
 

1 

 

Astri Nurhidayah, 2021 

PENGARUH BRAND IMAGE DAN BRAND TRUST TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN 

MENGGUNAKAN E-WALLET (GOPAY) MILIK PT GOJEK INDONESIA 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen S1 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Beriringan waktu yang berjalan, perkembangan kerap terjadi pada ilmu 

pengetahuan dan teknologi berubah setiap harinya, hal ini tidak dapat dihindari 

seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan terutama pada teknologinya 

maka kehidupan pun akan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. 

Terobosan-terobosan yang lahir telah membawa manfaat positif bagi kehidupan 

kita. Menawarkan berbagai macam kemudahan dan cara baru untuk menjalankan 

aktivitas dalam sehari-hari. Banyak manfaat teknologi yang telah digunakan oleh 

masyarakat dengan adanya inovasi-inovasi yang tersedia, hal ini memudahkan 

masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari, salah satunya yaitu teknologi 

komunikasi.  

Dengan adanya teknologi komunikasi cukup banyak orang yang sudah 

memiliki telepon genggam dan menggunakannya sebagai alat bantu untuk 

melakukan dialog antara sesama pengguna telepon genggam. Sekarang, teknologi 

komunikasi sudah dapat di akses menggunakan jaringan internet. Internet ialah 

suatu jejaring dari komunikasi yang dapat menyatukan satu media elektonik ke 

elektronik media lainnya, dan dapat memberikan pengaruh serta dampak sumber 

daya dan pengetahuan dari berbagai belahan dunia. Banyak pelaku usaha bisnis 

memanfaatkan internet sebagai membantu media usaha bisnis online mereka. 

Dari berbagai media online bisnis yang ada di Indonesia masa kini, usaha 

transportasi online ialah bisnis yang sedang populer dan mempunyai kreatifitas 

tinggi. Salah satu nya yaitu ojek online dimana pada penelitian ini peneliti akan 

fokus pada perusahaan PT Gojek Indonesia. Gojek adalah perusahaan teknologi 

transportasi internet berasal dari Indonesia yang pertama kali melayani angkutan 

melalui jasa ojek dan menyediakan berbagai macam fitur layanan di dalam 

aplikasinya. Seperti, GoRide, GoShop, GoCar, GoMart, GoSend, GoPay, dll. Pada 

penelitian kali ini peneliti akan berfokus pada fitur milik Gojek yaitu GoPay.  

Salah satu layanan e-payment yang sedang tumbuh di Indonesia adalah 

Gopay. Pada awalnya, Gopay bernama Gojek Kredit ialah dompet yang berbentuk 
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virtual dan bisa pergunakan untuk melakukan kegiatan bertransaksi pada aplikasi 

Gojek, Gopay sendiri termasuk dalam Finance Technology. FinTech adalah 

teknologi modern yang menciptakan suatu inovasi (Ansori, 2019). Inovasi yang 

dikembangkan pada bidang keuangan perpaduan antara finance dan technology, 

layanan jasa keuangan yang dibantu oleh teknologi membantu perusahaan 

khususnya yang menyediakan layanan jasa. Segmentasi secara dinamis saat sektor 

keuangan dan teknologi bertemu. Pelaku FinTech di Indonesia masih dominan 

pada gambar di bawah ini yang berdasarkan pada artikel (WIJAYA, 2019).  

 

 

Sumber: (Wijaya, 2019). 

Gambar 1. Profile FinTech di Indonesia Berdasarkan Sektor 
 

Sejak keberadaan Asosiasi Teknologi Finansial Indonesia (AFI) pada tahun 

2015, teknologi finansial Indonesia masih memiliki banyak ruang untuk 

berkembang, fakta membuktikan hal ini karena menarik perhatian para pelaku 

bisnis dan bertujuan untuk menyediakan nasabah yang terpercaya dan dapat 

diandalkan. Mitra bisnis membangun ekosistem teknologi keuangan Indonesia 

yang berasal dari perusahaan Indonesia untuk Indonesia sendiri. 

Filosofi Gopay adalah kecepatan, kesederhanaan dan keamanan Gopay 

memberikan berbagai kemudahan kepada pelanggan. Speed, menyediakan sistem 

isi ulang yang cepat dan mudah melalui ATM, mobile banking dan online 

banking. Kesederhanaan yaitu menggunakan saldo Gopay untuk langsung 

mengintegrasikan seluruh transaksi layanan di aplikasi Go-Jek. Keamanan 
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memiliki arti sebagai tingkat keamanan yang tinggi tanpa memerlukan mata uang 

fisik, dan semua saldo Gopay konsumen disimpan dengan aman di sistem. 

Namun Gopay sendiri masih memiliki kelemahan pada aplikasinya. Ada 

risiko kehilangan dana pengguna karena penipuan dan penyalahgunaan teknologi 

keuangan, serta risiko kebocoran data dari konsumen dan membuat data rentan 

disalahgunakan. Dalam beberapa kasus, telah terjadi penipuan atau pencurian 

saldo Gopay. Pengguna Gopay, dompet digital besutan Gojek, mengalami 

berbagai pola penipuan. Modus penipuan yang bisa menguras saldo Gopay, dan 

juga bisa menguras saldo akun pengguna. Tokoh masyarakat seperti Aura Kasih 

dan Maia Estianty juga menjadi korban penipuan model saldo Gopay mereka 

Berdasarkan data yang didapat peneliti dari artikel berita yang ditulis oleh 

CNN Indonesia (Patrick, 2020). Dengan adanya kasus tersebut yang 

mengatasnamakan perusahaan PT Gojek Indonesia membuat Brand Image dan 

Brand Trust menjadi tidak baik bagi konsumen nya dan mempengaruhi loyalitas 

pelanggan Gojek. Loyalitas pelanggan sendiri berasal dari kepuasan pelanggan 

dan perilakunya. Dengan memiliki konsumen yang loyal dapat mempertahankan 

pelanggan menggunakan produk yang sama secara terus-menerus.  

Peneliti memilih Gopay dibandingkan layanan E-wallet lain yang ada 

karena pada tahun 2019 Gopay milik Gojek merupakan layanan E-Wallet yang 

paling sering digunakan, sebanyak 651 responden dan 83,3% diantaranya 

menggunakan Gopay sebagai pilihan e-wallet mereka menurut sumber 

DailySocial.id. 
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Sumber: DailySocial.id. 

Gambar 2. Top 10 Dompet Digital yang Paling Sering Digunakan Tahun 2019 
 

Namun, pada tahun 2020 peringkat Gopay turun menjadi nomor tiga setelah 

ShopeePay dan Ovo pada e-wallet yang paling sering digunakan berdasarkan 

Markplus, Inc salah satu perusahaan riset pemasaran, dalam sebuah artikel. (R, 

2020). 

 
                               Sumber: (R, 2020) 

Gambar 3. Top 5 Dompet Digital yang Paling Sering Digunakan Tahun 2020 

 

Kualitas layanan Gopay menjadi salah satu keunggalan dan alasan loyalitas 

pelanggan untuk tetap menggunakan dompet digital tanpa adanya promo. 54 

persen responden Ipsos (Perusahaan riset asal Prancis) mengatakan, tetap akan 

menggunakan dan memakai layanan Gopay meski tidak ada promo.  Olivia 

Samosir, Director of Customer Experience Research Ipsos Indonesia, mengatakan 
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sebagian besar generasi millennial menggunakan dompet digital minimal 

seminggu sekali. Dengan berjalannya waktu, dengan pemikiran yang berbeda 

untuk penggunaan dompet elektronik telah berubah. Yang awalnya hanya 

mengincar promo yang ditawarkan tetapi seiring berjalannya waktu para 

pengguna mencari keamanan dan kenyamanan. Di lansir dari Ipsos, berikut adalah 

beberapa aspek yang diinginkan pelanggan dengan data sebagai berikut yaitu :  

 

Tabel 1. Aspek yang Diinginkan Konsumen Dalam Menggunakan Dompet Digital 
Aspek yang diinginkan konsumen Nilai 

Kenyamanan 68% 

Promosi 23% 

Keamanan 9% 

                                  Sumber : (Katadata, 2020) 

 

Ipsos menyampaikan bahwa kualitas layanan merupakan faktor dari 

kesetiaan pelanggan untuk tetap menggunakan e-wallet walaupun tanpa adanya 

promo. (Katadata, 2020). 

Pengertian Citra Merek atau Brand Image ialah terbentuknya suatu 

pemahaman yang ada dipikiran konsumen tentang persepsi dari suatu merek 

(Sangadji & Sopiah, 2013). Loyalitas juga bisa diperkuat dengan Brand Trust. 

Pengertian Brand Trust (Kepercayaan Merek) yaitu kepercayaan merek adalah 

kontributor penting bagi komitmen emosional konsumen yang menuju pada 

loyalitas dalam waktu yang panjang. Seseorang termotivasi untuk mencari yang 

dipercaya merek sebagai kriteria untuk menentukan keputusan pembelian jika 

individu menghadapi ketidakpastian dalam ekspektasi mereka atau kepuasan 

konsumsi (Husain & Madjid, 2017). Sementara kepercayaan suatu merek dapat 

diciptakan apabila suatu produk atau jasa telah memenuhi eskpektasi dan 

keperluan yang konsumen minta. Loyalitas pelanggan dapat dipengaruhi oleh citra 

merek dan kepercayaan merek, maka sangat diperlukan oleh suatu perusahaan 

supaya memperhatikan bagaimana mereka bisa memperhatikan konsumen mereka 

untuk bisa menjadi loyal karena kepercayaan merupakan dasar utama dalam 

menumbuhkan dan memperjuangkan kesetiaan pelanggan dalam jangka waktu 

yang lama. Konsumen jika merasakan kenyamanan dan kepercayaan pada suatu 

jasa atau produk dari perusahaan, tidak akan mudah berpaling dan berpindah ke 

produk atau jasa yang lain (Istikomah & Mulazid, 2018).  
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Faktor yang bisa mengepalai loyalitas pelanggan diambil pada penelitian ini 

yaitu Brand Image, Brand Trust dan Loyalitas Pelanggan. Dimana ketiga variabel 

ini akan diteliti untuk mengetahui pengaruh dan setiap variable pada eksistensi 

untuk pengguna Gopay pada aplikasi Gojek.  

Variabel pertama yang dipilih peneliti dalam penelitian ini yakni Brand 

Image atau Citra Merek kesadaran pelanggan terhadap Brand Image tidak hanya 

akan membuat faktor untuk terjadinya pemakaian atau transaksi ulang, namun 

juga akan mempengaruhi kepuasan dari pelanggan itu sendiri dalam 

menggunakan aplikasi dompet digital. Semakin kuat suatu Brand Image 

perusahaan dalam pikiran konsumen tersebut maka akan semakin kuat juga 

optimistis diri konsumen untuk jadi loyal menggunakan produk atau jasa tersebut 

yang akan membawa keuntungan bagi perusahaan yang terlibat secara terus-

menerus. Karena peneliti melihat bahwa Gopay dari Gojek ini sudah memiliki 

reputasi yang baik di kalangan masyarakat terutama kaum milenial yang sudah 

banyak cashless untuk melakukan berbagai jenis pembayaran. Variabel kedua 

Brand Trust atau Kepercayaan Merek sering menjadi pertimbangan dari 

konsumen untuk melakukan transaksi dan penggunaan ulang pada aplikasi e-

wallet serta dengan mengharapkan keuntungan yang memikat para konsumen dan 

siap menerima segala risiko dari penggunaannya. Menurut peneliti, dua hal ini 

sangat penting karena menjadi asal mula apakah konsumen akan melakukan 

penggunaan atau re-buying pada suatu produk tersebut. Dan, variabel terakhir 

adalah, Loyalitas Pelanggan. Memiliki konsumen yang setia merupakan keinginan 

dan harapan bagi perusahaan atau para pelaku usaha bisnis, dari hal tersebut 

peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh kedua variabel tersebut yang 

telah dijabarkan terhadap loyalitas pelanggan mereka. Dengan ini diharapkan 

dicapai secara konsisten dan stabil oleh perusahaan terkait dengan terus 

meningkatkan jumlah konsumen yang setia terhadap jasa atau produk yang 

perusahaan miliki terutama Gopay. 

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan penelitian terdahulu, maka peneliti 

tertarik untuk dapat meneliti lebih dalam tentang adanya hubungan antara Brand 

Image dan Brand Trust dengan Loyalitas Pelanggan. Dengan demikian penelitian 

yang diajukan ini berjudul: “Pengaruh Brand Image dan Brand Trust Terhadap 
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Loyalitas Pelanggan Menggunakan E-Wallet (Gopay) Milik PT Gojek Indonesia 

(Penelitian pada pengguna layanan Gopay pada aplikasi Gojek di Jakarta 

Selatan)”. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka rumusan 

masalah pada penelitian yang diajukan oleh peneliti dikemukakan sebagai berikut: 

a. Apakah terdapat pengaruh Brand Image atau Citra Merek terhadap 

Loyalitas Pelanggan Gopay? 

b. Apakah terdapat pengaruh Brand Trust atau Kepercayaan Merek 

terhadap Loyalitas Pelanggan Gopay? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka tujuan 

penelitian yang diajukan oleh peneliti dikemukakan sebagai berikut: 

a. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh Brand Image atau Citra 

Merek terhadap Loyalitas Pelanggan Gopay 

b. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh Brand Trust atau 

Kepercayaan Merek terhadap Loyalitas Pelanggan Gopay 

 

1.4  Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat yang dapat dihasilkan dari penelitian ini antara lain adalah sebegai 

berikut: 

a. Manfaat Teoritis  

1) Menambah sumber pengetahuan mengenai pemahaman tentang 

bagaimana pengaruh citra merek dan kepercayaan merek dalam suatu 

perusahaan, 

2) Menambah ilmu pengetahuan tentang loyalitas pelanggan pada suatu 

perusahaan atau penyedia jasa layanan, 

3) Bagi penelitian sejenis pada masa yang akan dating diharapkan 

penelitian ini dapat menjadi sumber informasi.  
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b. Manfaat Praktis  

1) Bagi Penulis 

Sebagai kajian untuk memperluas wawasan pengetahuan dan landasan 

dimasa yang akan datang tentang Brand Image, Brand Trust, dan 

Loyalitas Pelanggan. 

2) Bagi Akademik  

Sebagai tumpuan dan tambahan informasi untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya. 

3) Bagi Perusahaan Terkait 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk menjadi 

dasar kebijakan dalam mempertahankan loyalitas konsumen yang 

sudah dimiliki pada perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


