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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Di Indonesia, transportasi berbasis aplikasi online ada sejak tahun 

2015. Seorang Nadiem Makarim mendirikan perusahaan yang melayani 

angkutan melalui jasa ojek online  Go-Jek. Layanan Go-Jek  mulai 

beroperasi sejak 13 Oktober 2010, dengan awalnya masih bermodalkan call 

center dimana pemesanannya masih menggunakan sms (short message 

service). Pada Januari 2015 Go-Jek mulai mengeluarkan aplikasi resmi yang 

dapat diunduh melalui perangkat android dan iOS. Sejak diluncurkannya 

aplikasi tersebut, permintaan akan jasa ojek online ini melesat jauh hingga 

saat ini. Jumlah pengemudi Go-Jek pun kian meningkat demi memenuhi 

permintaan konsumen. Lahirnya Go-Jek di Jakarta inilah yang mendasari 

munculnya transportasi berbasis aplikasi lainnya di beberapa kota di 

Indonesia. 

Tingginya permintaan konsumen akan jasa transportasi online, 

membuat beberapa perusahaan transportasi online mulai memasuki pasar 

Indonesia. Grab, salah satu perusahaan transportasi online yang berasal dari 

Singapura mulai memasuki Indonesia pada pertengahan tahun 2015. 

Kemudian disusul Uber, sebuah perusahaan transportasi online berasal dari 

Amerika Serikat yang mulai beroperasi di Indonesia di tahun yang sama. 

Tidak butuh waktu lama untuk kedua perusahaan transportasi mendapat 
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sambutan hangat dari masyarakat Indonesia. Keduanya pun memiliki 

aplikasi serupa dengan Go-Jek, dan dalam waktu singkat Grab dan Uber 

langsung menjadi populer di masyarakat terutama pengguna smartphone.  

Roda transportasi berbasis aplikasi terus menjamur di Indonesia dan 

semakin diminati masyarakat, terutama di kota-kota besar, tidak terkecuali 

Kota Malang. Kota Malang merupakan kota terbesar nomor dua di Jawa 

Timur setelah Kota Surabaya. Sebuah survei yang dilakukan Ikatan Ahli 

Perencanaan Indonesia (IAP) pada tahun 2014 menyebutkan bahwa Kota 

Malang merupakan kota paling layak huni nomor tiga di Indonesia, setelah 

Balikpapan dan Solo. (Dewi, 2014, bisnis.news.viva.co.id). Semakin 

meningkatnya penduduk Kota Malang, baik itu penduduk asli maupun 

pendatang membuat jumlah usaha yang ada di kota Malang meningkat.  

Persaingan berebut pasar transportasi berbasis aplikasi pun mulai 

terasa di bisnis yang mengandalkan kemudahan dan kepraktisan ini. 

Kemudahan dan efisiensi waktu yang diberikan pun membuat masyarakat 

lebih memilih transportasi online daripada transportasi konvensional. 

Meningkatnya jumlah peminat dan penguna jasa transportasi online 

membuat meningkatnya juga usaha ini. Semakin ketatnya persaingan antar 

transportasi online diawali dengan beroperasinya Go-Jek, Grab, dan Uber 

di Kota Malang pada tahun 2016.  

Mayoritas jasa transportasi online lokal di Kota Malang 

menggunakan media sosial seperti Instagram dan Line@ sebagai media 

penyebaran informasi mereka. Remaja pengguna Instagram dan Line 
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merupakan target pasar dari transportasi online di Kota Malang. Tidak 

seperti Go-Jek, Grab, dan Uber yang mengharusnya pengguna untuk 

mengunduh aplikasi di Google Play. Berdasarkan hasil riset yang telah 

peneliti lakukan ditemukan beragam jasa trasportasi online lokal yang 

terdapat di Kota Malang. Berikut beberapa transportasi online lokal Kota 

Malang yang ditemukan oleh peneliti:  

 

Tabel 1.1 Daftar Transportasi Online Lokal di Kota Malang 

No. Transportasi Online 

Tahun 

Berdiri 

Followers 

Instagram 

Adders Official 

Account Line 

(Line@) 

1. Ojek Baper 2015 1.379 12.903 

2. Kejo Malang 2015 421 13.250 

3. Oyijek 2015 1.061 4.269 

4. Go Go Jack 2015 2.508 - 

5. JAC Malang 2015 3.060 - 

6. Terater Malang 2015 1.231 - 

7. Ojek Penak 2015 342 24 

8. Ayojek 2016 3.202 8.369 

9. JangkrikJek 2016 1.929 1.307 

10. Rejek Malang 2016 458 2.714 

11. Kuy-Jek 2016 80 1.113 

12. Master Jek 2016 346 - 
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No. Transportasi Online 

Tahun 

Berdiri 

Followers 

Instagram 

Adders Official 

Account Line 

(Line@) 

13. Saya Ojek 2016 98 448 

14. Call Jek Malang 2016 110 222 

15. Ojek Sista 2016 113 157 

16. Ojek Kilat 2016 214 193 

17. Ojek Malang 2016 - 133 

18. Griya Express Malang 2017 701 43 

19. Niki Jek 2017 352 - 

20. Happy Jek 2017 94 - 

 

Data tersebut diperoleh peneliti dengan melakukan penelusuran 

yang dilakukan pada masing-masing akun instagram dan Official Account 

Line milik transportasi online yang telah tercantum. Data tersebut diperoleh 

melalui riset yang dilakukan pada bulan Mei 2017. Berdasarkan tabel 1.1 

dapat dikatakan bahwa perkembangan transportasi online di Kota Malang 

meningkat pada tahun 2016.  

Setiap transportasi online pada tabel 1.1 terus berlomba-lomba 

untuk memberikan jasa yang terbaik dalam memberikan pelayanan antar-

jemputnya. Inovasi-inovasi terus dikembangkan agar tidak kalah dengan 

pesaing sejenis. Setiap transportasi online dituntut untuk memiliki keunikan 

sendiri-sendiri agar membedakan dengan transportasi online lainnya. Oleh 
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karena itu, diperlukannya strategi brand positioning yang tepat dalam 

mengenalkan dan mempromosikan jasa transportasi online kepada 

masyarakat. Strategi brand positioning dapat membuat jasa transportasi 

online memiliki tempat tersendiri di benak konsumen. 

Ojek Baper merupakan transportasi online yang telah beroperasi 

sejak tahun 2015, di latar belakangi oleh beberapa mahasiswa Universitas 

Brawijaya yang ingin menyediakan jasa transportasi bagi mahasiswa baru 

yang akan melaksanakan ospek (Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus). 

Ojek Baper mempunyai tagline “bawa penumpang rajin”, dimana sesuai 

dengan tagline tersebut, mahasiswa menjadi target utama transpotasi online 

satu ini. Ojek Baper ingin diposisikan sebagai transportasi yang paling 

cocok dan siap selalu mengantar mahasiswa. 

Semakin banyaknya jasa transportasi online lokal yang ada di 

Malang membuat Ojek Baper harus terus menjaga citranya di benak 

masyarakat, sehingga Ojek Baper masih dapat menjadi transportasi online 

pilihan masyarakat, khususnya mahasiswa. Memiliki keunikan dan berbeda 

dengan kompetitor lainnya membuat Ojek Baper harus memiliki posisi 

tersendiri di benak konsumennya. Bertahannya Ojek Baper hingga saat ini 

tidak terlepas dari pemilihan strategi brand positioning yang tepat.  

 Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan, peneliti tertarik 

untuk meneliti strategi brand positioning yang dilakukan Ojek Baper. Pada 

penelitian ini peneliti memilih judul “Strategi Brand Positioning 
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Transportasi Online di Kota Malang  (Analisis pada Manajemen Ojek 

Baper)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah dalam penelitian 

ini, yaitu: Bagaimana strategi brand positioning yang dilakukan Ojek 

Baper?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi brand positioning yang 

dilakukan Ojek Baper. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan tujuan yang telah dikemukakan, manfaat yang 

diharapkan dari keseluruhan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

a. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca 

mengenai strategi-strategi komunikasi yang dapat dilakukan 

dalam membangun brand positioning. 

b. Dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian 

selanjutnya yang sejenis, khususnya yang berhubungan 

dengan strategi komunikasi dan brand positioning. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi Objek Penelitian 

Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi Ojek Baper mengenai 

strategi-strategi komunikasi yang telah dilakukan dalam 

mempertahankan brand positioning. 

b. Manfaat bagi Pelaku Usaha 

Untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan referensi 

pelaku usaha yang sejenis dalam menentukan strategi 

komunikasi untuk mempertahankan brand positioning. 


