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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Seiring pesatnya perkembangan teknologi, manusia dituntut untuk bergerak 

lebih cepat. Mobilitas yang tepat menjadi salah satu kunci utama untuk bisa 

menyesuaikan dengan kegiatan serba padat. Waktu menjadi tantangan bagi 

mereka yang memiliki produktivitas tinggi. Oleh karena itu bagi mereka yang 

menghargai waktu sangat membutuhkan alat transportasi. Transportasi adalah hal 

yang penting di dalam kehidupan. Manusia membutuhkan transportasi untuk pergi 

ketempat tujuan, namun dengan seiring berkembangnya waktu, jumlah kendaraan 

di kota semakin tidak terkendali. Jumlah pengendara mobil dan motor semakin 

meningkat sehingga menimbulkan kemacetan yang dikarenakan dengan adanya 

kemudahan bagi masyarakat untuk mengkredit kendaraan, serta pembayaran down 

payment (DP) yang tidak terlalu besar. Hal ini pun menjadi penghambat bagi 

mereka yang memiliki produktivitas tinggi ( dalam Sisca, 2016:2 ). 

Perkembangan sistem informasi diseluruh dunia telah membuat hidup 

manusia semakin mudah, terutama sejak diciptakannya internet. Orang-orang 

dapat berkomunikasi dengan keluarga, teman atau rekan bisnis yang berada di 

belahan dunia lain secara langsung melalui internet kapanpun, dimanapun, selama 

24 jam. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan pengguna internet 

terbesar. Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo, 2013) 

menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 63 
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juta orang. Nilai tersebut mengalami peningkatan 58% dibandingkan tahun 2012. 

Dari angka tersebut, 95% menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. 

Semakin banyaknya pelaku bisnis dan pesatnya perkembangan teknologi, 

alternatif produk dan merek yang tersedia juga semakin beragam, Oleh karena itu 

konsumen seringkali mencari referensi melalui opini-opini dalam komunitas 

tentang suatu produk dari pengguna lain atau orang yang ahli di bidang tertentu 

dengan electronic word of mouth (Goldsmith, 2008). 

Schiffman dan Kanuk (2010:283) menyatakan bahwa penyebaran informasi 

melalui media internet dikenal dengan istilah electronic word of mouth.  

Konsumen saling memberikan informasi ke orang lain dengan perantara media 

internet. Belakangan ini trend pengunaan sosial media sebagai penyebar informasi 

pun meningkat dikarenakan masyarakat Indonesia sangat aktif di dalam 

menggunakan sosial media. Adapun media yang digunakan dalam hal penyebaran 

informasi melalui electronic word of mouth yang terkenal yakni sosial media, 

dimana di dalam sosial media kita sebagai pengguna dapat berinteraksi untuk 

membagi pengalaman kepada kita sesama pengguna sosial media. 

Dari fenomena diatas munculah suatu ide dari seorang generai muda 

indonesia lulusan Universitas Harvard yakni Anthony Tan untuk menciptakan 

suatu layanan transportasi yakni ojek namun berbasis aplikasi. Anthony Tan pun 

menciptakan proses bisnis yang sangat inovatif dan sangat sesuai bagi kondisi 

keadaan masalah kemacetan yang dialami kota-kota besar seperti di Jakarta, 

Bandung, Surabaya dan Bali. Ojek yang dulunya hanya tinggal dipangkalan 

menunggu pesanan datang kini di ubah polanya, dimana para cutomer bisa 
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langsung memesan ojek melalui smartphone mereka. Sistem yang digunakan Grab 

yakni pemesanan melalui aplikasi yang tersedia melalui smartphone. Layanan 

yang tersedia pada fitur-fitur Grab adalah pesanan ojek, pesanan makan, hingga 

kurir untuk mengantar barang. Grab sangat diminati masyarakat di kota-kota 

besar, selain itu pengaruh dari sosial media yakni electronic word of mouth juga 

sangat membantu di dalam memasarkan jasa Grab tersebut. 

Kemajuan teknologi mempermudah manusia dalam memenuhi 

kebutuhannya. Jasa transportasi sekarang ini menjadi sarana yang penting dalam 

kehidupan masyarakat, transportasi digunakan untuk mempermudah kegiatan 

beraktifitas. Masyarakat cenderung lebih memilih transportasi online 

dibandingkan transportasi konvensional karena dinilai lebih cepat dan mudah. 

Salah satu jenis transportasi online yang digunakan masyarakat dalam beraktifitas 

adalah Grab. Grab merupakan transportasi online yang diminati sebagian 

masyarakat karena kelebihannya yaitu aplikasi Grab yang jarang bermasalah, 

semua driver memakai seragam, jasa Grab sudah banyak dan tarif yang ditetapkan 

sudah tertera di aplikasi (fixed price). 

Persaingan bisnis menjadi sangat tajam, baik di pasar nasional (domestik) 

maupun di pasar internasional atau global, akibatnya timbul persaingan dalam 

menawarkan produk-produk yang berkualitas yang mampu bersaing di pasaran. 

Masyarakat akan memilih barang atau jasa yang sesuai dan benar-benar dapat 

memenuhi kebutuhan dan keinginan.nya. Semakin banyak macam merek dan 

varian produk yang ditawarkan, membuat konsumen sebagai pengambil keputusan 

menjadi lebih selektif dalam proses pengambilan keputusannya. Perusahaan pun 
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harus melakukan usaha-usaha dalam menarik konsumen agar membeli dan 

menggunakan jasanya (Kotler dan Armstrong, 2008:179). 

Brand image merupakan suatu kondisi yang dimiliki oleh produk bila 

ditinjau dari segi sosial dan psikologi dimana konsumen dalam menentukan 

pilihannya. Dengan kata lain brand image sebagai “the sysmbols by which we 

buy” (Dewa Ayu, Wayan Suardana dan Gede Leli, 2017:2).  

Brand image memiliki posisi strategis dalam persaingan yang semakin tidak 

dapat diabaikan oleh perusahaan dalam rangka menarik minat pengunjung atau 

konsumen untuk menggunakan produk yang ditawarkan ( Resni Ulina, 2016:401). 

Jika suatu brand mempunyai image yang baik dan dapat dipertahankan 

secara konsisten, maka hal ini dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen. Grab menggunakan berbagai strategi untuk membangun image yang 

baik dimasyarakat diantaranya memberikan kenyamanan didalam perjalanan, 

harga yang relatif rendah sebagai suatu penentu keberhasilan perusahaan dalam 

membangun brand image perusahaan tersebut. 

Pembentukan brand trust merupakan salah satu cara untuk mempertahankan 

dan menciptakan pelanggan atau konsumen yang loyal. Brand trust adalah 

kepercayaan konsumen bahwa merek yang mereka inginkan dapat diandalkan, 

,memberikan jaminan dan kinerja sangat berharga atau sangat bermanfaat. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif, yaitu suatu pendekatan 

yang mampu menunjukan suatu hubungan antara masing-masing variabel yang 

digunakan. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Kudus dengan mengambil 

subjek yaitu semua konsumen Grab di Kabupaten Kudus. 
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Berdasarkan uraian diatas peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “ANALISIS PENGARUH  ELECTRONIC WORD OF MOUTH, 

BRAND IMAGE DAN BRAND TRUST TERHADAP KEPUTUSAN 

PEMBELIAN KONSUMEN GRAB DI KABUPATEN KUDUS”. 

 

1.2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup atau batasan pembahasan dalam penelitian ini adalah : 

1.2.1. Variabel yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen Grab di 

Kabupaten Kudus adalah electronic word of mouth, brand image dan 

brand trust,. 

1.2.2. Obyek penelitian pada konsumen Grab di Kabupaten Kudus. 

1.2.3. Responden merupakan konsumen Grab di Kabupaten Kudus. 

1.2.4. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan setelah proposal disetujui. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang akan diteliti dalam 

penelitian ini adalah: 

1.3.1. Bagaimana pengaruh electronic word of mouth terhadap keputusan 

pembelian konsumen Grab di Kabupaten Kudus ? 

1.3.2. Bagaimana pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian 

konsumen Grab di Kabupaten Kudus ? 

1.3.3. Bagaimana pengaruh brand trust terhadap keputusan pembelian konsumen 

Grab di Kabupaten Kudus ? 
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1.3.4. Bagaimana pengaruh electronic word of mouth, brand image dan brand 

trust terhadap keputusan pembelian konsumen Grab di Kabupaten Kudus 

secara berganda ? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai 

dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1. Menganalisis pengaruh electronic word of mouth terhadap keputusan 

pembelian konsumen Grab di Kabupaten Kudus ? 

1.4.2. Menganalisis pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian 

konsumen Grab di Kabupaten Kudus ? 

1.4.3. Menganalisis pengaruh brand trust terhadap keputusan pembelian 

konsumen Grab di Kabupaten Kudus ? 

1.4.4. Menganalisis pengaruh electronic word of mouth, brand image dan brand 

trust terhadap keputusan pembelian konsumen Grab di Kabupaten Kudus 

secara berganda ? 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut:  

1.5.1. Manfaat teoritis 

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang manajemen 

pemasaran. 
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2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

referensi bagi penelitian selanjutnya. 

1.5.2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini untuk perusahaan dapat digunakan untuk dasar dalam 

meningkatkan analisis yang berkaitan dengan electronic word of mouth, 

brand image dan brand trust. Menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi 

dalam menentukan kebijakan-kebijakan upaya pengembangan pemasaran 

untuk meningkatkan penjualan. 

 

  


