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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

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 satu jawaban dari solusi tepat dan cerdas, terutama dari keunggulannya 
dalam hal harga, kemudahan akses dan kecepatan mobilisasi di 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 
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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 pun 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 ada 
banyak pilihan jasa transportasi online di Indonesia seperti Gojek, Grab, dan 
Uber. 
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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). 
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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 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 
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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. 
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Dari uraian diatas penulis ingin mengetahui apakah kualitas layanan 
dan kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan dituangkan 
dalam judul: “PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KEPUASAN 
PELANGGAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN GO-JEK”. 

B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah yang digunakan adalah : 
1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Go-

Jek? 
2. Apakah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan Go-

Jek? 
3. Apakah kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan Go-Jek ? 
C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian 
adalah:  

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 
pelanggan Go-Jek. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas 
pelanggan Go-Jek. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan 
terhadap loyalitas pelanggan Go-Jek. 
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D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuan 
dan wawasan serta memperkaya khasanah penelitian tentang jasa 
transportasi. 

2. Manfaat Praktis 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

evaluasi bagi perusahaan gojek untuk meningkatkan kualitas layanan dan 
kepuasan pelanggan yang diberikan ke pelanggannya supaya dapat 
membangun loyalitas pelanggan melalui kepuasan. 

3. Manfaat Praktis 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

evaluasi bagi perusahaan gojek untuk meningkatkan kualitas layanan dan 
kepuasan pelanggan yang diberikan ke pelanggannya supaya dapat 
membangun loyalitas pelanggan melalui kepuasan. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 
Untuk memudahkan pemahaman skripsi, penulis akan uraikan 

sistematika skripsi sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengapa penelitian ini penting dilakukan, apa 
yang menarik dari penelitian ini, dan apa yang membedakan penelitian ini dari 
penelitian terdahlu. Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan 
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masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan 
skripsi. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi landasan teori yang merupakan penjelasan dari teori 
tentang kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. 
Selain itu bab ini juga berisi tentang bahasan penelitian terdahulu, kerangka 
pemikiran dan hipotesis. 
BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi variabel penelitian serta definisinya, penentuan populasi 
dan sampel, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan data dan 
analisis data yang digunakan. 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pembahasan hasil penelitian, analisis data, dan 
penjelasannya secara lengkap. 
BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan saran 
yang relevan berdasarkan hasil penelitian yang digunakan. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN


