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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Di era yang modern seperti sekarang ini, transportasi menjadi salah satu 

penunjang penting dalam kegiatan sehari-hari  terutama di daerah perkotaan. 

Transportasi yang baik dapat mencerminkan keteraturan kota yang baik pula, 

hal ini disebabkan karena transportasi merupakan suatu alat bantu dalam 

mengarahkan pembangunan di daerah perkotaan.  Selain itu, transportasi juga 

merupakan suatu prasarana bagi pergerakan manusia atau barang yang timbul 

akibat adanya kegiatan di daerah perkotaan. Transportasi merupakan sarana 

perkembangan yang penting dan strategis dalam memperlancar roda 

perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi 

semua aspek kehidupan. Transportasi dapat membantu perekonomian yang 

baik disuatu daerah bahkan disuatu Negara (Fahrida, 2011). Semakin baik dan 

tertatanya transportasi disuatu daerah akan semakin baik pula 

perekonomiannya. Dengan adanya pertumbuhan penduduk yang semakin 

meningkat  mempengaruhi kebutuhan akan jasa transportasi yang semakin 

meningkat pula,  hal ini lah yang menyebabkan semakin berkembangnya dunia 

bisnis di sektor jasa. 

Dengan bermunculannya berbagai  masalah transportasi, semakin 

banyak pula bisnis di sektor jasa transportasi baik itu bisnis skala besar seperti 
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taxi, bus dan lain-lain sampai  dengan bisnis skala kecil seperti ojek pangkalan. 

Namun untuk memenuhi kebutuhan akan jasa transportasi tersebut, perlu 

adanya penyedia jasa yang memberikan pelayanan yang lebih baik dan inovatif. 

Inovasi tidak hanya merupakan suatu proses penciptaan sesuatu yang baru, 

tetapi dia juga merupakan produk aktual atau outcome (hasil). Bagi suatu jasa, 

outcome bukan merupakan suatu hasil output, melainkan modifikasi dari 

pelayanan yang sudah ada (Tjiptono, 2012). 

Jasa transportasi yang memiliki pelayanan yang cepat dari segi 

komunikasi untuk pemesanan, sehingga masyarakat lebih memilih jasa tersebut 

karena cukup mudah dan cepat. Untuk mendapatkan loyalitas para pelanggan 

perusahaan harus memiliki strategi pemasaran yang baik dan tepat agar 

mempengaruhi loyalitas pelanggannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

loyalitas pelanggan dalam menggunakan jasa transportasi, diantaranya adalah 

kualitas pelayanan yang diberikan, kepuasan yang didapatkan dan dirasakan 

oleh pelanggan, nilai yang difikirkan pelanggan (Tri Ulfa Wardani, 2017) 

 

Konsumen merupakan satu-satunya yang dapat menilai baik tidaknya 

kualitas pelayanan yang diberikan perusahaan jasa tersebut. Konsumen 

menilai pelayanan tersebut dengan cara membandingkan pelayanan yang 

mereka terima dengan pelayanan yang diharapkan. Bila konsumen merasa 

puas dengan terhadap pelayanan yang diberikan oleh suatu perusahaan, maka 

konsumen tersebut akan melakukan pembelian ulang. Dengan kata lain 
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perusahaan yang mampu memnuaskan konsumen akan memiliki konsumen 

yang loyal. Semakin lama loyalitas seorang pelanggan, maka semakin besar 

laba yang diperoleh perusahaan (Griffin 2003). Perusahaan yang menjualkan 

jasa berarti menjualkan produknya dalam bentuk kepercayaan 

Memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen menjadi tolak ukur 

keberhasilan sebuah perusahaan. Perusahaan yang berhasil memasarkan 

produknya atau jasanya kepada konsumen dengan pelayanan yang memuaskan 

mendapatkan brand yang baik dimata konsumen. Pelayanan yang dimaksud 

termasuk dari pelayanan sewaktu menawarkan produk atau jasa, pelayanan 

ketika memberikan jasa, pelayanan atas resiko yang terjadi saat memberikan 

jasa dan pelayanan lain sebagainya (Januar Efendi Panjaitan, 2016). 

Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk dapat memuaskan 

pelanggannya dengan menciptakan produk atau jasa yang berkuallitas sesuai 

dengan keinginan konsumen. Kualitas jasa merupakan tingkat keunggulan 

yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut bertujuan 

memenuhi keinginan pelanggan agar mereka puas. 

Kotler dan Keller (2009), mengungkapkan bahwa kualitas merupakan 

totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. 

Sedangkan menurut Tjiptono (2014), kualitas pelayanan berfokus pada upaya 

pemenuhan kebutuhan pelanggan serta ketepatan penyampaian untuk 

mengimbangi harapan pelanggan. 
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Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai tolak ukur yang dicapai 

dengan lima dimensi sesuai dengan urutan derajat kepentingan relatifnya 

(Tjiptono, 2014), yaitu keandalan, jaminan, bukti fisik, empati dan daya 

tanggap. Pelayanan yang berkualitas berperan penting dalam membentuk 

kepuasan pelanggan yang berimbas pada naiknya pendapatan perusahaan. 

Semakin berkualitas pelayanan yang diberikan oleh perushaan, maka kepuasan 

yang dirasakan oleh pelanggan akan semakin tinggi. 

Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang 

yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk(atau 

hasil) terhadap ekspektasi mereka (Kotler, 2010). Dari definisi diatas dapat 

diartikan bahwa kepuasan pelanggan yang ditinjau dari sisi pelanggan yaitu 

mengenai apa yang telah diberikan dibandingkan dengan apa yang mereka 

inginkan. Sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil yang diinginkan tidak 

memenuhi harapan. Kepuasan pelanggan terhadap suatu produk atau jasa 

sebenarnya seuatu yang sulit untuk didapat jika perusahaan jasa atau industri 

tersebut tidak benar-benar mengerti apa yang diharapkan oleh konsumennya. 

Kotler dan Keller (2010) mengungkapkan bahwa kepuasan merupakan 

perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan amtara 

kesannya terhadap kinerja suatu produk dan harapan-harapannya. Perusahaan 

akan berhasil memperoleh pelanggan dlaam jumlah yang banyak apabila diilai 

dpaat memberikan kepuasan bagi pelanggan. Ketika pelanggan telah merasa 

puas maka akan terjalin hubungan harmonis antara produsen dan konsumen, 
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menciptakan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan membentuk 

rekomendasi dari mulut ke mulut yang dapat menguntungkan sebuah 

perusahaan (Januar Efendi Panjaitan, 2016). 

Untuk saat ini GO-JEK tidak asing lagi di telinga masyarakat perkotaan 

khususnya Kota Malang, sehingga penyedia jasa ini ingin membuat 

pelanggannya merasa nyaman dan puas. Jika konsumen puas dan nyaman, 

maka mereka akan menggunakan jasa ini berulang kali sampai bisa menjadi 

pelanggan setia (loyal customer) sehingga perusahaan GO-JEK menjadi 

market leader dan perusahaan ini menjadi perusahaan yang maju serta 

dipercaya oleh pelanggan di Indonesia 

Aplikasi GO-JEK juga dapat diunduh pada smartphone yang memiliki 

sistem operasi iOS atau pun Android. Dengan menggunakan aplikasinya di 

smartphone pelanggan dapat diantar dan dijemput sesuai tujuan. Selain itu 

GOJEK juga banyak menyediakan layanan lainnya seperti GO-RIDE yang 

melayani pengantaran penumpang menggunakan sepeda motor, GO-CAR 

melayani pengantaran penumpang menggunakan mobil, GO-FOOD yang 

dapat menjemput makanan dari cafe atau tempat makan yang tersedia, GO-

MART yang digunakan untuk membelanjakan kebutuhan sehari-hari di outlet 

seperti Alfamart dan Indomart, GO-SEND yang melayani pengiriman barang, 

GO-BOX melayani pengiriman barang dalam skala besar, GO-TIX melayani 

pembelian tiket bioskop, namun GO-CLEAN GO-GLAM dan GO-

MASSAGE belum tersedia di Kota Malang (Website GO-JEK Online). 
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Salah satu produk unggulan yang sering digunakan konsumen adalah 

GO-FOOD dan GO-RIDE. Dengan GO-FOOD pelanggan dapat memesan 

makan sesuai dengan selera dan lokasi restaurant yang diinginkan.Berbagai 

jenis makanan dapat ditemukan di fitur GO-FOOD. Dan juga berbagi 

resataurant yang memiliki ciri khas jenis masakan yang tersebar di Kota 

Malang. Terlebih lagi banayak promo yang diberikan GO-JEK pada customer 

yang sering melakukan pembelian melalui aplikasi tersebut. Tarif yang 

diterapkan pada GO-FOOD sesuai dengan tarif apabila konsumen membeli 

makanan di restaurant tersebut. Hanya saja ada penambahan ongkos kirim 

yang ditambahakan pada harga yang ditampilkan. Namun tetap saja konsumen 

diuntungkan dengan tidak perlu keluar rumah membeli makanan, hanya 

menunggu di rumah sampai orderan yang dipesan pun datang. Sedangkan GO-

RIDE merupakan layanan aplikasi yang digunakan untuk mengantarkan 

penumpang layaknya ojek pada umumnya. 

Salah satu keunggulan GO-JEK yaitu adalah layanannya yang dapat 

mereka nikmati kapanpun, berbeda dengan ojek pangkalan. Seperti pula 

halnya yang dijelaskan oleh Handi Irawan dalam bukunya yang berjudul 10  

Kepuasan Pelanggan, beliau mengatakan bahwa ada lima driver utama dalam 

kepuasan pelanggan, diantaranya harga, service quality, kualitas produk, 

emotional factor dan yang terakhir yaitu berhubungan dengan biaya dan 

kemudahan untuk mendapatkan produk atau jasa tersebut (Endah Wahyuni, 

2015). 
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Namun sering kali terjadi 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 survei tersebut 

diketahui Aplikasi GO-JEK 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 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 GO-JEK di 

Kota Malang didapati beberapa fenomena. Dari beberapa pelanggan 

menyatakan driver GO-JEK sering mengalami beberapa kenadala saat 
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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. 

Memberikan kepuasan kepada konsumen dalam memenuhi kebutuhan, 

keinginan serta harapan mereka merupakan hal terpenting bagi perusahaan 

untuk menghadapi persaingan. Salah satu cara perushaan untuk merebut 

pangsa pasar adalah memperoleh konsumen sebanyak-banyaknya. 

Kenyamanan dan keamanan juga menjadi faktor dalam meraih konsumen.  

Perusahaan akan berhasil memperoleh pelanggan dalam jumlah yang banyak 

apabila dinilai dapat memberikan kepuasan bagi konsumen. Berdasarkan latar 

belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
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yang berjudul “Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan 

Pelanggan Angkutan Berbasis Online GO-JEK di Kota Malang.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Dengan melihat hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang yang telah 

dijelaskan maka dapat diambil rumusan masalah, yaitu “Apakah Kualitas Layanan 

Berpengaruh Terhadap Kepuasan Pelanggan Angkutan Berbasis Online GO-JEK 

di Kota Malang?” 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka diperoleh tujuan peneiltian sebagai 

berikut, yaitu “Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh kualitas layanan 

terhadap kepuasan pelanggan angkutan berbasis online GO-JEK di Kota Malang.” 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka didapatkan manfaat penelitian, 

yaitu:   

1. Bagi Perusahaan 

Memberikan informasi sebagai bahan masukan atau bahan perbandingan 

kepada perusahaan GO-JEK untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan dengan memperbaiki berbagai aspek yang 

masih kurang yang tentunya perlu analisa lebih jauh yang dilakukan oleh 
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perusahaan. Melakukan berbagai kebijakan kepada para driver untuk 

memperlakukan konsumen dengan baik seperti batas waktu terlama dalam 

menyelesaikan satu orderan.  

2. Bagi Akademisi 

Sebagai hasil karya dalam menambah wawasan pengetahuan para pembaca 

khususnya mengenai kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan dalam 

dunia bisnis jasa dan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi para pembaca. 

Selain itu dapat juga digunakan sebagai tambahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

pelanggan angkutan berbasis online GO-JEK di Kota Malang. 

 


