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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Belakangan ini, teknologi telah berkembang pesat membawa banyak 

perubahan disegala bidang bisnis di Indonesia, terutama bisnis transportasi. 

Banyak bermunculan perusahaan baru dengan inovasi baru, bahkan sampai 

muncul berbagai model bisnis yang berbasis teknologi. "Teknologi bukan lagi 

sebagai pelengkap bisnis, tetapi sudah menjadi urat nadi sebuah bisnis ". 

Dengan munculnya berbagai teknologi baru, banyak perusahaan dan 

pebisnis yang terinovasi untuk membuat model bisnis yang menarik dengan 

layanan yang tidak kalah mengagumkan. Salah satu perkembangan teknologi 

saat ini terdapat pada layanan transportasi ojek online. Walaupun keberadaan 

transportasi sudah ada sejak dulu, tetapi menjadi sangat fenomenal ketika 

digabungkan dengan teknologi dan jadilah transportasi berbasis online. 

(inet.detik.com, diakses Juni 2018). 

Gambar 1.1 Perkembangan Transportasi Online di Indonesia 

 
Sumber : www.idntimes.com, diakses Juni 2018 

http://www.idntimes.com/
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Pada gambar 1.1 menunjukkan perkembangan transportasi online di di 

Indonesia sekarang lagi pesat-pesatnya bisnis transportasi ojek online ada 

beragam transportasi ojek online yang berada dipasar Indonesia, salah satunya 

transportasi online Grab. Jumlah pengguna atau pengunjung aplikasi 

transportasi online pada bulan Desember 2017 sebesar 15,730 juta orang di 

ponsel android. Aplikasi transportasi online ini merupakan salah satu aplikasi 

wajib dari empat aplikasi penting di Indonesia. Adapun jumlah pengguna dari 

beberapa transportasi online di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai 

berikut : 

Tabel 1.1 Data pengguna transportasi online di Indonesia 

No Operator Jumlah Pengguna 
Wilayah 

Jangkauan 

1 Gojek 10 juta Indonesia 

2 Grab 9,6 juta Indonesia 

3 Oke Jack 100 ribu Indonesia 

4 Golek 100 ribu Indonesia 

5 Anterin 100 ribu Indonesia 

6 
Ojek 

Agro 
50 ribu Indonesia 

7 Pro jek 10 ribu Indonesia 

8 Ojesy 10 ribu Indonesia 

9 Bojek 5 ribu Indonesia 

10 Gojesa 1 ribu Indonesia 

Sumber : Aplikasi Playstore, diakses Juni 2018 

Pada tabel 1.1 menunjukkan pengguna Grab di Indonesia hanya mampu 

mendapatkan pengguna sebanyak 9,6 juta orang. Jumlah pengguna tersebut 



3 
 

masih berada dibawah perusahaan pesaing sejenisnya yaitu Gojek (Sumber: 

www.liputan6.com, diakses Juni 2018). Padahal jika dilihat, promosi yang 

dilakukan oleh Grab terlihat lebih gencar (Sumber : inet.detik.com, diakses 

pada Juni 2018). 

 Grab merupakan perusahaan asal Malaysia yang layanannya terbagi 

menjadi GrabCar, GrabBike, dan GrabTaxi. Pada tahun 2016, layanan 

GrabBike di Indonesia telah tumbuh 300 persen (year to date). Diantara 

layanan Grab tersebut, GrabBike yang sering terlihat melakukan promosi 

penjualan melalui media sosial maupun aplikasinya (Sumber : 

www.money.id, diakses Juni 2018).  

Promosi penjualan tersebut bisanya berisikan kode promo untuk potongan 

harga maupun kode promo untuk mendapatkan perjalanan gratis, baik bagi 

mereka pengguna lama maupun pengguna baru aplikasi GrabBike dan juga 

ada pemberian GrabReward berupa hadiah yang menarik. Banyak sekali 

promo yang dilakukan oleh GrabBike, namun tiap bulan berubah-ubah sesuai 

dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. 

Adapun tarif harga yang ditawarkan GrabBike sebesar Rp 4.000/7 km, 

apabila melebihi dari 7 km dikenai tambahan biaya /kmnya Rp 1.500. Tarif 

tersebut dirasa sudah terjangkau bagi penggunanya (Sumber: 

www.halomoney.co.id, diakses Juni 2018). Berbagai promosi penjualan dan 

penawaran harga yang dirasa sudah terjangkau tersebut dilakukan GrabBike 

untuk menarik pengguna baru maupun lama, supaya melakukan keputusan 

penggunaan terhadap jasa transportasinya. 

http://www.liputan6.com/
http://www.money.id/
http://www.halomoney.co.id/
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Peneliti sebelumnya yang pernah melakukan penelitian tentang keputusan 

penggunaan pada transportasi online, seperti yang dilakukan oleh Miyatul 

Fatuh (2017) menyatakan variabel  Sales Promotion, Perceived Ease Of Use 

And Perceived Usefullness berpengaruh terhadap keputusan penggunaan 

transportasi online Uber. Armanda Ekatadeus (2017), dalam penelitiannya 

juga menyatakan variabel promosi dan harga berpengaruh terhadap keputusan 

penggunaan GrabCar. Hasil beberapa penelitian sebelumnya juga malah 

menyatakan sebaliknya, seperti hasil penelitian Siti Dianti (2018), dalam 

penelitiannya menyatakan variabel harga dan promosi tidak berpengaruh 

terhadap keputusan penggunaan jasa angkutan Gojek. 

Keputusan penggunaan merupakan bentuk evaluasi yang bertujuan untuk 

memperoleh alternatif pilihan terbaik dari persepsi pengguna. Tim riset dari 

eCommerceIQ juga melakukan survei secara online kepada 515 orang yang 

tersebar dikota-kota besar di Indonesia. Hasil survei menunjukkan sebagian 

besar faktor yang mempengaruhi keputusan penggunaan jasa transportasi 

online GrabBike dipengaruhi oleh faktor promosi dan diskon potongan harga  

(m.viva.co.id, diakses Juni 2018).  

Di Malang pengguna transportasi online GrabBike cukup banyak, yang 

notabe dari kalangan Mahasiswa atau pelajar (www.malang-news.com, 

diakses Oktober 2018). Hal tersebut dikarenakan mahasiswa mempunyai 

banyak kesibukan antara lain melakukan kegiatan belajar mengajar dikampus, 

kegiatan informal di kampus, berbelanja untuk kebutuhan harian maupun 

rekreasi. Berbagai macam kesibukan tersebut juga dirasakan oleh para 

http://www.malang-news.com/
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mahasiswa Univesitas Muhammadiyah Malang kampus III. Dengan 

banyaknya kegiatan mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari tersebut, 

membuat GrabBike diminati oleh banyak mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang Kampus III. Terbukti dengan banyaknya driver 

GrabBike yang ngetime di depan kampus III UMM untuk menunggu orderan 

dari para mahasiswa tersebut. 

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti tertarik melakukan pra 

riset terlebih dahulu tentang keputusan penggunaan pada transportasi online 

GrabBike dengan variabel independen harga dan promosi penjualan. 20 orang 

mahasiswa kampus III Universitas Muhammadiyah Malang yang 

diwawancarai, 12 orang menyatakan promosi penjualan yang dilakukan 

GrabBike tidak menarik sedangkan 8 orang menyatakan menarik. Menurut 12 

orang menyatakan harga yang ditawarkan GrabBike tidak sesuai dengan 

kualitas maupun manfaat, sedangkan 8 orang menyatakan sudah sesuai. 

Sebanyak 14 orang menyatakan tidak yakin dengan menggunakan GrabBike 

adalah pilihan yang sudah tepat sedangkan 6 orang menyatakan yakin 

(Sumber: data lampiran diolah,2018). 

Hasil pra riset membuktikan bahwa 20 orang mahasiswa universitas 

Muhammadiyah Malang kampus III pernah menggunakan GrabBike tetapi 

sebagian besar banyak yang mengeluhkan tentang promosi penjualan 

mengenai informasi kode promo untuk mendapatkan diskon potongan harga 

yang sering berubah dan harga yang ditawarkan dirasa kurang sesuai dengan 

manfaat maupun kualitas jasa yang diberikan pada mahasiswa sehingga 
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pengguna akan mempertimbangkan ulang jika menggunakan transportasi 

online GrabBike dilain waktu (Sumber: data lampiran diolah, 2018). 

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan beberapa penelitian terdahulu 

yang telah melakukan penelitian variabel harga dan promosi penjualan 

terhadap keputusan penggunaan transportasi online dengan hasil yang 

bervariasi, maka peneliti tertarik melakukan penelitian kembali dengan judul 

“Pengaruh Harga dan Promosi Penjualan Terhadap Keputusan Penggunaan  

Transportasi Online GrabBike’’(Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang Kampus III ). 
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B. Rumusan Masalah 

Dari Latar belakang yang telah dijelaskan maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah variabel harga dan promosi penjualan berpengaruh secara parsial 

terhadap keputusan penggunaan transportasi online GrabBike? 

2. Apakah variabel harga dan promosi penjualan berpengaruh secara simultan 

terhadap keputusan penggunaan transportasi online GrabBike? 

3. Variabel manakah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap keputusan 

penggunaan transportasi online GrabBike? 

C. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan yang dihadapi, maka batasan pada 

penelitian ini berfokus pada : 

1. Obyek penelitian ini dibatasi oleh ruang lingkup wilayah, yaitu pada Kota 

Malang. 

2. Responden penelitian ini hanya mahasiswa kampus III Universitas 

Muhammadiyah Malang yang pernah menggunakan transportasi online 

GrabBike. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis variabel harga dan promosi penjualan 

berpengaruh secara parsial terhadap keputusan penggunaan transportasi 

online GrabBike. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis variabel harga dan promosi penjualan

berpengaruh secara simultan terhadap keputusan penggunaan jasa

transportasi online GrabBike.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis variabel yang memberikan kontribusi

terbesar terhadap keputusan menggunakan transportasi online GrabBike.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Perusahaan GrabBike

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada 

perusahaan GrabBike agar terus berinovasi dalam promosi penjualan 

sehingga bisa membuat pengguna tertarik untuk menggunakan jasa yang 

ditawarkan produk dan dapat mematok tarif harga yang sesuai dengan apa 

yang diharapkan pengguna untuk memenangkan persaingan di pasar masa 

yang akan datang 

2. Manfaat bagi pengguna

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi bagi 

pengguna transportasi online untuk menambah informasi dan pengetahuan 

tentang promosi penjualan dan tarif harga yang diberikan oleh GrabBike. 

3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu 

pengetahuan dan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya khusus 

dengan topik yang sama, sehinga bisa digunakan sebagai sumber 

informasi dan pembanding untuk penelitian berikutnya. 


