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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan teknologi pada saat ini menciptakan banyak peluang 

pekerjaan di tengah masyarakat terutama yang berhubungan dengan 

internet. Banyak pekerjaan yang ditawarkan menggunakan teknologi yang 

dapat diakses melalui internet dan aplikasi yang terdapat pada smartphone. 

Penggunaan aplikasi pada smartphone dapat memudahkan masyakarat 

untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari – hari, baik sebagai konsumen 

maupun para pencari rejeki dengan modal minim. 

Pada zaman yang modern ini banyak masyarakat yang 

memanfaatkan smartphone untuk mencari kebutuhan yang diperlukan 

seperti mencari makan dengan delivery order atau mencari alat  

transportasi yang dapat menjemput dan mengantarkan ketujuan mereka 

baik dengan menggunakan kendaraan roda dua (motor) yang biasa dikenal 

dengan ojek online maupun kendaraan roda 4 (mobil) yang dikenal dengan 

sebutan taksi online hanya dengan memesan melalui aplikasi yang ada. 

Aplikasi yang ada pun berlomba-lomba menawarkan pelayanan yang 

dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan dengan harga yang relatif 

terjangkau. 

Salah satu jasa taksi online yaitu Go-Car yang merupakan jasa 

transportasi roda empat yang melakukan penjemputan dan pengantaran 

sesuai dengan pemesanan yang dilakukan konsumen pada aplikasi Go-Jek 
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dismartphone melalui GPS yang sudah ditentukan.Go-Car adalah salah 

satu layanan dari PT Gojek Indonesia yang memanfaatkan mobil pribadi 

untuk dijadikan alat transportasi online. Go-Car sendiri baru diciptakan 

olehPT Gojek Indonesia pada bulan April 2016 sebagai pesaing bagi 

kompetitor lain yang telah terlebih dahulu beroperasi di Jakarta. Setelah 

hampir satu tahun Go-Car beroperasi di Jakarta dan beberapa kota besar 

lainnya PT Gojek Indonesia melebarkan layanan operasional Go-Car di 

kota Solo pada pertengahan tahun 2017. 

Berbagai macam aplikasi transportasi online membuat masyarakat 

dapat memilih aplikasi mana yang sesuai dengan kebutuhan dan 

kenyamanan mereka. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan 

konsumen dalam pemilihan alat transportasi online seperti kemudahan 

dalam pemesanan, harga yang sesuai serta beberapafaktor lain 

kepercayaan terhadap jasa yang digunakan, kualitas pelayanan yang baik 

juga promosi yang ditawarkan oleh jasa transportasi online tersebut. 

   Dengan semakin meningkatnya minat masyarakat menggunakan 

jasa transportasi online tersebut, maka diperlukan penelitian agar pelaku 

bisnis dapat terus meningkatkan kualitas pelayanannya untuk mengetahui 

apa yang menjadi harapan dan keinginan konsumen. Berdasarkan uraian 

tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Kepercayaan, Kualitas Pelayanan, Harga dan Promosi 

Terhadap Keputusan Pembelian Jasa Taksi Online Go-Car Di Kota 

Solo” 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka dapat disimpulkan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh kepercayaan terhadap keputusan pembelian 

jasa taksi online Go-Car di kota Solo? 

2. Apakah terdapat pengaruhkualitas pelayanan terhadap keputusan 

pembelian jasa taksi online Go-Car di kota Solo? 

3. Apakah terdapat pengaruh harga terhadap keputusan pembelian jasa 

taksi online Go-Car di kota Solo? 

4. Apakah terdapat pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian jasa 

taksi online Go-Car taksi di kota Solo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kepercayaan terhadap 

keputusan pembelian jasa taksi online Go-Car di kota Solo. 

2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

keputusan pembelian jasa taksi online Go-Car di kota Solo. 

3. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh harga terhadap keputusan 

pembelian jasa taksi online Go-Car di kota Solo. 

4. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh promosi terhadap keputusan 

pembelian jasa taksi online Go-Car di kota Solo. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan, sekaligus dapat menerapkan teori-teori dan konsep yang 

berkaitan dengan strategi pemasaran yang diperoleh dari perkuliahan, 

khususnya mengenai kepercayaan, kualitas pelayanan, harga, promosi dan 

keputusan pembelian. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan 

pertimbangan yang bermanfaat bagi perusahaan transportasi online PT 

Gojek Indonesia khususnya pada layanan jasa Go-Car dalam menjalankan 

strategi pemasaran yang baik, khususnya mengenai kepercayaan, kualitas 

pelayanan, harga, promosi dan keputusan pembelian konsumen. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

serta sistematika penulisan. 

 BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas teori yang mendasari penelitian, 

penelitian terdahulu, hipotesis serta kerangka pemikiran 

teoritis. 
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 BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang 

meliputi jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan 

sumber data, metode pengumpula data, variabel penelitian, 

definisi operasional serta metode analisis data. 

 BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan inti dari penelitian dari analisis data 

serta pembahasan yang dilakukan dengan alat analisis 

yang disiapkan. 

 BAB V : PENUTUP 

Bab ini membahas mengenai kesimpulan, keterbatasan 

penelitian dan saran-saran. 

 DAFTAR PUSTAKA 

 LAMPIRAN 

 


