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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Selama dekade terakhir, semakin banyak daerah perkotaan di seluruh 

dunia yang mulai menghadapi masalah transportasi (French Agency for 

Development, 2014). Dibalik perannya sebagai elemen kunci yang mendorong 

perkembangan ekonomi dan sosial (French Agency for Development, 2014), 

transportasi dan mobilitas menghadirkan tantangan yang besar, terutama berupa 

dampak-dampak buruk akibat tingginya jumlah penggunaan kendaraan bermotor 

pribadi (Mundorf, dkk. 2018). Kebisingan, kemacetan, polusi, dan masalah 

kesehatan akibat gaya hidup yang pasif menjadi harga yang harus dibayar dari 

kepraktisan penggunaan moda kendaraan tersebut (Olsson, Huck & Friman, 

2018).  

Masalah transportasi tersebut terutama terlihat di kota-kota dengan 

perkembangan aglomerasi yang cepat yang terkadang menyambut ratusan 

penduduk baru setiap hari (French Agency for Development, 2014). Di Indonesia, 

masalah tersebut terutama terlihat di daerah-daerah di Pulau Jawa yang memiliki 

jumlah penduduk tertinggi. Populasi di Pulau Jawa pada tahun 2035 diperkirakan 

setara dengan 54% jumlah penduduk Indonesia (sumber: 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/04/06/2035-penduduk-jawa-

bakal-mencapai-167-juta-jiwa, diakses pada tanggal 10 Mei 2019 pukul 15:05 

WIB). Lebih jauh, populasi tertinggi dapat ditemukan di Provinsi Jawa Barat. 

Perbandingan jumlah penduduk di Pulau Jawa dapat terlihat pada Gambar 1.1. 

Populasi yang tinggi di Jawa Barat telah menjadikan provinsi ini sebagai 

daerah dengan penyebaran kendaraan bermotor terbanyak (sumber: 

https://oto.detik.com/event/d-4153618/bukan-jakarta-ini-daerah-dengan-

penyebaran-kendaraan-terbanyak, diakses pada tanggal 12 Mei 2019 pukul 11:26 

WIB). Tingginya jumlah kendaraan tersebut telah menyebabkan berbagai masalah 

transportasi di kota-kota di provinsi ini, terutama di Kota Bandung.  

 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/04/06/2035-penduduk-jawa-bakal-mencapai-167-juta-jiwa
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/04/06/2035-penduduk-jawa-bakal-mencapai-167-juta-jiwa
https://oto.detik.com/event/d-4153618/bukan-jakarta-ini-daerah-dengan-penyebaran-kendaraan-terbanyak
https://oto.detik.com/event/d-4153618/bukan-jakarta-ini-daerah-dengan-penyebaran-kendaraan-terbanyak
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Sumber: Kata Data (2018) 

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk di Pulau Jawa (2018-2035) 

Peran Kota Bandung sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di 

Indonesia mengakibatkan peningkatan populasi yang mencapai 3,5% per tahun 

(Tarigan, dkk. 2016). Pertumbuhan jumlah penduduk tersebut berakibat pada 

aktivitas yang semakin padat dan membutuhkan mobilitas tinggi sehingga 

menyebabkan terjadinya ledakan jumlah kendaraan bermotor di kota ini (Dinas 

Perhubungan Kota Bandung, 2016). Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di 

Kota Bandung mencapai rata-rata 11% per tahunnya dengan kendaraan pribadi 

mendominasi pertumbuhan tersebut dengan angka 98% (sumber: 

http://bandung.bisnis.com/read/20181002/82444/580942/pertumbuhan-kendaraan-

di-bandung-11-per-tahun; diakses pada tanggal 13 Mei 2019 pukul 1:21 WIB).  

Ledakan jumlah kendaraan bermotor ini kemudian menjadi pemicu 

berbagai masalah (Dinas Perhubungan Kota Bandung, 2016). Kemacetan, 

misalnya, terjadi karena penambahan ruas jalan sebesar 1,29% per tahun tidak 

sebanding dengan penambahan jumlah kendaraan bermotor yang mencapai 9,34% 

per tahun (Dinas Perhubungan Kota Bandung, 2016). Kota ini pun telah menjadi 

kota termacet kedua setelah Jakarta (sumber: 

https://properti.kompas.com/read/2018/02/25/182046621/ini-10-kota-termacet-di-

indonesia?page=all, diakses pada tanggal 12 Mei 2019 pukul 11:27 WIB). 

 

http://bandung.bisnis.com/read/20181002/82444/580942/pertumbuhan-kendaraan-di-bandung-11-per-tahun
http://bandung.bisnis.com/read/20181002/82444/580942/pertumbuhan-kendaraan-di-bandung-11-per-tahun
https://properti.kompas.com/read/2018/02/25/182046621/ini-10-kota-termacet-di-indonesia?page=all
https://properti.kompas.com/read/2018/02/25/182046621/ini-10-kota-termacet-di-indonesia?page=all
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Kemacetan di Kota Bandung telah menyebabkan kerugian finansial 

sebesar ± Rp. 4,63 triliun per tahun dan berdampak buruk pada kesehatan fisik 

dan psikis masyarakat (Dinas Perhubungan Kota Bandung, 2016). Selain itu, pada 

aspek lingkungan, banyaknya penggunaan kendaraan bermotor di Bandung telah 

mengontribusi lebih dari 66,34% emisi gas buang Kota Bandung dan 

memperburuk masalah polusi di kota ini. Banyaknya pemakaian kendaraan 

bermotor pun telah menyebabkan peningkatan kecelakaan lalu lintas sebesar 

22,37% per tahun (Dinas Perhubungan Kota Bandung, 2016).  

Dinas Perhubungan Kota Bandung (2016) menyatakan bahwa 

mengembalikan budaya bersepeda di masyarakat merupakan solusi paling mudah 

dan murah untuk mengatasi masalah mobilitas di Bandung. Karakter murah 

sepeda tentu bukan hanya karena harganya yang jauh di bawah kendaraan 

bermotor, melainkan juga karena tidak memerlukan bahan bakar. Sepeda juga 

dinilai mudah karena tidak membutuhkan ruang yang luas sehingga pemerintah 

tidak perlu membangun ruas-ruas jalan yang lebar. Selain itu, pada aspek 

kesehatan, sepeda memiliki dampak baik seperti dapat berfungsi sebagai alat olah 

raga dan tidak mengeluarkan polusi, baik polusi udara maupun polusi suara 

(Dinas Perhubungan Kota Bandung, 2016).  

Walaupun memiliki banyak manfaat, belum banyak warga Kota Bandung 

yang mengoptimalkan berpergian dengan sepeda. Mayoritas pengguna sepeda di 

Kota Bandung masih membatasi penggunaan sepeda sebagai sarana olahraga alih-

alih memanfaatkannya sebagai moda transportasi (sumber: 

http://www.prfmnews.com/berita.php?detail=dishub-kota-bandung-kembali-

gencarkan-ajakan-bersepeda, diakses pada tanggal 12 Mei 2019 pukul 11:29).  

Hal tersebut menunjukkan rendahnya niat penduduk Kota Bandung untuk 

mengoptimalkan berpergian dengan sepeda.  

Niat berperan sebagai motivasi atau kekuatan dorongan dari dalam diri 

individu yang memaksa individu tersebut untuk melakukan tindakan (Schiffman 

& Kanuk, 2007). Bila seseorang memiliki motivasi yang tinggi terhadap objek 

tertentu, orang tersebut akan berperilaku untuk menguasai objek tersebut. 

http://www.prfmnews.com/berita.php?detail=dishub-kota-bandung-kembali-gencarkan-ajakan-bersepeda
http://www.prfmnews.com/berita.php?detail=dishub-kota-bandung-kembali-gencarkan-ajakan-bersepeda
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Sebaliknya, bila motivasinya rendah, maka orang tersebut akan menghindari 

objek yang bersangkutan.  

Ajzen (2012) menyatakan bahwa niat adalah prediktor utama terealisasi 

atau tidaknya suatu perilaku. Gagasan tersebut tidak hanya menyiratkan hubungan 

yang erat antara niat dan perilaku melainkan juga bahwa perubahan niat akan 

diikuti dengan perubahan perilaku (Ajzen, 2012). Hubungan yang stabil antara 

niat dan perilaku telah tercatat dalam berbagai penelitian (Kai & Haokai, 2016). 

Meta-analisis penelitian dalam berbagai domain perilaku telah melaporkan 

korelasi rata-rata niat-perilaku sebesar 0,44 hingga 0,62 (Ajzen, 2012). Meta 

analisis lain pun telah mengkonfirmasi efektivitas niat dalam memahami 

perubahan perilaku akibat intervensi (Steinmetz et al., 2016). Oleh karena itu, 

masalah rendahnya niat bersepeda penduduk Kota Bandung perlu segera diatasi 

mengingat eratnya hubungan niat dengan perilaku. 

Berdasarkan penelitian, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

niat seseorang untuk bersepeda seperti individual value (Afroz, dkk. 2015) dan 

persepsi (Fernandez-Heredia, Jara-Diaz & Monzon, 2016). Selain itu, faktor-faktor 

yang mempengaruhi niat juga tercatat dalam Theory of Planned Behavior (TPB) 

yang diajukan oleh Ajzen (2012). Penggunaan TPB untuk memahami perilaku 

perjalanan bersepeda telah tercatat dalam berbagai penelitian (Milkovic & 

Štambuk, 2015; Zainuddin, dkk., 2016; Acheampong, 2017). Penelitian-penelitian 

tersebut telah menunjukkan bahwa TPB merupakan teori yang memadai untuk 

memahami niat untuk berpergian dengan sepeda. Oleh karena itu, teori psiko-

sosial populer (Ajzen, 2015a) tersebut dipakai dalam penelitian ini dengan 

harapan dapat memberikan manfaat dalam perancangan promosi budaya 

bersepeda di Kota Bandung di masa yang akan datang. 

TPB menyatakan bahwa niat dipengaruhi oleh tiga penentu dasar yaitu 

sikap (attitude) yang berhubungan dengan perasaan positif atau negatif seseorang 

akan perilaku tertentu; norma subjektif (subjective norm) yang merupakan 

persepsi seseorang mengenai pendapat orang-orang yang penting baginya 

mengenai suatu perilaku; dan kontrol perilaku (behavior control) yang berkaitan 

dengan persepsi individu mengenai mudah tidaknya merealisasikan perilaku 
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tersebut. Sebagai aturan umum, semakin positif sikap, norma subjektif, dan 

kontrol perilaku seseorang terhadap suatu perilaku, semakin besar pula 

kemungkinan orang tersebut untuk memiliki niat merealisasikan perilaku tersebut 

(Ajzen, 2015a). 

Penelitian-penelitian sebelumnya telah menunjukkan beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, dan niat seseorang 

untuk bersepeda, diantaranya social identity (Lois, Antonio & Rondinella, 2015), 

perceived usefulness dan perceived ease (Yu, dkk. 2018), dan moderasi social 

media engagement (Groth, dkk. 2018). Penelitian mengenai dampak moderasi 

social media engagement, khususnya, menunjukkan hasil yang menarik. Tidak 

seperti penelitian lain yang menunjukkan dampak positif variabel-variabel yang 

disebutkan, penelitian yang dilakukan oleh Groth, dkk. (2018) menunjukkan 

bahwa moderasi social media engagement memiliki dampak negatif terhadap niat 

seseorang untuk memanfaatkan moda transportasi berkelanjutan. Penelitian lebih 

lanjut perlu dilakukan mengingat tingginya social media engagement masyarakat 

saat ini (Groth, dkk. 2018) dan maraknya penggunaan media sosial sebagai 

komponen kunci dalam strategi pemasaran (Alremeithi, 2017).  

Saat ini dunia memang berada di tengah paradigma media sosial (Burgess, 

Marwick & Poell, 2017). Sejumlah 82% populasi internet di dunia berusia 15 

tahun keatas telah menjadi pengguna aktif dan terhitung menghabiskan hampir 1 

dari setiap 5 menit waktu online mereka untuk mengakses media sosial (comScore 

Inc., 2011). Pada tahun 2017, tercatat 2,46 milyar orang menggunakan media 

sosial dan jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 2,77 milyar. Di 

Indonesia, tercatat 104,96 juta orang menggunakan media sosial pada tahun 2017. 

Jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 13,54 juta pada tahun 2022. 

Perkembangan jumlah pengguna media sosial di Indonesia dapat dilihat pada 

Gambar 1.2. 

User media sosial memiliki engagement yang tinggi pada media sosial 

mereka (Groth, Buchauer & Schlögl, 2018). Generasi muda yang sering disebut 

sebagai mobile generation ini menjadikan media sosial sebagai teman setia 

mereka (Cabral, 2011) dan menginvestasikan banyak waktu mereka di media 
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sosial dan komunitas online setiap harinya (Groth, dkk. 2018). Engagement pada 

media sosial dilakukan baik dengan membaca artikel, meng-klik tombol like pada 

media sosial seperti Instagram dan Facebook, pemberian komentar, maupun 

dengan berbagi artikel tertentu melalui media sosial mereka (Groth, dkk. 2018). 

 

Sumber: Statista (2018) 

Gambar 1.2 Jumlah Pengguna Media Sosial di Indonesia 

Tingginya jumlah dan tingkat engagement masyarakat yang mengadopsi 

platform media sosial telah menciptakan pergeseran paradigma dalam dunia 

pemasaran, khususnya pada konsep customer engagement (Dolan, 2015). Sifat 

interaktif media sosial telah mengubah cara konsumen berkomunikasi dan 

berinteraksi (Dolan, 2015) yang kemudian merevolusi peran konsumen dari 

sekedar penerima pasif menjadi partisipan aktif pada proses pemasaran (Hanna, 

Rohm & Crittenden, 2011) melalui percakapan, interaksi, dan perilaku mereka 

secara online (Dolan, 2015). Melalui engagement yang dilakukan, konsumen 

secara aktif terlibat dalam kegiatan pemasaran misalnya melalui penciptaan word 

of mouth dan penulisan referensi maupun rekomendasi yang kemudian dapat 

mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen lain (Gupta & Harris, 2010). Peran 

internet pun kini berubah dari platform untuk menyebarkan informasi menjadi 

platform untuk menyebarkan pengaruh (Hanna, dkk. 2011). 
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Groth, dkk. (2018) berargumen bahwa partisipasi aktif tersebut 

menghasilkan fenomena moral licensing dimana para pengguna media sosial 

menggantikan perilaku mereka di kehidupan nyata dengan perilaku secara online. 

Keaktifan secara online dinilai dapat menghilangkan rasa bersalah atas tindakan 

negatif yang dilakukan di kehidupan nyata sehingga menghambat penerapan 

perilaku nyata, termasuk dalam domain perilaku perjalanan berkelanjutan. 

Engagement konsumen pada akun-akun media sosial yang 

mempromosikan budaya bersepeda di Kota Bandung seperti Bandung Eco 

Transport, Dinas Perhubungan, dan komunitas-komunitas sepeda seperti Bike to 

Campus, Bike to Work, dan London Taxi Bike telah dapat terlihat. Pemberian 

komentar dan like, maupun pembagian post melalui fungsi reshare kerap terlihat 

pada akun-akun media sosial yang telah disebutkan. Selain itu, engagement yang 

dilakukan dengan membagikan artikel mengenai kegiatan bersepeda melalui akun 

media sosial pribadi pun dapat ditemukan. 

Dengan demikian, penelitian lebih lanjut mengenai dampak moderasi 

social media engagement terhadap penerapan perilaku bersepeda perlu dilakukan 

agar kegiatan promosi budaya bersepeda melalui media sosial yang dilakukan 

tidak menjadi bumerang. Selain itu, minimnya jumlah penelitian mengenai social 

media engagement (Dessart, 2017) menjadi alasan tambahan pengangkatan topik 

untuk menambah referensi yang dapat dijadikan acuan. Berdasarkan uraian 

permasalahan yang dikemukakan, perlu dilakukan penelitian mengenai “Analisis 

Moderasi Social Media Engagement Pada Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, 

dan Kontrol Perilaku terhadap Niat Bersepeda (Survei pada Pengguna 

Sepeda di Kota Bandung)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasaran latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian di bawah ini.  

1) Bagaimana gambaran tingkat sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, social 

media engagement, dan niat untuk mengoptimalkan berpergian dengan sepeda 

di Kota Bandung? 
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2) Adakah dampak moderasi social media engagement pada pengaruh sikap 

terhadap niat untuk mengoptimalkan berpergian dengan sepeda di Kota 

Bandung? 

3) Adakah dampak moderasi social media engagement pada pengaruh norma 

subjektif terhadap niat untuk mengoptimalkan berpergian dengan sepeda di 

Kota Bandung? 

4) Adakah dampak moderasi social media engagement pada pengaruh kontrol 

perilaku terhadap niat untuk mengoptimalkan berpergian dengan sepeda di 

Kota Bandung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

memperoleh berbagai temuan di bawah ini.  

1) Gambaran tingkat sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, social media 

engagement, dan niat untuk mengoptimalkan berpergian dengan sepeda di 

Kota Bandung. 

2) Dampak moderasi social media engagement pada pengaruh sikap terhadap 

niat untuk mengoptimalkan berpergian dengan sepeda di Kota Bandung. 

3) Dampak moderasi social media engagement pada pengaruh norma subjektif 

terhadap niat untuk mengoptimalkan berpergian dengan sepeda di Kota 

Bandung. 

4) Dampak moderasi social media engagement pada pengaruh kontrol perilaku 

terhadap niat untuk mengoptimalkan berpergian dengan sepeda di Kota 

Bandung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis 

maupun praktis di bawah ini. 

1) Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan tambahan 

pengetehuan pada ilmu manajemen secara umum dan pada bidang manajemen 

pemasaran yang berkaitan dengan Theory of Planned Behavior dan social 
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media engagement secara khusus. Penelitian ini juga dapat dipakai sebagai 

referensi pada penelitian selanjutnya mengenai topik terkait. 

2) Secara praktis, penelitian ini dapat dipakai sebagai masukan untuk mengatasi 

persoalan mengenai perilaku perjalanan berkelanjutan, khususnya berkenaan 

dengan strategi pemasaran melalui media sosial. 

 

1.5 Struktur Organisasi Tesis 

Untuk mengetahui keseluruhan isi tesis ini, maka disusunlah struktur 

organisasi penulisan tesis sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab awal yang mengemukakan latar belakang 

penulisan dan pemilihan tema penelitian, rumusan masalah berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab melalui penelitian; tujuan; 

dan kegunaan penelitian baik bidang akademis maupun praktis. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN 

HIPOTESIS 

Bab ini berfungsi sebagai landasasan teoritis dalam penyusunan tesis, 

meliputi teori dan konsep mengenai social media marketing, sikap, 

dan minat. Selain itu, tercantum pula kerangka pemikiran penelitian 

untuk mempermudah proses pemahaman penelitian, penelitian 

terdahulu yang relevan, dan hipotesis penelitian. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam Bab ini, dijabarkan metode penelitian, meliputi lokasi 

penelitian, subjek populasi dan responden, desain penelitian, metode 

penelitian, definisi operasional penelitian, instrument penelitian, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mengemukakan gambaran umum objek penelitian dan 

membahas temuan pada analisis data deskriptif dan statistik, berikut 

interpretasinya. 
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BAB V  SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

Bab ini menjabarkan jawaban atas pertanyaan penelitian dan 

menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis 

temuan penelitian yang kemudian ditutup dengan saran. 


