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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di jaman yang modern, semua berkembang dengan pesat dan canggih. 

Perkembangan ini diiringi dengan perkembangan teknologi yang semakin maju. 

Dan bisnis pun juga mengalami perubahan besar dari segi cara melakukan 

kegiatan operasionalnya sampai dengan menuju persaingan yang ketat. Salah 

satunya adalah bisnis transportasi. Banyak bermunculan perusahaan-perusahaan 

baru, inovasi-inovasi baru, bahkan sampai muncul berbagai model bisnis baru 

yang berbasis teknologi. Mengenai persaingan bisnis saat ini, tidak hanya 

terjadi persaingan dalam negeri, tetapi juga persaingan dengan kompetitor luar 

negeri, khususnya dari Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). 

Dengan munculnya berbagai teknologi-teknologi baru, banyak 

perusahaan dan pebisnis yang terinovasi untuk membuat model bisnis yang 

menarik dengan layanan yang tidak kalah mengagumkan. Salah satu 

perkembangan teknologi saat ini terdapat pada layanan ojek online. Walaupun 

keberadaan transportasi sudah ada sejak dulu, tetapi menjadi sangat fenomenal 

ketika digabungkan dengan teknologi dan jadilah transportasi berbasis online. 

Di akhir tahun 2014, walaupun Uber dan GrabTaxi telah masuk ke pasar 

Indonesia, hampir tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bila layanan ojek 

online akan menjadi sesuatu yang besar pada tahun ini. Bisnis transportasi on-
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demand memang sudah mulai dikenal, salah satunya karena kontroversi 

kehadiran Uber di Indonesia. Namun istilah ojek online saat itu belum begitu 

dikenal. Walau GrabTaxi telah menguji coba layanan GrabBike di Vietnam 

pada bulan Oktober 2014, tidak ada indikasi ketika itu kalau mereka akan 

meluncurkannya di Indonesia. Setahun berselang, berkat kehadiran aplikasi 

GO-JEK pada bulan Januari dan layanan GrabBike empat bulan kemudian, ojek 

online langsung menjadi salah satu bisnis startup yang paling populer di 

Indonesia. Dalam rentang waktu dua belas bulan, GO-JEK berkembang dari 

sebuah aplikasi mobile baru menjadi sebuah layanan besar, yang kemudian 

diikuti oleh perusahaan GrabTaxi dengan layanan GrabBike. 

Memasuki tahun 2016, persaingan ketiga startup tersebut justru semakin 

sengit. GrabTaxi mengubah namanya menjadi Grab, dan berusaha menyaingi 

GO-JEK di bisnis pengantaran makanan dengan membuat layanan GrabFood. 

Uber pun turut memanaskan persaingan dengan menghadirkan UberMotor, 

demi bersaing dengan GrabBike dan GO-JEK. Seperti ingin memberi serangan 

balasan, GO-JEK pun turut hadir dengan layanan GO-CA demi menghadang 

perkembangan layanan UberX dan GrabCar tepat seminggu setelah Uber 

meluncurkan UberMotor. Sadar kalau metode pembayaran seringkali 

menghambat para pengguna dalam menggunakan layanan-layanan mereka, 

pada tahun 2016 ini pula GO-JEK meluncurkan metode pembayaran GO-PAY. 

Kini saldo GO-PAY dapat diisi lewat berbagai cara, mulai dari transfer bank 

hingga dengan memberikan uang langsung ke pengemudi GO-JEK. Seakan 
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ingin memperkuat posisi GO-PAY sebagai metode pembayaran mereka, GO-

JEK pun mengakuisisi sebuah layanan pembayaran bernama PonselPay di 

tahun 2016. Grab juga meluncurkan metode pembayaran melalui GrabPay 

untuk menyainginya. Tak berhenti sampai di situ, GO-JEK pun turut 

memperkuat layanan lama mereka, seperti GO-SEND. Mereka juga bekerja 

sama dengan marketplace Tokopedia dan Bukalapak untuk mengantarkan 

barang pesanan dari penjual kepada para pembeli. GO-JEK pun telah bekerja 

sama dengan aplikasi chat LINE, sehingga pengguna LINE kini bisa memesan 

GO-JEK langsung di aplikasi tersebut. Menjelang akhir tahun, Uber pun 

kemudian ikut membuat fitur serupa. 

 Berbeda dengan GO-JEK yang coba merambah bisnis lain di luar 

transportasi, Grab justru fokus di bidang transportasi online dengan 

menghadirkan layanan GrabHitch. Dengan layanan GrabHitch ini, para 

pengguna Grab yang membawa sepeda motor bisa berbagi tumpangan kepada 

pengguna lain, serupa dengan layanan Nebengers dan Teman Jalan.  Demi 

memudahkan pengguna ketika menghubungi para pengemudi, Grab pun 

menghadirkan fitur chat di dalam aplikasi mereka. Selain itu, Grab pun 

membuat sebuah program loyalitas yang bernama Top Partners untuk 

pengemudi, serta GrabRewards untuk para pengguna mereka. Program ini 

seperti mengikuti GO-JEK yang sebelumnya juga berusaha memudahkan para 

pengemudi mereka untuk mengakses fasilitas keuangan dengan program 

bernama Swadaya. 
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Hal ini memunculkan persaingan yang ketat dibidang bisnis transportasi 

online, dari berbagai inovasi yang dilakukan untuk memberikan kenyamanan 

kepada pelanggan. Bisnis ini tercipta dari ide melihat trend perilaku konsumen 

yang ketika menginginkan meenggunakan ojek harus datang ke pangkalan dan 

membuat konsumen males untuk kesana padahal konsumen menginginkan 

ketika butuh Ojek bisa datang langsung ditempat konsumen tersebut berada. 

Dan perilaku berubah yang menginginkan serba mudah membuat bisnis ini 

semakin populer dan banyak yang berminat menjadi untuk menjadi ojek online. 

Dari hari ke hari semakin banyak yang menjadi anggota ojek online semakin 

bertambah. Selain itu bisnis   ini juga mampu meningkatkan perluasan 

kesempatan kerja dan menjadi penyerap angka tenaga kerja yang cukup 

signifikan, adanya transportasi online juga telah menciptakan efisiensi yang 

ujungnya meningkatkan produktivitas nasional. 

Akan tetapi dengan kemudahan yang dilakukan Go-Jek maka konsumen 

dengan mudah menggunakan Ojek Online tanpa harus datang ke suatu 

pangkalan. Pesaingan dalam bisnis ini juga membuat konsumen lebih berfokus 

pada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan didefinisikan sebagai seberapa 

banyak barang, pemeliharaan, layanan dan peningkatan perusahaan mampu 

memenuhi harapan pelanggan. Kepuasan pelanggan dapat diukur dengan 

berbagai cara salah cara mengukur kepuasan pelanggan adalah harapan 

pelanggan tentang manfaat dan asosiasi biaya bergantung pada pengalaman 
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masa lalu (Mouri, 2005) dan cara lainnya adalah dengan melalui siklus hidup 

dari hubungan pelanggan yang diajukan oleh Spath dan Fahrich (2007). 

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah 

kualitas layanan. Kualitas pelayanan tidak hanya merupakan faktor penting dari 

kepuasan pelanggan di industri manufaktur tetapi juga di perusahaan jasa. 

Tangibles, keandalan, jaminan, responsive dan empati adalah lima dimensi 

yang membangun kualitas pelayanan. Menurut Henkel (2006) tingkat 

pemanfaat yang tinggi dan tujuan pembelian kembali di masa depan di temukan 

di industri jasa akan mengganggap merasa puas. Kepuasan pelanggan 

dipengaruhi oleh kualitas layanan yang dirasakan. Layanan yang berkualitas 

tinggi akan memiliki dampak yang positif pada kepuasan pelanggan. Kata 

pelanggan tidak mendapatkan kualitas layanan yang diharapkan  maka 

membuat pelanggan akan merasa tidak puas dan ini akan berakhir pada 

pelanggan beralih  ke industri jasa lain. Untuk membangun hubungan yang baik 

dalam jangka panjang antara pelanggan dengan perusahaan harus memberikan 

kualitas pelayanan yang baik yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan 

dinginkan pelanggan. 

Kepuasan pelanggan juga dipengaruh langsung oleh faktor harga. 

Kesetiaan harga mempengaruhi kepuasan pelanggan dengan cara pandang yang 

positif tetapi kesesuaian harga yang dirasakan dapat juga menjadi memiliki 

pandangan secara negatif yang membuat kerentanan pada pelanggan  

(Herrmann et al., 2007). Pelanggan yang merasakan harga sesuai dengan 
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kualitasnya  akan memiliki pandangan kepuasan atau ketidakpuasan. 

Ketidakmampuan harga juga berperan penting dalam menciptakan kepuasan 

pelanggan. Alasan pelanggan beralih ke jasa lain biasanya dikarenakan alasan 

harga dari yang mereka dapatkan (Imran et al., 2010). Kebijakan harga yang 

tinggi, tidak masuk diakal dan tidak dapat diperhitungkan akan memperngaruhi 

pelanggan dalam mempersepsikan kepuasan secara negatif. Pelanggan 

menginginkan produk yang berkualitas baik dengan harga yang terjangkau yang 

dapat mereka beli atau rasakan dengan mudah yang mampu ditawarkan oleh 

perusahaan kepada pelanggan maka akan membangun hubungan yang baik 

dalam jangka panjang dengan pelanggan (Peng & Wang, 2006). 

Untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang ada 

bagi organisasi apapun, citra merek sangat penting karena pelanggan selalu 

mencari produk atau pelayanan atau jasa yang memiliki merek yang baik atau 

bermerek dalam persaingan dilingkungan pasar. Oleh karena itu, perusahaan 

menghadapi tantangan yang intens dalam mempertahakan dan meningkatkan 

kepuasan pelanggan. Kesan dari pribadian secara keseluruhan merek adalah 

citra merek yang mungkin merupakan harapan dan kualitas yang nyata yang 

dipikirkan oleh pelanggan. Persepsi pelanggan tentang karakteristik produk dan 

pelayanan akan dipengaruhi oleh persepsi tentang merek. Tujuan penting dari 

merek dan manajemen produk dan jasa adalah untuk membangun citra merek 

yang kuat pada akhirnya akan menghasilkan laba jangka pendek dan jangka 

panjang yang besar. Menurut Wheeler (2013), merek adalah nama, istilah, 



 

7 

 

simbol atau fitur lain yang membedakan satu produk dari produk perusahaan 

lain. Citra merek harus dikelola dengan hati-hati karena merupakan aset penting 

bagi organisasi untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham dan kelompok 

yang terikat lainnya. Jadi akan memiliki dampak yang besar pada kepuasan 

pelanggan. Dari hasil penjelasan diatas maka judul yang diambil dalam 

penelitian ini adalah “ Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, harga, dan 

Citra Merek Terhadap Kepuasan Konsumen GO-JEK”. 

B. Rumusan Masalah 

Dengan melihat penjelasan pada latar belakang diatas maka rumusan 

masalah yang ingin diungkapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kepuasan Konsumen 

GO-JEK? 

2. Apakah Harga berpengaruh terhadap Kepuasan Konsumen GO-JEK? 

3. Apakah Citra Merek berpengaruh terhadap Kepuasan Konsumen GO-

JEK? 

C. Tujuan Penelitian 

Beberapa capaian yang ingin dijelaskan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk Menganalisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Konsumen GO-JEK. 

2. Untuk Menganalisis Pengaruh Harga Terhadap Kepuasan Konsumen GO-

JEK. 
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3. Untuk Menganalisis Pengaruh Citra Merek Terhadap Kepuasan 

Konsumen GO-JEK. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat merupakan luaran yang dihasilkan dalam penelitian ini. Ada 

beberapa manfaat yang dirasakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memberikan kontribusi tentang membuktikan teori-

teori yang mampu dijelaskan oleh para ahli sesuai atau tidak dengan hasil 

penelitian yang dilakukan dilapangan sehingga mampu menjadi wawasan 

dalam akademik secara teoritis. 

2. Manfaat Praktisi 

Penelitian ini memberikan manfaat  pada pihak yang bersangkutan 

sebagai bahan evaluasi kedepan agar menjadi lebih baik dalam 

menjalankan usahanya dan lebih berfokus pada pelanggan karena 

pelanggan merupakan raja sehingga perlu diberikan perhatian penuh agar 

merasa nyaman dalam menggunakan pelayanan perusahaan tersebut. 


