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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sejak tahun 2011 Indonesia telah memasuki revolusi industri 4.0. Hal 

tersebut ditandai dengan terjadi peningkatan konektivitas, interaksi, batasan 

antara manusia dan mesin serta sumber daya lain yang semakin berpusat 

melalui teknologi informasi (kemenperin, 2019). Masuknya revolusi industri 

4.0 dibuktikan dengan munculnya startup-startup Unicorn di Indonesia yang 

berbasis teknologi informasi atau menggunakan internet di Indonesia. Saat ini 

terdapat empat perusahaan Unicorn yang memiliki aset triliunan rupiah. 

Unicorn merupakan sebuah perusahaan berbasis teknologi dengan ide dan 

inovasi dengan valusi lebih dari US$ satu milliar. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Valuasi Setiap Perusahaan 

Sumber: CrunchBase.com tahun 2018 

Start-up Unicorn mampu bertahan keumngkinan dapat disebabkan dengan 

banyaknya masyarakat Indonesia sebagai pengguna aktif Internet, yang membuat 

hal tersebut menjadi target konsumen perusahaan startup Unicorn di Indonesia. 
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Hal tersebut sejalan dengan pertumbuhan pengguna internet yang semakin 

bertambah setiap tahunnya, data tersebut ditunjukan pada gambar 1.2 berikut: 

 

 

 

 

Gambar 1.2. Pertumbuhan Pengguna Internet di Indonesia 

Sumber: APJII tahun 2016 

Berdasarkan data yang ditunjukan pada Gambar 1.2 diketahui jumlah   

pengguna internet di Indonesia dari 1998 hingga 2015 terus mengalami 

peningkatan. Internet dapat memudahkan suatu perusahaan untuk  menyesuaikan 

penawaran produk dan mewujudkan hubungan dengan konsumen mereka 

(Mullins & Orville, 2010). Sehingga, pada era modernisasi saat ini diharapkan 

mulai meninggalkan metode konvensional dan masyarakat akan mencari cara 

yang lebih praktis dengan menggunakan metode digital dan internet. Salah satu 

cara praktis yag dapat dirasakan pengguna internet dapat memanfaatkan 

perusahaan startup Unicorn untuk menggunakan pelayanannya dengan 

munculnya fitur kemudahan pembayaran. Kemudahan pembayaran yang paling 

dirasakan dalam memanfaatkan startup unicorn adalah digital payment. Banyak 

hal yang dapat dilakukan dari digital payment. Digital Payment merupakan suatu 

metode pembayaran produk atau jasa dengan menggunakan media elektronik 

(Peter & H. Donnelly, 2013). Saat ini hampir semua perusahaan startup Unicorn 

menggunakan metode digital payment, seperti keempat perusahaan startup 
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Unicorn di indonesia pada gambar 1.2. Selain itu muncul perusahaan digital baru 

pada tahun 2018 yaitu Smart in Pays.  

 Smart in Pays hadir di Indonesia dengan mengusung fitur digital payment, 

dimana setiap member dan user dapat melakukan pembelian dan penjualan secara 

online. Terdapat beberapa perbedaan antara member dan user, member merupakan 

konsumen yang membayar biaya pendaftaran ke Smart in Pays untuk bisa 

menggunakan aplikasi ini sedangkan user dapat menggunakan aplikasi ini dengan 

gratis dengan menggunakan kode referal dari konsumen member. Kode referal 

merupakan suatu bentuk informasi yang didapat dari seseorang yang 

merekomendasikan (Peter & H. Donnelly, 2013). Selain itu terdapat perbandingan 

harga dimana member akan mendapatkan harga pokok lebih murah di bandingkan 

dengan konsumen dengan menggunakan kode referal. Gambar 1.3 merupakan 

cara untuk member mendaftarkan calon member di Smart in Pays. Terdapat 3 

pilihan menu dan harga, selain itu setiap menu memiliki kelebihan masing-masing 

yang membuat harganya berbeda-beda. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Pembelian Lisensi Member 

Sumber: mysmartinpays.com login 2018 
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Gambar 1.4 Gambar Smart in Pays dari Website 
Sumber: mysmartinpays.com tahun 2018 

Smart in Pays bergerak dalam bisnis kemitraan dan sebagian besar 

berkonsentrasi pada pembayaran digital seperti PPOB untuk pembayaran air, 

listrik dan telepon, voucher prabayar, tiket pesawat, tiket kereta api, hotel, shuttle 

bus, umroh, paket tour secara online dan menghadirkan fitur baru yaitu pembelian 

voucher game online.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5 Gambar Smart in Pays dari Website 
Sumber: mysmartinpays.com tahun 2018 

https://mysmartinpays.com/login
https://mysmartinpays.com/login
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Gambar 1.5 di atas merupakan tampilan resmi Smart in Pays yang dapat 

diakses melalui website resminya. Dari tampilan awal kita dapat melakukan apa 

yang kita inginkan. Bentuk oval di atas kanan merupakan informasi penting yaitu 

jumlah saldo yang anda miliki dan nama pemilik akun.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.6 Gambar Smart in Pays dari Website 

Sumber: mysmartinpays.com tahun 2018 

Tampilan gambar 1.6 merupakan tampilan website Smart in Pays yang 

berada di bawah gambar 1.5 dalam halaman bawah ini terdapat kelebihan pokok 

yang dimiliki Smart in Pays, efisien, harga terjangkau dan mudah digunakan. Dan 

terdapat menu tambahan di bawah halaman website yang berisi tidak jauh berbeda 

dengan menu yang terdapat diatas. 

https://mysmartinpays.com/log
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Gambar 1.7 Gambar Smart in Pays dari Website 
            Sumber: Aplikasi dari Google Play tahun 2018 

Gambar 1.7 merupakan tampilan aplikasi Smart in Pays yang biasanya di 

akses melalui smartphone. Bentuk hitam oval di tengah merupakan informasi 

saldo e-money yang ada di aplikasi. Isi di dalam aplikasi ini tidak jauh berbeda 

dengan menu yang terdapat di website resminya. Terdapat sedikit perbedaan yaitu 

online check in dan pembayaran kartu kredit. Online check in merupakan fitur 

baru yang membantu konsumen untuk dapat check in dimanapun dan kapanpun, 

akan tetapi jika tiket telah melalui proses check in dan bila ingin membatalkannya 

maka tiket tersebut akan hangus dan tidak mendapat refund. Di aplikasi terdapat 

pembayaran kartu kredit terdapat di menu utama, hal ini membantu untuk 
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melakukan pembayaran cicilan kartu kredit dengan mudah dan dengan biaya 

charge yang lebih kecil.  

Smart in Pays mengoptimalkan fungsinya dalam membantu terciptanya 

peluang bisnis baru bagi masyarakat Indonesia yaitu tour travel dan digital 

payment. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjadi member. Namun, karena 

Smart in Pays merupakan perusahaan unicorn baru masih belum dikenal oleh 

calon member. Hal tersebut dapat di lihat masih rendahnya orang yang 

mengunjungi website Smart in Pays. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.8 Statistik Pengunjung mysmartinpays.com 

Sumber: Alexa.com tahun 2019 

Sementara itu Smart in Pays mulai membangun brand imagenya dengan memiliki 

harga lebih murah dibandingkan kompetitor lainnya. Walaupun belum banyak 

calon member yang membandingkan harga Smart in Pays dengan perusahaan 

kompetitor lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan antara SIP 

dengan dua perusahaan ternama di Indonesia yaitu Traveloka dan Tiket.com. 

Sebagai contoh perbandingan harga pemesanan pada hotel Ciputra World 

Surabaya di tanggal yang sama dan fasilitas yang sama pada gambar 1.9. 
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Gambar 1.9 Screenshoot harga hotel Ciputra World Hotel Surabaya 

Sumber: mysmartinpays.com, traveloka.com, tiket.com tahun 2018 

 

Dari perbandingan dari gambar 1.9  dapat dilihat harga yang diberikan SIP 

berbeda jauh dengan pesaingnya yang lebih memiliki nama. Muncul selisih 

sebesar 290.000,- dengan traveloka dan 263.000,- dengan tiket.com. Selisih harga 

tersebut diberikan secara langsung sehingga memberikan pemasukan bagi 

perekonomian pengguna Smart in Pays. Perbandingan diatas yang memiliki 

selisih ratusan ribu rupiah sedangkan yang di bawah ini memiliki selisih yang jauh 

lebih besar lagi. 
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Gambar 1.10 Screenshoot harga hotel Vouk Nusa Dua Bali 

Sumber: mysmartinpays.com, traveloka.com, tiket.com tahun 2018 

Dari perbandingan diatas dapat dibuktikan bahwa Smart in Pays memiliki 

harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan kompetitor lainnya traveloka 

dan tiket.com. Hal tersebut membuat harga menjadi salah satu kelebihan utama 

yang dimiliki Smart in Pays. Namun, belum banyak yang mengetahui hal tersebut. 

Banyaknya ketidaktahuan masyarakat mengenai Brand image yang sudah 

dibentuk yaitu harga murah karena sistem pemasaran Smart in Pays menggunakan 

sistem Multi Level Marketing atau biasa yang di kenal MLM. Multi Level 

Marketing adalah suatu sistem pemasaran yang memberikan kesempatan calon 

konsumen atau pelanggan untuk dilibatkan sebagai penjual dan dapat memiliki 

keuntungan dari perusahaan secara langsung (Kotler & Keller, 2012). Sistem 

multilevel yang digunakan Smart in Pays tidak beda jauh dari pengertian diatas, 

yang membedakan sistem MLM Smart in Pays dengan yang lain adalah untuk 

https://mysmartinpays.com/hotels/confirmation
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dapat mengakses aplikasi ini calon konsumen tidak wajib membayar tetapi bisa 

didapatkan dengan gratis dengn menggunakan kode referal. 

Meskipun Multi Level ini merupakan salah satu jenis sistem pemasaran, 

banyak kalangan masyarakat Indonesia memandang negatif terhadap perusahaan 

yang menggunakan sistem ini dikutip dari Koordinator Sidang Komisi Bahtsul 

Masail Waqiiyah BM PBNU, Asnawi Ridwan terdapat tiga keterangan yang 

menjadi dasar rekomendasi tersebut. Pertama tipu daya, ketidakjelasan akad, dan 

motivasi transaksi dan ketiga motivasi tersebut adalah bonus. Kenyataanya dalam 

bisnis ini Smart in Pays tidak sepenuhnya MLM karena orang lain dapat 

menggunakan aplikasi ini tanpa membayar (user). Multi Level seringkali 

berdekatan dengan sistem pemasaran Word of mouth. Karena kecerundungan 

masyarakat lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh orang lain tentang suatu 

produk atau jasa (Kotler & Keller, 2012). Tentu saja sistem ini akan 

mempengaruhi penjualan produk/jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Oleh 

karena itu, orang yang memiliki pengalaman positif dengan suatu produk atau 

jasa, diharapkan mereka akan menceritakan ke beberapa orang, sebaliknya mereka 

memiliki perngalaman buruk mereka akan cerita ke lebih banyak orang. 

Pada perkembangannya Smart in Pays mengalami kendala, yaitu belum 

banyak calon member mengetahui brand image yang di bentuk dan penggunaan 

startegi word of mouth pada sistem MLM. Namun hal ini perlu diteliti lebih lanjut 

apakah starategi Word of mouth dan Brand image yg dibentuk SIP dapat 

mempengaruhi keputusan menjadi member. Berdasarkan laporan diatas tersebut, 

peneliti ingin mengalisis tentang pengambilan keputusan pembelian pada aplikasi 
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Smart in Pays yang berjudul “ Analisis pengaruh Word of mouth dan Brand image 

terhadap keputusan menjadi member aplikasi Smart in Pays”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah diterangkan mengenai latar belakang 

permasalahan, maka rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini ialah: 

1. Apakah word of mouth berpengaruh terhadap keputusan menjadi member  

aplikasi Smart in Pays ? 

2. Apakah brand image berpengaruh terhadap keputusan menjadi member 

aplikasi Smart in Pays? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh word of mouth terhadap keputusan menjadi member 

aplikasi Smart in Pays. 

2. Mengetahui pengaruh brand image terhadap keputusan menjadi member 

aplikasi Smart in Pays. 

 

 

 

 

 

 



12 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfat dari penelitian ini berupa: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Dengan terwujudnya penelitian ini diharapkan dapat memberi 

wawasan bagi para pembaca dan bisa menambah ilmu pengetahuan 

mengenai manajemen terutama topik pemasaran yang menjelaskan 

mengenai pengaruh sistem Word of mouth dan Brand image terhadap 

bisnis aplikasi Smart in Pays. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Smart in Pays 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pihak 

Smart in Pays mengenai sistem pemasaran berupa Word of mouth dan 

Brand image terhadap transaksi pada aplikasi Smart in Pays. 

2. Bagi Penulisan 

Penelitian ini bisa menjadi sarana bagi penulis untuk dapat 

mengimplementasikan pengetahuan yang sudah di dapat pada aktivitas 

perkuliahan sehari-hari, sehingga dapat bermanfaat bagi pihak yang 

berkaitan. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan dari hasil latar belakang masalah, maka penelitian ini 

berfokus pada pengaruh sistem pemasaran Word of mouth dan Brand image 

terhadap keputusan menjadi member Smart in Pays. Populasi dalam penelitian ini 
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adalah member aktif pengguna aplikasi Smart in Pays yang bergabung dalam grup 

whatsapp di Surabaya pada bulan Desember 2018. 
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