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PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KEPUASAN PELANGGAN 
TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN GO-JEK 

( Studi pada konsumen Go-Jek di Surakarta) 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan 
pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Secara praktis penelitian ini diharapkan 
memberikan manfaat yaitu, pertama: bermanfaat dalam memberikan 
sumbangan konseptual bagi peruahaan Go-Jek sebagai bahan referensi dalam 
melakukan strategi pemasaran, kedua: menambah pengetahuan khususnya dalam 
menghasilkan konsep mengenai kepuasan pelanggannya, ketiga: sebagai referensi 
dalam melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggukan variabel yang berbeda. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian survei dengan menggunakan kuesioner sebagai 
instrumennya. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh konsumen atau pelanggan 
Go-Jek di kota Solo. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive 
sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang responden. Data dikumpulkan 
dengan kuesioner yang telah di uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah regresi linear berganda. Regresi linier berganda digunakan 
untuk menguji model yang dihipotesiskan secara statistik.  
Kata kunci : kualitas pelayanan, kepuasan peanggan, loyalitas pelanggan 

Abstract
This study aims to determine the effect of service quality and customer satisfaction on 
customer loyalty. Practically this research is expected to provide benefits namely, first: 
useful in providing conceptual contributions to Go-Jek companies as reference 
material in conducting marketing strategies, second: increasing knowledge especially 
in generating concepts about customer satisfaction, third: as a reference in 
conducting further research by using different variables.This type of research is 
survey research using a questionnaire as an instrument. The population in this study were 
all Go-Jek customers or customers in the city of Solo. The sampling technique used 
purposive sampling method with a total sample of 100 respondents. Data was 
collected by a questionnaire that had been tested for validity and reliability. The data 
analysis technique used is multiple linear regression. Multiple linear regression is used to 
test the statistically hypothesized model.  
Keywords: service quality, customer satisfaction, customer loyalty 

1. PENDAHULUAN
Masalah transportasi umum di kota-kota besar, khususnya di Surakarta sangatlah 
dinamik dan memerlukan solusi yang tepat dan cerdas. Kehadiran ojek berbasis 
teknologi sebagai sarana transportasi umum roda dua merupakan salah 
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satu jawaban dari solusi tepat dan cerdas, terutama dari keunggulannya dalam hal 
harga, kemudahan akses dan kecepatan mobilisasidi jalan yang padat kendaraan 
terutama pada jam sibuk. Indonesia merupakan negara berkembang dengan 
pertumbuhan penduduk yang tinggi. Peningkatan pertumbuhan penduduk yang 
tinggi tentu dapat menimbulkan beberapa masalah sehingga harus di barengi 
dengan peningkatan pelayanan umum di segala bidang sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat sekarang ini, termasuk kebutuhan akan transportasi (Al Rasyid, 2017). 

Permasalahan yang sering muncul di daeah yang memiliki jumlah 
penduduk yang padat seperti Surakarta khususnya di kota Solo adalah kemacetan. 
Aktifitas masyarakat yang tinggal di kota Solo relatif lebih tinggi dibandingkan 
wilayah lain di Surakarta. Hal ini di karenakan Solo merupakan salah satu ibukota 
Karesidenan di Jawa Tengah sehingga kota Solo menjadi pusat pendidikan, 
perdagangan dan pemerintahan. Penduduk kota Solo memiliki tingkat mobilitas 
yang tinggi dan untuk mengatasi masalah tersebut masyarakat membutuhkan 
transportasi yang cepat, nyaman dan aman. Jasa transportasi telah mengalami 
perkembangan yang sangat pesat, saat ini transportasi umum sudah dapat di akses 
melalui internet. Perkembangan ini memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan 
pelayanan jasa transportasi umum. Masyarakat kini dapat menggunakan jasa 
transportasi umum dimana dan kapan oun mereka inginkan. Masyarakat yang 
tinggal di kota sudah mulai memilih menggunkan jasa transportasi umum. Jasa 
transportasi online adalah industri yang populer pada saat ini. Keberadaan 
transportasi online memudahkan pelanggan yang ingin memesan karena tidak harus 
datang ke pangkalan ojek atau terminal, cukup hanya menggunakan smartphone 
yang terdapat aplikasi ojek online tersebut (Sanjaya & Sawitri, 2017). 

Perkembangan tersebut juga menjadikan peluang usaha bagi beberapa 
pelaku usaha yang ada saat ini. Maka banyak pelaku usaha bersaing menciptakan 
keunggulan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kebanyakan dari industri yang 
ada saat ini mengaplikasikan kemajuan teknologi dan informasi untuk menciptakan 
sebuah inovasi-inovasi baru dan untuk meningkatkan persepsi kualitas pelayanan 
yang diberikan kepada konsumen. Sektor jasa adalah sebuah sektor usaha yang 
sangat potensial dan sangat  menguntungkan untuk dikembangkan, karena disini 
pelaku bisnis dapat  bersaing  dengan  inovasi–inovasi  yang  dimilikinya  dengan 
cara. Cara pemesanan ini sangat disukai karena lebih mudah dan praktis. Saat ini 
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ada banyak pilihan jasa transportasi online di Indonesia seperti Gojek, Grab, dan 
Uber. 

Gojek adalah sebuah penyedia jasa layanan berbasis online. Gojek menjadi 
salah satu solusi mengatasi masalah kemacetan di daerah perkotaan. Aplikasi 
Gojek sangat mudah digunakan baik oleh para pelajar, pekerja, dan masyarakat 
luas lainnya. Gojek memiliki produk jasa seperti Go-Ride yang merupakan jasa 
angkutan menggunakan sepeda motor, Go-Car merupakan jasa angkutan yang 
menggunakan mobil, dan terdapat juga produk jasa lainnya yaitu: Go-Food, Go-
Send, Go-Mart, Go-Med, Go-Shop, Go-Box, Go-Clean, Go-Tix, Go-Pulsa. 
Persaingan pada industri jasa transportasi online mengharuskan perusahaan 
berlomba-lomba untuk memberikan kualitas pelayanan yang terbaik untuk menjaga 
kepuasan dari pelanggan. Menurut Yesenia dan Siregar apabila pelanggan sudah 
merasa puas maka selanjutnya tinggal mendapatkan dan mempertahankan loyalitas 
pelanggan, kepuasan pelanggan sangat tergantung penilaian pelanggan terhadap 
kualitas dari produk atau jasa yang ditawarkan (Adyana & Suprapti, 2018). 

Kualitas pelayanan adalah faktor yang menentukan keberhasilan dimana 
kemampuan perusahaan dalam memberikan kualitas pelayanan yang berkualitas 
kepada konsumen dan sebagai strategi perusahaan untuk mempertahaan diri dan 
mencapai kesuksesan dalam menghadapi persaingan. Dengan memberikan kualitas 
pelayanan yang baik  maka perusahaan juga akan menadapatkan respon yang baik 
juga dari pelanggan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Aryani dan Rosinta 
menyatakan kualitas pelayanan mempunyai pengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepuasan pelanggan (Adyana & Suprapti, 2018). 

Kualitas pelayanan yang diberikan jasa transportasi online masih 
dikeluhkan oleh pelanggan seperti dari segi aplikasi dan pengemudi ojek yang 
kadang tidak mematuhi standarisasi pelayanan yang telah ditetapkan perusahaan. 
Masalah transportasi umum di kota-kota besar, khususnya di Solo sangatlah 
dinamik dan memerlukan solusi yang tepat dan cerdas. Kehadiran ojek berbasis 
teknologi informasi sebagai sarana transportasi umum informal roda dua 
merupakan salah satu jawaban dari solusi tepat dan cerdas tersebut,  terutama dari 
keunggulannya dalam hal harga yang murah, kemudahan akses  dan kecepatan 
mobilisasi di jalan-jalan yang padat kendaraan terutama pada jam-jam sibuk. 
Kemajuan yang sangat pesat dalam dunia teknologi informasi menuntut para 
pelaku usaha untuk dapat memahami serta memanfaatkannya dalam kegiatan bisnis 
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sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing. Meningkatnya jumlah pemakai 
internet secara drastis setiap tahunnya, serta perilaku konsumen yang 
menginginkan informasi cepat dan transaksi yang dapat dilakukan selama 24 jam, 
disinyalir menjadi faktor pendorong berkembangnya bisnis berbasis teknologi 
informasi. PT. Go-Jek Indonesia merupakan pelopor bisnis ojek berbasis teknologi 
informasi yang didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010 dan mulai 
beroperasi sejak 2011 (Al Rasyid, 2017). 

Berdasarkan  pengamatan  yang  dilakukan  oleh  Nadiem  Makariem 
mendapat ide bagaimana cara  menghubungkan pengendara ojek dengan 
konsumen. Salah satunya adalah menciptakan aplikasi pada smartphone. Gojek 
didirikan tahun 2011 dan sampai saat ini masyarakat sangat antusias dengan 
keberadaan Gojek termasuk para driver yang sudah mencapai lebih dari  10  ribu 
sampai tahun 2017. Hal tersebut diciptakan agar lebih memudahkan konsumen 
untuk memilih apa yang dibutuhkan saat ini. 

Go-Jek sebagai perusahaan jasa yang bergerak dibidang transportasi darat 
telah memanfaatkan sarana teknologi informasi di dalam memasarkan jasa yang 
dihasilkan perusahaannnya. Sarana teknologi informasi tersebut digunakan 
perusahaan dalam mendukung strategi guna memenangkan kompetisi di bidang 
usaha yang saat ini dilakukan oleh perusahaan. Perhatian terhadap kepuasan dan 
loyalitas konsumen semakin besar. Persaingan yang semakin ketat khususnya 
dalam bisnis transportasi umum, dimana banyak produsen yang terlibat dalam 
pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, menyebabkan setiap perusahaan 
harus menempatkan orientasi kepuasan dan loyalitas konsumen sebagai tujuan 
utama. Hal tersebut diyakini sebagai kunci utama untuk memenangkan persaingan, 
adapun caranya dapat diatasi dengan memberikan nilai dan kepuasan kepada 
konsumen melalui  kualitas layanan dan pemanfaatan teknologi informasi. Apabila 
pelanggan puas terhadap kualitas layanan serta pemanfaatan teknologi informasi 
yang diberikan  perusahaan, maka akan menimbulkan kesetiaan pelanggan 
sehingga minat pemakaian jasa meningkat dan membuat pelanggan loyal terhadap 
produk  perusahaan. Namun penurunan jumlah pelanggan kemungkinan terjadi 
berkaitan dengan beralihnya pelanggan ke perusahaan pesaing disebabkan oleh 
ketidak puasan pelanggan. 

Dari uraian diatas penulis ingin mengetahui apakah kualitas layanan dan 
kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan dituangkan dalam 



5 

judul: “PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KEPUASAN 
PELANGGAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN GO-JEK”. 

2. METODE
Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis pendekatan 
kuantitatif yaitu peneliti berusaha untuk menemukan pengaruh langsung maupun 
tidak langsung dari variabel bebas, yaitu kualitas pelayanan dan kepuasan 
pelanggan dengan variabel terikatnya yaitu loyalitas pelanggan. Penelitian ini pada 
seluruh pengguna jasa transportasi Gojek di Surakarta. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah data primer yang berupa jawaban kuesioner dari responden. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Pengambilan sampel 
menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling yaitu teknik 
penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang digunakan pada 
penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Adapun kriteria 
yang telah ditetapkan pada penelitian ini adalah : 
a. Responden berusia diatas 50 tahun dan dibawah 20 tahun
b. Responden pernah menggunakan Go-Jek.
c. Responden konsumen Go-Jek di kota Solo

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan instrumen item-item 
pengumpulan data kemudian diuji dengan menggunakan teknik analisis data yang 
digunakan adalah uji validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi, uji 
F, uji t dan uji koefisien determinasi. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari uji validitas, keseluruhan item pertanyaan dinyatakan valid, dan pada uji 
reliabilitas semua variabel dinyatakan reliabel, dari uji asumsi klasik dari uji 
normalitas dinyatakan normal, pada uji multikoliniearitas bahwa tidak terjadi 
problem multikoliniearitas pada model regresi tersebut, dan pada uji 
heterokedastisitas bahwa model regresi pada penelitian ini bebas dari gejala 
heterokedastisitas, sehingga untuk selanjutnya dapat dilakukan uji hipotesis, uji t, 
uji F, dan koefisien determinasi. 



6 

3.1 Analisis regresi linear berganda 
Tabel 3.1 

Uji regresi linear berganda 
Model B Beta t Sig. 

1 (Konstan) 1,186 1,226 0,223
Kualitas pelayanan 0,328 0,462 4,489 0,000
Kepuasan pelanggan 0,329 0,300 2,920 0,004

a. Variabel Dependen: Loyalitas Pelanggan
Berdasarkan analisis regresi linear berganda, didapat persamaan regresi: 

Y =0,462 X1 + 0,300 X2 + e 

3.2 Uji t 
Untuk menguji keberartian model regresi untuk masing-masing variabel  
secara parsial dapat diperoleh dengan menggunakan uji t. Berikut akan 
dijelaskan pengujian masing-masing variabel secara parsial. 
1) Variabel Kualitas Pelayanan

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel kualitas pelayanan 
menunjukkan nilai t = 4,489 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. 
Dengan nilai  signifikansi di bawah 0,05 tersebut menunjukkan bahwa 
kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas 
konsumen. Hal ini berarti  Hipotesis  1  diterima. Arah koefisien regresi 
positif berarti bahwa harga memiliki pengaruh positif  yang signifikan 
terhadap loyalitas konsumen.  

2) Variabel Kepuasan Pelanggan
Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel kepuasan pelanggan 
menunjukkan nilai t = 2,920 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. 
Dengan nilai  signifikansi di bawah 0,05 tersebut menunjukkan bahwa 
kualitas produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas 
konsumen. Hal ini berarti  Hipotesis  2  diterima. Arah koefisien regresi 
positif berarti bahwa kualitas produk memiliki pengaruh positif  yang 
signifikan terhadap loyalitas konsumen. 
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3.3 Uji F 
Hasil perhitungan regresi secara bersama- sama diperoleh dari tabel berikut ini : 

Tabel 3.2 
Uji F 

Model F Sig. 
Regresi 59,799 0,000b 

Berdasarkan dari hasil pengujian dengan bantuan program SPSS 21.0 
diperoleh nilai Fhitung sebesar 59,799 dengan nilai sig. = 0,000. Hal ini 
menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan dn kepuasan pelanggan secara 
simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. 

3.4 Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R2) didapat hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.3 
Uji koefisien determinasi (R2) 

Model R R Square 
1 0,719a 0,516 

a. Prediktor: (Constant), Kualitas Pelayanan, Kepuasan Pelanggan
Hasil perhitungan untuk nilai R square (R2) diperoleh angka 0,516 atau 

51,6% yang berarti variabel kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan 
(variabel independen) dapat menjelaskan variasi pada variabel dependennya 
yaitu loyalitas pelanggan sebesar 51,6% sedangkan sisanya (100% - 51,6% = 
48,4%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam 
model regresi ini. 

4. PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil yang telah diuraikan pada bab sebelumnya peneliti dapat 
memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1) Variabel kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap
loyalitas konsumen Gojek dibuktikan dengan nilai t hitung  (4,489) dengan nilai
signifikan <0,05 maka hipotesis terbukti kebenarannya.
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2) Variabel kepuasan pelanggan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap
loyalitas konsumen Gojek dibuktikan dengan nilai t hitung  (2,920) dengan nilai
signifikan <0,05.

4.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini terbatas pada sampel yang diteliti yaitu konsumen gojek di kota Solo 
sebanyak 115 responden dan penelitian ini terbatas pada variabel independen yaitu 
kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Penyebaran melalui kuesioner yang 
dimungkinkan hanya mengisi secara asal dan acak. 

4.3 Saran 
Berkaitan dengan hasil penelitian tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan dan 
Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan maka peneliti memberikan 
saran sebagai berikut: 

1) Bagi perusahaan Gojek agar  dapat menerapkan strategi kualitas pelayanan yang
lebih baik dengan lebih sering mengadakan program pelatihan para drivernya.

2) Bagi perusahan Gojek terutama driver, untuk lebih mementingkan keselamatan dan
kepuasan pelanggannya. (Mahendra, n.d.)

3) Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variabel, yaitu variabel harga dan
minat penggunaan.
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