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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Meningkatnya kebutuhan masyarakat global pada bidang transportasi 

memunculkan inovasi industri jasa transportasi, salah satu diantaranya adalah 

industri jasa ojek online. Meningkatnya kebutuhan transportasi yang tinggi 

memicu penyediaan jasa ojek online untuk bersaing menarik pelanggan dengan 

fasilitas-fasilitas yang diberikan. Ojek online merupakan layanan ojek yang 

berbasis aplikasi smartphone dimana pelanggan dapat memesan melalui sistem 

aplikasi tersebut melalui jaringan internet smartphone. 

Ojek online di kalangan masyarakat mendapat berbagai tanggapan. Ojek 

online dianggap solusi memenuhi kebutuhan transportasi masyarkat pada daerah 

yang tidak ada transportasi konvensioal. Ojek online dianggap lebih efisien waktu 

dibandingkan transportasi konvensional seperti angkutan umum yang harus 

menunggu dan menurunkan penumpang lain. 

PT. Gojek Indonesia (PT.GI) adalah salah satu penyedia jasa ojek online. 

Perusahan ini didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010 di Jakarta. 

Awalnya perusahan ini memberikan layanan transportasi roda dua melalui telepon 

dan mengalami berbagai pengembangan hingga menggunakan aplikasi 

smartphone. Untuk menarik pelanggan dari PT.GI sendiri tidak hanya 

menawarkan layanan pada bidang transportasi saja, selain itu ada layanan logistik, 

pembayaran, antar makanan, dan layanan pengantaran barang. 
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Struktur organisasi dari PT.GI terbagi menjadi dua yaitu struktur 

organisasi pusat dan regional. Pada organisasi pusat berisi direktur utama yang 

terdiri dari chief executive, chief branding, chief product. Pada struktur regional 

terdiri dari Direktur utama, wakil direktur, manajer IT, manajer karyawan, 

manajer keuangan, manajer driver, karyawan. Karyawan pada perusahaan ini 

terdiri dari bidang programing, front office, dan driver. 

  Struktur tersebut salah satunya adalah driver, yang berhadap langsung 

dengan pelanggan. Tugas dari driver adalah menyelesaikan pesanan sesuai dengan 

aturan yang diberikan manajer driver dan menjaga hubungan baik dengan 

pelanggan, yaitu go-ride, go-food, go-mart, go-shop, go-med, dan go-send. Tugas 

driver mendapatkan penilain dari pelanggan setiap kali tugas diselesaikan dengan 

rating berupa bintang sejumlah 1 sampai 5. Jumlah bintang yang diberikan 

menunjukan bagaimana pelayanan driver terhadap pelanggan. Bintang 1 

menujukan pelayanan yang sangat buruk, bintang 2 pelayanan buruk, bintang 3 

pelayanan cukup, bintang 4 memuaskan, dan bintang 5 sangat memuaskan. 

Tujuan dari rating yang diberikan pelanggan adalah untuk mengetahui 

kepuasan dari pelanggan dan kualitas dari driver. Setiap perusahaan dalam 

memasarkan produk pasti memiliki tujuan  bagaimana pelanggan merasa puas atas 

pelayanan yang diterima. Namun setiap pelanggan memiliki nilai puas yang 

berbeda pada setiap pelayanan yang telah diberikan. Lupiyoadi (2013) 

mendefinisikan kepuasan sebagai ungkapan perasaan dimana seseorang yang 

menunjukkan hasil perbandingan atas kinerja produk jasa yang diterima dengan 

yang diharapkan.  
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Kotlet dan Keller (2009) menyampaikan kepuasan adalah perasaan senang 

atau kecewa seseorang yang muncul karena perbandingkan kinerja yang 

dipersepsikan produk  terhadap ekspektasi mereka. Jika kinerja gagal memenuhi 

ekspektasi, maka pelanggan akan tidak puas. Jika kinerja sesuai dengan 

ekspektasi, maka pelanggan puas. Jika kinerja melebihi ekspektasi, pelanggan 

akan sangat puas atau senang. 

Faktor utama penentu kepuasan pelanggan adalah persepsi pelanggan 

terhadap kualitas jasa (Zeithaml dan Bitner dalam Lupiyoadi, 2013). Persepsi 

timbul karena adanya respon terhadap stimulus. Stimulus yang diterima seseorang 

kemudian diartikan, ditafsirkan serta diberi makna melalui proses yang rumit 

kemudian menghasilkan persepsi. Persepsi dari para pelanggan pasti berbeda-beda 

karena setiap pelanggan dapat mempersepsikan setelah mereka merasakan atau 

mendapatkan jasa kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan ini dipengaruhi oleh dua 

hal yaitu jasa yang dirasakan dan pelayanan yang diharapkan. Apabila pelayanan 

yang diterima atau dirasakan sesuai dengan harapan, maka kualitas pelayanan 

dipersepsikan baik dan memuaskan, tapi apabila melampaui harapan pelanggan 

maka menjadi kualitas pelayanan yang ideal. Sebaliknya apabila layanan yang 

diterima lebih rendah dari yang diharapkan, maka kualitas layanan dipersepsikan 

buruk. Implikasi baik buruknya kualitas suatu pelayanan tergantung kepada 

kemampuan penyedia pelayanan memenuhi harapan pelanggannya secara 

konsisten (Sugiarto dan Yuniati, 2015). 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukan kualitas pelayanan 

dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Liat, Mansori, dan Huei (2014) 
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melakukan penelitian mengenai hubungan kualitas pelayanan, kepuasan 

pelanggan, citra perusahaan, dan loyalitas pelanggan di hotel Malaysia, 

menunjukan bahwa kualitas layanan memiliki efek positif pada kepuasan 

pelanggan. Chou, Lu, dan Chang (2014) meneliti mengenai pengaruh kualitas 

layanan dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan pada layanan high-

speed rail (HSR) di Taiwan, hasilnya menunjukan kepuasan pelanggan 

dipengaruhi oleh kulaitas pelayanan sehingga meningkatkan tingkat loyalitas 

pelanggan. Atribut kualitas layanan dalam layanan HSR yang paling penting 

untuk kepuasan pelanggan adalah kebersihan mobil, penampilan karyawan, sikap 

layanan karyawan, kenyamanan AC, kinerja tepat waktu, keamanan mengemudi, 

keahlian mengemudi, kesopanan karyawan, dan kelengkapan HSR. Sehingga 

apabila kualitas dari atribut pelayan lebih ditingkatkan, maka kepuasan pelanggan 

juga akan meningkat. 

Fenomena kepuasan pelanggan karena adanya faktor kualitas layanan, 

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat, ada lebih dari 41% 

pelanggan transportasi online pernah dikecewakan oleh operasional tranportasi 

online. Hal ini diketahui dari hasil survei yang dilakukan oleh YLKI terhadap 

4.668 pengguna transportasi online, baik kendaraan roda dua maupun roda empat. 

Dari sruveri tersebut diketahui Aplikasi Gojek menduduki rating penggunaan 

tertinggi dipilih konsumen, sebanyak 72,6%. Hal yang paling banyak 

mengecewakan pelanggan adalah pengemudi yang meminta pesanannya 

dibatalkan. Hal lainnya yang mengecewakan konsumen adalah sulitnya 

mendapatkan pengemudi, pengemudi yang membatalkan secara sepihak, aplikasi 
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map error, plat nomor yang tidak sama dengan yang tertera di aplikasi, hingga 

kondisi kendaraan yang kurang baik. Sedangkan sisanya tertuju kepada perilaku 

pengemudi. Di antaranya pengemudi yang tak kunjung datang, perilaku 

pengemudi yang tidak jujur ke konsumen, pengemudi yang memulai perjalanan 

lebih dulu sebelum bertemu dengan konsumen, pengemudi yang ugal-ugalan, 

kendaraan yang berbau asap rokok, pengemudi yang tak mau diberi tahu dan 

pengemudi yang merokok saat berkendara. ( Simorangkir, 2017) 

Berdasarkan dari wawancara dengan pengguna layanan gojek di Surakarta 

didapati beberapa fenomena. Dari beberapa pelanggan menyatakan driver gojek 

sering mengalami beberapa kenadala saat melakukan tugas. Driver sering 

mengalami kendala ketika keadaan jalan yang padat, sehingga dalam 

mengantarkan pesanan dan menjemput pelanggan terkesan lama, bahkan beberapa 

pelanggan yang tidak sabar membatalkan pesanan. Memang tidak dapat 

dipungkiri bahwa jalanan memiliki jam-jam padat seperti jam berangkat kerja dan 

jam pulang kerja, walaupun jarak yang dituju dekat namun dengan kondisi yang 

padat akan mempengaruhi waktu untuk sampai ke tujuan. Selain itu beberapa 

pelanggan terkadang melakukan pembatalan pesanan go-food ketika jam makan 

siang karena antrian yang panjang. Di restoran atau warung makan pada saat jam 

makan siang kadangkala terjadi membludaknya pelanggan, sehingga banyak harus 

rela antri menunggu pelanggan lain yang sudah selesai dilayani. Namun, bagi 

pelanggan lain yang tidak sabar menunggu, mereka lebih memilih membatalkan 

order. Hal ini tentu saja dapat mengurangi kepuasan pelanggan. 
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Hasil penelitian terdahulu, fenomena-fenomena yang terjadi, dan hasil 

wawancara dengan driver dan pelanggan layanan gojek di atas menunjukkan 

kualitas layanan memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan. 

Perusahaan perlu mencari cara untuk mempertahankan dan terus meningkatkan 

kualitas pelayanan. Sedangkan kualitas layanan yang buruk akan membuat 

pelanggan tidak puas dan memberikan persuasi kepada orang lain untuk pergi 

kepada penyedia layanan yang lain. 

Berdasarkan paparan di atas, maka rumusan masalah yang akan diajukan 

adalah: “Apakah ada hubungan antara persepsi terhadap kualitas pelayanan driver 

dengan kepuasan pelanggan gojek?”. Berdasarkan uraian masalah tersebut, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan antara 

Persepsi terhadap Kualitas Pelayanan Driver dengan Kepuasan Pelanggan Gojek”. 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui hubungan antara persepsi kualtias pelayanan driver dengan 

kepuasan pelanggan gojek. 

2. Untuk mengetahui peranan kualitas pelayanan driver terhadap kepuasan 

pelanggan gojek. 

3. Untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan driver gojek. 

4. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan gojek 
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C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan 

acuan bagi peneliti yang melakukan penelitian tentang pengembangan ilmu 

pengetahuan dalam kajian ilmu psikologi industri dan oraganisasi. 

2. Manfaat praktis 

Bagi pengusaha, penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk lebih 

memahami kepuasan konsumen sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan 

yang lebih optimal. 

Bagi konsumen, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan untuk 

lebih memahami kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen. 

 




