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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Transportasi online secara umum merupakan kendaraan pribadi baik roda 

empat ataupun roda dua yang dioperasionalkan. pemesanannya dilakukan dengan 

aplikasi secara online dan bertujuan untuk mempermudah akses pengguna. 

Transportasi online memiliki banyak kelebihan seperti pemesanan yang lebih 

mudah melalui aplikasi tarif yang relatif lebih murah, Waktu perjalanan yang 

singkat dan langsung menuju kelokasi tujuan (Andresta, 2018). 

Sebagian masyarakat Indonesia, kehadiran transportasi online menjadi 

solusi yang baik dalam rangka mengatasi kondisi sistem transportasi umum yang 

kurang baik. Namun demikian bagi sebagian masyarakat lain kehadiran transportasi 

online yang awalnya berperan sebagai pelengkap transportasi umum, telah 

menimbulkan kecemburuan sosial, terutama bagi pengemudi transportasi umum 

konvensional yang sudah ada sebelumnya (antara lain angkot, taksi, dan ojek 

pangkalan). Transportasi online dituding sebagai penyebab penurunnya pendapatan 

pengemudi transportasi umum konvensional. Banyak aksi penolakan yang 

dilakukan para pengemudi transportai umum seperti demo dan ada beberapa kasus 

kekerasan yang dilakukan terhadap pengemudi transportasi online, tetepi dengan 

berjalannya waktu masyarakat sudah mulai menerima dengan adanya transportasi 

online ini.  (Azizah dan Rabiah, 2018).        

Kemajuan ini sangat terlihat jika sebelumnya untuk memperoleh 

transportasi yang diinginkan, masyarakat harus menggunakan cara manual dan 

tidak pasti, saat ini masyarakat dengan mudah dapat memilih transportasi yang 

diiginkan dengan menggunakan smartphone berbasis online. Dengan menggunakan 

transportasi online masyarakat dapat dengan mudah mengetahui estimasi jumlah 

biaya yang dikeluarkan dapat membandingkan moda apa yang digunakan agar lebih 

efektif dan murah. Selain itu masyarakat merasa lebih aman karena data pengemudi 

dan kendaraan tertera di aplikasi yang di gunakan untuk memesan transportasi 

online.  
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Hasil penelitian Andilala (2018) dan Amajida (2016) menyatakan bahwa 

salah satu faktor keputusan konsumen memilih transportasi online adalah lebih 

mudah dan cepat. Faktor lain yang menjadi pertimbangan konsumenmemilik 

kendaraan online adalah keamanan, karena banyak kasus kejahatan yang terjadi 

pada saat masyarakat menggunakan jasa transportasi umum hal ini sesuai dengan 

hasil penelitian Amajida (2016). 

Nirmala dan Mayla Surveyandini (2019) menyebutkan bahwa karakteristik 

pengguna online penting dilakukan untuk mengetahui faktor keuntungan atau 

dampak dari penggnaan transportasi online saat ini. Untuk itu, butuhkan analisis 

yang tepat sehingga dapat membantu mengetahui karakteristik pengguna angkutan 

online. 

1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik demografi pengguna transportasi online di Kota 

Bandung? 

2. Bagaimana alasan masyarakat lebih memilih menggunakan transportasi 

online di Kota Bandung? 

3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan penggunaan transportasi online 

di Kota Bandung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini, yaitu: 

1. Mendeskripsikan karakteristik demografi pengguna transportasi online di 

Kota Bandung 

2. Mendeskripsikan alasan masyarakat lebih memilih menggunakan 

transportasi online di Kota Bandung 

3. Menganalisis faktor-faktor yang menjadi alasan penggunaan transportasi 

online di Kota Bandung 
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1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian sebagai berikut: 

1. Target penelitian yaitu responden yang merupakan masyarakat yang 

menggunakan transportasi online di Kota Bandung 

2.  Penelitian ini yang dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik 

pengguna transportasi online berdasarkan alasan pengguna 

3. Penelitian ini menggunakan metode analisis faktor yang dibantu dengan 

aplikasi SPSS 26.0. 

4. Penelitian ini akan dilakukan survey dengan cara menyebarkan kuisioner 

secara online dibantu dengan alikasi ona.io 

5.  Pertanyaan alasan penggunaan berdasarkan studi sebelumnya Trifiyanto 

dan Artati (2019). 

1.5 Sistematika Penelitian 

Pada penelitian tugas akhir, sistematika penulisan dibagi menjadi beberapa 

bab, yaitu: 

1. BAB I PENDAHULUAN: Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang 

lingkup penelitan, dan sistematika penulisan tugas akhir. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Pada bab ini mejelaskan tentang teori-teori 

yang berhubungan dengan penelitian dan metode yang akan digunakan dalam 

penelitian. 

3. BAB III METODE PENELITIAN: Pada bab ini menjelaskan tentang metode 

yang akan digunakan dalam penelitian secara terperinci dengan menggunakan 

bagan alir penelitian sebagai acuan tahap persiapan sampai dengan tahap 

penyelesaian penelitian. 

4. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN: Pada bab ini menjelaskan tentang 

pengolahan data serta pembahasan tentang pengujian data, perhitungan dan 

analisis data yang sudah didapatkan. 

5. BAB V SIMPULAN DAN SARAN: Pada bab ini membuat tentang simpulan 

dari hasil analisis penelitian serta saran yang dapat digunakan untuk bahan 

pertimbangan




