan Word Of Mouth dan brand awareness 

(Fu, 2015). Faktor lain yang dapat mempengaruhi minat menggunakan yaitu produk dan 

harga (Seng, 2015). (Fan & Miao, 2012) menambahkan faktor yang mempengaruhi minat 

menggunakan yaitu Electronic word of mouth. (Chunmei Gan, 2016) berpendapat bahwa 

persepsi nilai mempengaruhi minat beli. (Obiedat, 2007) berpendapat bahwa Online 

Customer Reviews dapat mempengaruhi minat menggunakan. Terdapat juga dimensi kualitas 

layanan terhadap minat menggunakan (Ga & Sa, 2005).  Online costumer reviews merupakan 

informasi yang ditulis secara Online mengenai ulasan sebuah produk oleh konsumen lain 

yang pernah membeli dan menggunakan produk tersebut. Selain itu, Online customer reviews 

juga dapat berisi mengenai keluhan mengenai toko atau penyedia produk tersebut. Faktor lain 

yang dapat mepengaruhi minat menggunakan adalah  sikap merek inti dan persepsi konsumen 

(S. Wu, 2008). Informasi menjadi faktor yang sangat penting dan mempengaruhi konsumen 

dalam mengambil keputusan. Online customer reviews merupakan informasi yang ditulis 

secara online mengenai ulasan sebuah produk oleh konsumen lain yang pernah membeli dan 

menggunakan produk tersebut. Selain itu, online customer reviews juga dapat berisi 

mengenai keluhan mengenai toko atau penjual produk tersebut. DiMauro dan Bulmer (2014) 

mengungkapkan hasil riset konsumen sosial yang baru saja dilakukan menunjukkan bahwa 

saat membuat sebuah keputusan untuk membeli atau menggunakan situs e-commerce, 

pengguna internet mempercayai online reviews yang diposting oleh konsumen yang tidak 

dikenal daripada mereka percaya pada media tradisional. Riset BrightLocal pada 2014 

mendapat temuan bahwa 88% konsumen mempercayai online customer reviews seperti 

konsumen mendengarkan rekomendasi personal dari keluarga atau teman. Artinya jika 

konsumen membaca online review berdasarkan pengalaman, opini, evaluasi, maupun kritik 

dan saran dari internet mereka akan mempercayainya seperti apabila orang terdekat yang 

memberikan saran.(Chen, Business, & Yuan, 2014). 

 Selain itu juga Uber berusaha memperbaiki Online Customer Reviews. Rating reviews 

Uber dalam playstore yang dilakukan oleh konsumen secara keseluruhan dalam skala 1-5  

mendapatkan nilai 4,3. Nilai yang sama juga di peroleh oleh gojek. Nilai yang di dapatkan 
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oleh Uber tersebut berdasarkan fitur unggulan yang ditawarkan di antaranya Rating drivers 

mendapatkan 89% respon positif dari konsumen, estimating arrival time 87% respon positif 

dari konsumen, rating riders 87% respon positif dari konsumen dan sharin arrival time 87% 

respon positif dari konsumen. Informasi menjadi faktor yang sangat penting dan 

mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan. Hasil riset konsumen sosial 

menunjukkan bahwa Minat menggunakan, pengguna mempercayai Online Customer Reviews 

yang diposting oleh konsumen yang tidak dikenal daripada mereka percaya media tradisional 

(Chuang, Lin, & Wu, 2014). Menurut (Park et al., 2015) bahwa Online Customer Reviews 

berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan. 

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi masalah penelitian ini adalah minat 

menggunakan masyarakat, oleh sebab itu judul penelitian ini adalah “Analisis Online 

Customer Reviews terhadap Minat Menggunakan Jasa Transportasi Online (Survei 

pada Pengguna Uber Indonesia Melalui Aplikasi Play Store)”. 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, minat 

menggunakan masih menjadi masalah yang begitu klasik yang dialami oleh perusahaan 

karena semakin banyaknya pesaing baru yang masuk ke dalam suatu industri. Minat 

menggunakan konsumen merupakan keinginan mereka untuk menggunakan produk/jasa dari 

perusahaan tertentu, minat menggunakan ini bergantung pada seperangkat faktor yang 

kompleks, yang secara langsung dapat mempengaruhi konsumen (Rana et al., 2015). 

Penerapan metode minat beli untuk mengukur minat terhadap produk, pertama-tama harus 

menentukan beberapa cara untuk menyampaikan informasi produk ini kepada konsumen 

potensial (Hosein, 2012). Minat beli  sangat  berhubungan dengan  keputusan  konsumen,  

jika  individu memiliki minat beli yang tinggi maka akan terjadi keputusan  pembelian  yang  

berakhir  pada  sebuah pembelian  sehingga  dapat  menaikkan  penjualan perusahaan (Putri, 

Kumadji, & Sunarti, 2016). 

Berdasarkan beberapa penelitian mengungkapkan bahwa terdapat faktor yang 

mempengaruhi minat menggunakan antara lain dengan Word Of Mouth dan brand awareness 

(Fu, 2015). Faktor lain yang dapat mempengaruhi minat menggunakan yaitu produk dan 

harga (Seng, 2015). (Fan & Miao, 2012) menambahkan faktor yang mempengaruhi minat 

menggunakan yaitu Electronic word of mouth. (Chunmei Gan, 2016) berpendapat bahwa 
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persepsi nilai mempengaruhi minat beli. (Obiedat, 2007) berpendapat bahwa Online 

Customer Reviews dapat mempengaruhi minat menggunakan. Terdapat juga dimensi kualitas 

layanan terhadap minat menggunakan (Ga & Sa, 2005).  Faktor lain yang dapat mepengaruhi 

minat menggunakan adalah  sikap merek inti dan persepsi konsumen (S. Wu, 2008). Faktor 

Online Customer Reviews dapat mempengaruhi minat menggunakan (Chen et al., 2014). 

Minat beli dapat ditingkatkan ketika pelanggan melihat ulasan yang baik pada suatu 

produk secara Online. Ketika pelanggan melihat ulasan yang baik, maka pelanggan mendapat 

stimuli untuk melakukan sebuah pembelian. Dengan itu maka penulis akan menguji hal 

tersebut. Maka yang menjadi masalah penelitian  ini diidentifikasi ke dalam tema sentral 

sebagai berikut: 

Fenomena yang terjadi di perusahaan transportasi Online Uber yaitu minat 

menggunakan produknya yang masih lemah. Apabila masalah-masalah tersebut 

terus dibiarkan maka akan mengancam keberlangsungan aktivitas perusahaan. 

Sehingga dibutuhkan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut 

yaitu melalui upaya perbaikan Online customer reviews dari aplikasi perusahaan 

tersebut. Dengan meningkatnya hasil ulasan yang baik dari konsumen maka 

akan meperbaiki minat menggunakan dari jasa transportasi yang ditawarkan. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana gambaran Online customer reviews jasa transportasi Uber pada Pengguna 

Uber Indonesia Melalui Aplikasi Play Store 

2. Bagaimana gambaran minat menggunakan jasa transportasi Uber pada Pengguna Uber 

Indonesia Melalui Aplikasi Play Store 

3. Pengaruh Online customer reviews terhadap minat menggunakan jasa transportasi Uber 

pada Pengguna Uber Indonesia Melalui Aplikasi Play Store 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai 

analisis Online customer reviews terhadap minat menggunakan, yang selanjutnya dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Memperoleh temuan mengenai gambaran Online customer reviews jasa transportasi Uber 

pada Pengguna Uber Indonesia Melalui Aplikasi Play Store 

2. Memperoleh temuan mengenai gambaran minat menggunakan jasa transportasi Uber 

pada Pengguna Uber Indonesia Melalui Aplikasi Play Store 
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3. Memperoleh temuan pengaruh Online customer reviews terhadap minat menggunakan 

jasa transportasi Uber pada Pengguna Uber Indonesia Melalui Aplikasi Play Store 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi dari segi 

akademik maupun praktis. 

1. Kegunaan Akademik 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan 

pengembangan penelitian lebih lanjut dan juga dapat menambah khasanah pustaka 

bagi yang berminat mendalami pengetahuan dalam pemasaran khususnya pada bidang 

Online customer reviews dan minat menggunakan pada industri e-commerce jasa 

transportasi Online. 

b. Pene litian ini juga diharapkan dapat memperkuat teori yang sudah ada bahwa Online 

customer reviews dapat menciptakan minat menggunakan pada industri e-commerce.  

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Bagi perusahaan dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mengetahui  bagaimana 

Online customer reviews dan dampaknya terhadap minat menggunakan, sehingga 

perusahaan mampu membuat strategi tentang bagaimana mempertahankan 

produktivitas dan kinerja perusahaan agar tetap diminati konsumen. 

 


