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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi semakin berkembang, hal ini tidak bisa kita 

hindari dalam kehidupan karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan 

kemajuan ilmu pengetahuan. Inovasi-inovasi yang diciptakan memberikan 

manfaat positif bagi kehidupan kita. Memberikan banyak kemudahan, serta 

sebagai cara baru dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Khusus dalam bidang 

teknologi masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-

inovasi yang telah dihasilkan, dengan ini memudahkan kita dalam melakukan 

aktifitas sehari-hari salah satunya yakni teknologi komunikasi. 

Pada zaman dahulu, orang-orang menggunakan sesuatu dari alam untuk 

digunakan sebagai alat komunikasi seperti kentongan, asap, prasasti dan daun 

lontar bahkan burung merpati. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, 

berkembang juga alat komunikasi seperti handphone yang memudahkan kita 

dalam melakukan aktifitas sehari-hari dengan mengirim pesan antar satu dengan 

yang lainnya tanpa terbatasi ruang atau waktu. Demikian juga dengan teknologi 

internet, dengan adanya internet memudahkan kita mendapatkan informasi 

sangatlah cepat karena bisa mengetahui berbagai informasi, baik informasi di 

dalam negeri maupun di luar negeri, kita juga bisa mengetahui kegiatan dan info 

teman kita melalui jejaring sosial sebagai bentuk teknologi informasi yang mudah 

di buat dan besar manfaatnya. 
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Internet merupakan salah satu media yang membuat seluruh dunia 

tersambung sehingga mendatangkan dampak sekaligus banyak manfaat seperti 

sumber atau kumpulan ilmu pengetahuan dari berbagi dunia. Tak hanya kumpulan 

ilmu pengetahuan saja, internet juga dimanfaatkan orang-orang masa kini sebagai 

media bisnis secara online. Dengan bermodalkan kreatifitas bisnis dalam media 

online mampu menyedot perhatian masyarakat  dan membawa bisnis 

online tersebut menjadi salah satu fenomena yang menjadi tren. Salah satu bisnis 

online yang paling tren di Indonesia saat ini adalah bisnis transportasi online. 

Berawal dari munculnya Gojek atau Ojek Online. 

Gojek merupakan salah satu jasa transportasi berbasis aplikasi yang ada di 

Indonesia. Gojek hadir sebagai solusi dari banyak masalah yaitu kondisi angkutan 

umum yang belakangan ini kurang aman, merupakan solusi yang mempertemukan 

penyedia jasa ojek dengan konsumen yang membutuhkan. Ide Gojek awalnya 

berasal dari melihat sulitnya penyedia jasa ojek untuk mendapatkan konsumen 

dan juga banyaknya konsumen yang sulit mendapatkan akses jasa ojek. Kemudian 

Nadiem Makarim (CEO Gojek) mulai membuat sebuah aplikasi yang 

menjembatani pertemuan antara konsumen dan penyedia jasa tersebut. Awalnya 

Gojek hanya sebuah call center yang dikerjakan oleh tim manajemen dengan 

jumlah orang terbatas. Gojek belum mempunyai aplikasi atau belum melakukan 

pemesanan online. Gojek hanya melayani konsumen via telepon, konsumen 

memesan layanan ojek melalui call center, kemudian operator akan mencari driver 

yang terdekat. Selanjutnya, call center akan memastikan kedatangan driver dengan 

sistem navigasi dan koordinasi konsumen. Selama tiga tahun menjalankan usaha 

dengan model layanan call center, Gojek banyak dimanfaatkan perusahaan-
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perusahaan untuk melakukan jasa kurir alias antar-mengantar surat, dokumen, 

atau barang. Padahal awalnya Gojek merupakan jasa transportasi untuk orang-

orang berpergian. Pada tahun 2014, Nadiem yang merupakan CEO Gojek mulai 

mengelola bisnis Gojek secara penuh. Layanan Gojek yang awalnya offline 

beralih masuk di kancah online dengan aplikasi khusus. Dengan memanfaatkan 

kecanggihan teknologi mobile inilah Gojek berhasil merevolusi industri 

transportasi ojek. Saat ini, aplikasi Gojek sudah diunduh lebih dari 13 juta orang 

di berbagai daerah. Fitur yang ditawarkan Gojek pun berbagai macam, mulai dari 

pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja, hingga berpergian. Gojek 

pun telah membawa perubahan di kancah transportasi. Kini, tak kurang dari 210 

ribu orang pengemudi atau biasa dipanggil driver Gojek telah meroda di jalanan. 

Tercatat, Gojek telah beroperasi di Jabodetabek, Bali, Surabaya, Bandung, 

Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Palembang, dan Balikpapan. Nadiem 

pun tak lagi hanya ditemani tim manajemen kecil. Sebab, secara total pegawainya 

telah mencapai sekitar seribu orang. Semakin hari, layanan Gojek pun semakin 

berkembang mengikuti demand konsumen yang terus meningkat. Saat masih 

mengedepankan layanan jasa antar pada jam sibuk dan hari kerja, rata-rata order 

Gojek per pengemudinya hanya mendapat tiga sampai empat kali pesanan. Setelah 

Gojek mengembangkan layanannya dan beroperasi setiap hari 24 jam, termasuk 

hari libur. (http:/www.republika.co.id/berita/koran/halaman1/16/03/16/o44e4715-

nadiem-makarim-pendiri-dan-ceo-gojek-indonesia-membangkitkan-gairah-usaha-

tukang-ojek) 

Jika dibandingkan antara Gojek dengan ojek pangkalan (konvensional) 

tentu kehadiran Gojek memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri menarik 
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minat masyarakat untuk menggunakan layanan jasanya, adapun kelebihan yang 

dimiliki Gojek diantaranya penggelolaan dilakukan secara elektronik, seluruh 

pesanan dilakukan oleh pengguna jasa lewat smartphone. Hal ini dapat 

mengurangi waktu serta usaha yang harus dilakukan oleh pengguna jasa dalam 

mencari tukang ojek ditempat dimana jarang ada tukang ojek yang mangkal atau 

jauh dari pangkalan ojek. Selain itu Gojek memiliki transparansi harga, pelanggan 

tidak perlu lagi melakukan tawar menawar harga karena pembiayaan jasanya 

sudah dihitung dengan menggunakan jarak tempuh. Dari segi keamanan Gojek 

lebih terjamin karena semua driver telah diseleksi baik dari segi kelengkapan 

surat-surat maupun kondisi kendaraan seperti rem, kaca spion, ketersedian helm 

serta pelatihan safety riding. Namun bukan berarti Gojek tidak memiliki 

kekurangan dalam proses pelayanannya, selama berkendara driver Go jek 

biasanya sambil mengoprasikan smartphonenya hal ini dapat meningkatkan resiko 

kecelakaan dalam perjalanan dikarenakan menurunnya konsentrasi dalam 

berkendara, hal ini tentu sangat membahayakan penumpang. 

(http://www.kalvinliang.com/kelebihan-ojek-online-gojek-dan-grabbikedibanding-

ojek-konvensional/). 

Seiring dengan meningkatnya penggunaan jasa transportasi online yang 

berbasis aplikasi yang terjadi tidak hanya dikalangan masyarakat Ibu Kota, Gojek 

memperluas wilayah pemasaran diberbagai kota-kota besar khususnya kota 

Malang. Pada akhir bulan Mei 2016, Gojek resmi beroperasi di kota Malang. 

Awal  kehadirannya tidak langsung booming dikarenakan beberapa faktor, 

diantaranya kondisi ekonomi kota. Di Jakarta banyak driver Gojek yang masih 

muda dengan armada motor yang bagus dan bermerk, sedangkan di Malang hanya 
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dijumpai driver yang sudah bapak-bapak dan memiliki armada yang biasa saja. 

Faktor lain yang mempengarungi gojek tidak langsung mendapatkan hati di 

masyarakat kota malang yaitu kebiasaan masyrakat yang menggunakan angkutan 

umum ketika bepergian, hal ini dikarenakan angkutan umum lebih murah dari segi 

biaya dan juga kepadatan lalu lintas dikota malang tidak seperti di Ibu Kota 

(http://cakmaryono.com/serdadu-gojek-di-malang/). 

Dari masalah tersebut untuk mendapat apresiasi dari konsumen diperlukan 

inovasi dalam mempromosikan layanan jasa transportasi tersebut, salah satunya 

dengan memasang iklan online. Menurut Jefkins (1997) dalam buku Periklanan, 

mendefinisikan iklan sebagai salah satu sarana pemasaran produk barang atau jasa 

harus tampil menarik dan persuasive. Dalam membuat suatu karya iklan yang 

efektif agar mendapatkan positif dari khalayak, maka para pengiklan harus 

mengacu pada factor-faktor periklanan yang efektif. Senada dengan yang 

disampaikan Morissan (2010), iklan online harus dibuat secara menarik agar dapat 

mengalihkan pandangan pengunjung situs lalu mengunjungi situs tersebut dan 

mampu membuat pengunjung dapat mengunjungi kembali situs tersebut. Iklan 

online ini dapat berupa spanduk (banner), sponsorship, pop-up, iklan sela, 

webcasting, dan berupa link yang tersedia di pinggir, atas, bawah ataupun yang 

tiba-tiba muncul pada halaman website. Perlu diingatkan kembali, maraknya 

pembuatan iklan online ini dikarenakan pesatnya perkembangan pemakaian 

jaringan internet khususnya yang ditujukan pada kegiatan bisnis. Pada jaman 

sekarang ini, banyak bermunculan iklan-iklan online yang terdapat pada website 

dan situs jejaring social seperti facebook, twiter, instagram, blackberry messenger, 

blog dan media sosial lain yang dipakai untuk kegiatan pemasaran. 
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Gojek sendiri melakukan aktifitas komunikasi pemasaran dengan 

memasang iklan di Black Berry Messenger (BBM) dan Instagram dengan 

menampilkan layanan-layanan Gojek yang dapat memudahkan konsumen untuk 

melalukan apapun. Berdasarkan masalah yang sudah diuraikan sebelumya, 

membuat peneliti tertarik meneliti pengaruh terpaan iklan online Gojek indonesia 

terhadap tindakan menggunakan jasa dan seberapa besar pengaruh terpaan 

tersebut bagi pengguna gojek dikota malang. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian yang 

diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Adakah pengaruh terpaan iklan online Gojek Indonesia terhadap tindakan 

menggunakan jasa transportasi pada pengguna Gojek di Kota Malang? 

b. Seberapa besar pengaruh terpaan iklan online Gojek Indonesia terhadap 

tindakan menggunakan jasa transportasi pada pelanggan Gojek di Kota 

Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang 

diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh terpaan iklan online Gojek 

Indonesia terhadap tindakan menggunakan jasa transportasi pada pengguna 

Gojek di Kota Malang. 
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b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh terpaan iklan online Gojek

Indonesia terhadap tindakan menggunakan jasa transportasi pada pengguna

Gojek di Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian 

Terkait dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai 

dalam proses ilmiah ini, peneliti juga mengharapkan nantinya penelitian ini dapat 

bermanfaat, seperti pemaparan berikut ini: 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, 

memperluas, dan memperkaya pengetahuan dalam bidang Ilmu Komunikasi 

serta berguna bagi pengembangaan Ilmu Komunikasi, khususnya tentang 

pengaruh iklan online di social media. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan informasi dan referensi khususnya bagi para mahasiswa Ilmu 

Komunikasi yang mengadakan penelitian sejenis. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, manfaat, 

pengetahuan dan pemahaman tentang bagimana pengaruh iklan online di 

media sosial. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 

masukan bagi pihak terkait dalam praktik strategi komunikasi pemasaran dan 

pengaruh iklan online. 


