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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi yang pesat dapat membawa perubahan dalam kehidupan 

masyarakat baik dalam gaya hidup, pola pikir, maupun pola konsumsi pangan. Hal ini 

dapat dilihat dari konsumsi masyarakat terhadap makanan siap saji dari hari ke hari 

terus meningkat, tetapi hal itu juga dapat menjadi persaingan yang ketat bagi para 

produsen makanan siap saji agar produknya dapat diminati para konsumen, disisi lain 

menanggapi kondisi tersebut kalangan bisnis menjadikannya sebagai peluang yang 

baik. Mereka mulai menggunakan media teknologi internet utnuk memasarkan 

produknya agar produknya lebih dikenal para konsumen. Banyak sekali media yang 

digunakan oleh para produsen ini seperti instagram, facebook, bahkan mereka juga 

mendaftarkan menu makanannya di aplikasi transportasi online.  

Perkembangan tersebut sangat relevan dalam kemajuan tekhnologi sebagai dasar 

hubungan sosial yang dapat terhubung melalui media elektronik secara luas serta 

universal, dalam hal ini pebisnis makana siap saji mampu  menciptakan pasar yang 

optimal serta peluang yang lebih besar dalam advertising melalui website sosial serta 

media internet (Lakutomo, 2014). Internet dapat memengaruhi bisnis yang lebih 

modern dan maju di masa yang akan datang sehingga perkembanagn ekonomi serta 
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telekomunikasi  diharapkan dapat mampu menciptakan insfratuktur informasi baru 

di era digital. Dengan banaknya fasilitas yang diberikan internet dan sosial media, 

perkembanga bisnis online muai berkembang pesat, bahkan mulai menggeser 

penjualan dengan sistem manual. 

Dewasa ini ada terobosan teknologi dibidang jasa yang hangat diperpinjankan 

yaitu munculnya transportasi online, memang diawal kemunculanya transportasi 

online banyak di protes oleh beberapa pihak, tetapi hal ini menjadi terobosan baru 

di bidang jasa transportasi di Indonesia. Munculnya  transportasi online ini 

merupakan suatu jawaban atas kebutuhan manyarakat Indonesia akan transportasi 

yang lebih baik lagi, dalam aplikasi online tidak hanya terdapat ojek online saja 

melainkan banyak fitur yang ditawarkan oleh aplikasi transportasi online ini, seperti 

jasa pengiriman barang, jasa pijat, jasa utuk berbelanja kebutuhan di supermarket, 

jasa rias, dan yang paling ramai diperbincangkan adalah jasa pembelian makanan. 

Keunggulan aplikasi transportasi online dimanfaatkan para pebisnis makanan saip 

saji untuk bekerjasama dengan transportasi online agar menu makannya dapat 

dilihat oleh pengguna aplikasi transportasi online. Mereka bergerak cepat untuk 

mendaftarkan bisnis mereka ke aplikasi transportasi online untuk meningkatkan 

volume penjualannya. Keberadaan transportasi online memudahkan para penjual 

makanan siap saji untuk menjualkan produknya, dan secara tidak langsung juga 

dapat menjadi media promosi dan pemasaran yang efektif. 

Pemasaran sendiri mempunyai peran yang sangat penting terhadap volume 

penjualan suatu perusahaan.  Banyak metode yang diterapkan dalam pemasaran 
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sebuah perusahaan dengan cara yang bermacam-macam dan metode itu terus 

berkembang menjadi sesuatu yang baru serta inovatif sehigga produsen dan 

konsumen mampu bertemu serta berinteraksi melalui media tertentu termasuk 

dengan internet marketing yang memudahkan konsumen menentukan dan 

bertransaksi melalui media tersebut secara bebas tanpa memerlukan tempat dan 

waktu yang banyak. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka timbullah suatu 

permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Adakah perbedaan volume penjualan sebelum dan sesudah menggunakan 

transportasi online ? 

2.  Adakah perbedaan nilai transaksi sebelum dan sesudah menggunakan 

transportasi online ? 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Mengetahui perbedaan volume penjualan sebelum dan sesudah menggunakan 

transportasi online. 
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2. Mengetahui perbedaan nilai transaksi sebelum dan sesudah menggunakan 

transportasi online.  

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai kalangan yaitu: 

1. Bagi penjual, penelitian ini diharapkan dapat membantu penjual makanan siap 

saji dalam mengetahui apakah ada perbandingan jika mereka menjual 

makanannya menggunakan cara konvensional melalui transportasi online 

2. Bagi pembaca, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan 

pengetahuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya 

3. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengaplikasikan pengetahuan 

penulis selama perkuliahan, untuk menghadapi masalah yang sedang terjadi. 

4. Bagi masyarakat umum penelitian ini dapat digunakan untuk referensi, 

informasi, untuk memulai berbisnis makanan siap saji apakah mereka 

sebaiknya menggunakan cara konvensioal atau melalui transportasi online. 

1.4 Batasan Istilah 

Berdasarkan penjelasan diatas maka istilah-istilah tersebut diberi batasan agar 

pembaca tidak meluas dalam memahami penelitian ini. 

1. Penelitian hanya dilakukan  pada penjual makanan siap saji yang terdaftar di 

aplikasi transportasi online Go-food 

2. Penjual yang dimaksud adalah penjual makanan siap saji yang berada di Kota 

Malang 
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3. Volume penjualan adalah jumlah porsi yang terjual perbulan selama 6 bulan

yakni 3 bulan sebelum transportasi online, 3 bulan sesudah transportasi online.

4. Nilai transaksi adalah jumlah omset yang didapat dari penjualan makanan siap

saji perbulan dihitung selama 6 bulan yakni 3 bulan sebelum online dan 3 bulan

setelah online.

1.5 Pengukuran Variabel  

Pengukuran variabel dalam penelitian ini adalaha sebagai berikut 

1. Volume penjualan sebulan dihitung dari satuan porsi makanan yang terjual.

2. Nilai transaksi sebulan dihitung dalam satuan Rupiah (Rp) hasil penjualan.

3. Efektivitas pemasaran dinilai dari adanya peningkatan volume penjualan, dan

nilai transaksi dari sebelum  aplikasi Go-food ke setelah aplikasi Go-food




