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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

A. Gojek

1. Sejarah Gojek

Gojek Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa On-demand 

berbasis online mobile platform di bawah naungan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa. 

Perusahaan ini didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010 yang pada awalnya 

merupakan merupakan jasa transportasi roda dua (ojek) yang dipesan melalui telfon, hingga 

akhirnya meluncurkan aplikasi yang dapat diunduh di Playstore (Android) dan App Store 

(iPhone) pada tahun 2015. Hingga saat ini, Gojek sudah tersebar di lebih dari 50 kota di 

Indonesia. 

Pada Juni 2016, aplikasi Gojek sudah diunduh sebanyak 10 juta unduhan dan pada 

Agustus 2016, Gojek mendapatkan pendanaan sebesar 550 juta dollar atau setara dengan 7,2 

trilyun rupiah. Hal ini membuat gojek memiliki valuasi atau harga perusahaan sebesar 1,3 

milyar dollar atau 17 trilyun rupiah. Jumlah tersebut bahkan lebih tinggi dibanding 

transportasi udara Garuda Indonesia yang memili valuasi sebesar 12,3 rupiah. 

2. Misi Gojek

Gojek memiliki 3 pilar utama yang selalu ditanamkan setiap melayani konsumennya. 3 

pilar utama tersebut adalah: 

1. Kecepatan

Bekerja dengan cepat, dan terus belajar dan berkembang dari pengalaman.
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2. Inovasi 

Terus menawarkan teknologi baru untuk mempermudah hidup konsumen. 

3. Dampak Sosial 

Memberi dampak positif social sebesar-besarnya untuk masyarakat 

Indonesia 

3. Jasa yang ditawarkan 

Gojek membagi tiga jenis jasa yang ditawarkan. Pada jenis-jenis tersebut terdapat 

beberapa jasa yang tersedia. Jenis dan jasa-jasa yang ditawarkan adalah: 

Tabel 4.1 

Jenis Layanan dan Jasa Gojek 

No. Jenis 

Layanan 

Jasa yang 

ditawarkan 

Keterangan 

1. GO-JEK Go-Ride Layanan transportasi roda dua berbasis online. 

2. Go-Car Layanan transportasi roda empat beebasis online. 

3. Go-Food Layanan pesan-antar makanan. 

4. Go-Send Layanan kurir instan untuk antar barang dan dokumen. 

5. Go-Box Layanan pemesanan mobil box atau pick up untuk berbagai 

keperluan. 

6. Go-Tix Layanan pembelian tiket film atau pertunjukan. 

7 Go-Med Layanan pesan-antar obat-obatan. 

8. Go-Deal Penawaran Voucher dan promo Gojek dengan merchan 

yang bekerja sama dengan Gojek. 
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9. Go-Food 

Festival 

Festival makanan Gojek yang diadakan di lokasi-lokasi 

tertentu bekerja sama dengan restoran dan penyedia 

makanan yang bekerja sama dengan Gojek. 

10. GO-LIFE Go-Massage Layanan pijat panggilan. 

11. Go-Clean Layanan membersihan rumah. 

12. Go-Glam Layanan kecantikan dan perawatan tubuh meliputi: 

Haircare, Nailcare, Make up, Waxing, Facial, Hair Styling, 

Hijab Styling. 

13. Go-Auto Layanan Montir untuk perawatan dan perbaikan kendaraan. 

14. GO-PAY Go-Pay Layanan e-money yang dapat digunakan untuk pembayaran 

transaksi jasa Gojek atau produk dan jasa lain yang sudah 

terafiliasi dengan Gojek. 

15. Go-Pulsa Layanan pembelian pulsa menggunakan e-money Go-Pay. 

16. Go-Bills Layanan pembayaran tagihan menggunakan e-money Go-

pay. 

 

4. Tarif 

Halomoney membandingkan tarif antar Gojek dan Grab sebagai satu-satunya 

kompetitor Gojek dalam jasa transportasi online di Indonesia (halomoney, 2018). Pada 

perbadingan tersebut, Halomoney menjelaskan besaran dan mekanisme tarif transportasi 

antara Gojek dan Grab dari berdasarkan berbagai macam kondisi. 
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Pengujian pertama dilakukan pada 8 Juni 2018 pukul 8.00 ketika cuaca cerah dengan 

rute dari Gedung Menara Kadin menuju Stasiun Palmerah atau sejauh 6,6 kilometer. Tarif 

yang harus dibayar jika menggunakan jasa Gojek sebesar Rp. 10.000 (Go-Pay) dan Rp. 

11.000 (cash) untuk Go-Ride. Untuk Go-Car dikenakan tarif sebesar Rp. 30.000 (Go-Pay) 

dan Rp. 32.000 (cash). Kompetitornya yakni Grab yang memberikan tarif GrabBike 

(transportasi roda dua) sebesar Rp. 12.000 (Cash, tanpa promo) dan Rp. 6.000 (Cash, dengan 

kode promo). Sedangkan GrabCar (transportasi roda empat) sebesar Rp. 31.000 (Cash) dan 

GrabHitch (Shuttle Car) Rp. 20.000. 

Pengujian ke dua dilakukan pada 5 Februari 2018 pukul 15.30 pada kondisi cuaca 

gerimis dengan rute Gedung Menara Kadin menuju Stasiun Palmerah dengan jarak tempuh 

6,6 kilometer. Tarif yang harus dibayar jika menggunakan jasa Gojek sebesar Rp. 12.000 

(Go-Pay) dan Rp. 13.000 (Cash) untuk Go-Ride. Untuk Go-Car dikenakan tarif sebesar Rp. 

43.000 (Go-Pay) dan Rp. 45.000 (Cash). Kompetitornya yakni Grab yang memberikan tarif 

GrabBike (transportasi roda dua) sebesar Rp. 12.000 (Cash, tanpa promo). Sedangkan 

GrabCar (transportasi roda empat) sebesar Rp. 41.000 (Cash) dan GrabHitch (Shuttle Car) 

Rp. 20.000. 

Pengujian ke tiga dilakukan pada 5 Februari 2018 pukul 17.30 pada kondisi cuaca 

gerimis dengan rute Gedung Menara Kadin menuju Stasiun Palmerah dengan jarak tempuh 

6,6 kilometer. Tarif yang harus dibayar jika menggunakan jasa Gojek sebesar Rp. 22.000 

(Go-Pay) dan Rp. 33.000 (Cash) untuk Go-Ride. Untuk Go-Car dikenakan tarif sebesar Rp. 

69.000 (Go-Pay) dan Rp. 71.000 (Cash). Kompetitornya yakni Grab yang memberikan tarif 

untuk GrabBike (transportasi roda dua) sebesar Rp. 22.000 (Cash, tanpa promo) dan Rp. 
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15.000 (Cash, dengan kode promo). Sedangkan GrabCar (transportasi roda empat) sebesar 

Rp. 65.000 (Cash) dan GrabHitch (Shuttle Car) Rp. 20.000. 

Hasil pengujian di atas menunjukan, tarif Gojek dan Grab dapat dapat berubah-ubah 

menyesuaikan jam, kondisi cuaca, metode pembayaran, promo, dan layanan yang dipilih. 

Namun berdasarkan pengujian pada tiga kondisi tersebut, Gojek memiliki harga yang lebih 

mahal jika menggunakan metode pembayaran yang sama yakni dengan tunai (Cash) tapi 

memiliki harga yang relatif sama (untuk transportasi roda dua) jika menggunakan metode 

pembayaran e-money Go-Pay. Hal ini memberikan kelemahan pada Gojek karena 

mengaharuskan pelanggannya untuk mengisi sejumlah e-money pada akun Gojeknya terlebih 

dahilu untuk memperoleh tarif yang sama dengan tarif Grab. Tarif Grab yang sama dengan 

tarif Gojek tersebut juga merupakan tarif normal. Pelanggan Grab berpotensi mendapatkan 

tarif lebih murah jika mendapatkan kode promo atau menggunakan pilihan layanan lain 

seperti GrabHitch (Shuttle Car). Jadi berdasarkan tarifnya, kompetitor Gojek memiliki harga 

yang lebih kompetitif dan lebih menarik dibanding Gojek. 

B. Evos 

Evos Esport adalah organisasi electronic-sport yang berlokasi di Jakarta. Fokus dari 

organisasi ini adalah memenangkan berbagai turnamen esport dan mencetak atlit esport 

profesional (evosesport.com/about-us). Evos didirikan pada tahun 2016 dengan tim awal 

yaitu tim dota 2. Tim ini berhasil melambungkan nama Evos berkat berbagai prestasi yang 

dicapainya. Hingga saat ini, Evos sudah memiliki lebih dari 707 ribu pengikut di instagram 

dan 268 ribu lebih penggemar di facebook, bahkan telah memiliki cabang di negara lain yaitu 

di Filipina. 
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C. Iklan Gojek pada Instagram tim Evos 

Kerja sama Gojek dan Evos sudah terjalin sejak tahun 2016 lalu. Kala itu, kerja sama 

ini menjadi hal yang sangat baru. Hal tersebut karena selama ini, brand yang beriklan pada 

ranah gaming di Indonesia bergerak di bidang peripheral computer saja, kali ini untuk 

pertama kalinya ada produsen non-gaming yang memasang iklan pada dunia gaming. 

Kerja sama Gojek dan Evos dalam periklanan ini diaplikasikan di banyak banyak spot 

iklan yang Evos miliki seperti di Instagram, Facebook, Twitter, Web Evos, Youtube, dan 

juga pada Jersey pemain. Tapi pada penelitian kali ini hanya akan berfokus pada iklan pada 

instagramnya saja. 

Bentuk iklan Gojek pada Instagram Evos sendiri ada beberapa macam. Macam-macam 

iklan tersebut adalah; 

1. Pencantuman akun @gojekindonesia pada biografi profile Instagram Evos 

Gambar 4.1 

Pencatuman akun instagram resmi gojek pada biografi instagram Evos 

 

Pada kerja sama ini Evos mencantukman akun Instagram Gojek pada biografi 

instagram mereka. Pencatuman ini juga menggunakan hyper-link sehingga dapat 
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langsung di-tab oleh pengikut instagram Evos sehingga akan langsung menuju pada 

profil instagram Gojek. 

 

2. Pencantuman Logo Gojek dan tagar #EVOSGOJEK sebagai tagline pada 

postingan instagram Evos eSport 

Gambar 4.2 

Pencatuman logo Gojek serta penggunaan tagar #EVOSGOJEK sebagai 

tagline 

 

Pada kerja sama ini Evos mencantukan logo Gojek serta menuliskan tagar 

#EVOSGOJEK sebagai tagline iklan Gojek.  

3. Pembuatan creative content bersama untuk posting Instagram Evos 

Gambar 4.3 

Content iklan Gojek pada instagram Evos 
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Pada kerja sama ini, Gojek dan Evos bersama-sama membuat konten yang 

kemudian diunggah di instagram Evos eSport. Seperti pada gambar di atas, Gojek 

dan Evos bersama-sama membuat konten yang kemudian diunggah oleh Evos di 

akun resmi instagramnya, yang bertujuan untuk menambah awareness calon 

konsumen Gojek. 

Selain bertujuan menambah awareness bagi Gojek, ada pula konten kerja 

sama yang bertujuan untuk menambah awareness untuk jasa yang ditawarkan 

Gojek. 

Gambar 4.4 

Evos nobar di bioskop menggunakan GoTix 
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Gambar 4.4 adalah contoh konten awareness untuk salah satu jasa Gojek yaitu 

GoTix. GoTix adalah jasa pemesanan tiket pertunjukan. Pada konten tersebut, Evos 

menggunakan instagram mereka untuk menambah awareness konsumen terhadap 

salah satu layanan yang dimiliki Gojek yaitu GoTix sebagai salah satu sarana 

mendapatkan tiket bioskop. 


