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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Di era modern ini masyarakat mempunyai beragam aktivitas dan untuk 

memenuhi aktivitasnya masyarakat memperlukan adanya suatu sarana alat 

penunjang/alat bantu  transportasi dalam melakukan aktivitas. Oleh karena itu 

pengusaha jasa transportasi berlomba-lomba dalam menggeat konsumen dengan 

melakukan berbagai peningkatan pelayanan, kemudahaan dalam pemesanan, 

keyamanan armada, ketepatan waktu dan lain sebagainya. Di Indonesia banyak 

dijumpai kendaraan  bermotor juga memiliki  fungsiya sebagai kendaraan umum 

yaitu mengangkut orang/barang dan memungut biaya yang disepakati, mode 

transportasi jenis ini dikenal dengan namanya ojek.  

Seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi saat ini banyak terdapat 

aplikasi yang mengenalkan layanan pemesanan ojek menggunakan teknologi dan 

mempunyai standar pemakian pelayanan. Sebelumnya ojek memakai sistem 

pangkalan berbasis wilayah di tikungan, di depan gang, pusat keramaian, dan dari 

mulut-kemulut gang. Pengendara ojek dari wilayah lain tidak bisa sembarangan 

“mangkal” di suatu wilayah tanpa seizin dari pengendara ojek diwilayah tersebut. 

Untuk mengunakan jasa ojek  pemakai jasa harus membayar kontan dan tak 

jarang terjadi tawar-menawar dalam penuntuan harga. Saat ini sudah banyak 

penyedia aplikasi yang berbasis jasa ojek online yang kita kenal dengan nama 

seperti Gojek go-ride, Uber bike, Grab bike , Blu-jek, Taksi Roda dua, Oke Jek, 

Ojek Syar’i. bang Jek, dan lain sebagainya. Semua itu memberikan pelayanan 

yang hampir sama dari mulai mengantarkan orang, barang, dan makanan. Dengan 

biaya berbeda-beda, namun dengan sistem pemesanan yang sama yaitu 

pemesanan melalui aplikasi online yang bebarada di HP Android, atau iOS 

(Apple), dan bisa juga melalui Website.
1
 

                                                           
1
 Antika Zahra. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Persepsi Harga, Dan Citra Merek 

Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Jasa Transportasi Ojek Online (Studi Pada Pelanggan 

Gojek Di Kota Yogyakarta). Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogjakarta, 

2017. 1 



2 
 

 
 

Salah satu perusahaan jasa transportasi berbasis online yang sedang 

berkembang di Kota Malang adalah PT. Karya Anak Bangsa bisa disebut dengan 

Gojek Indonesia, didirikan pada tahun 2011, oleh Nadiem Makairim. Perusahaan 

ini awal berdirinya bertujuan untuk mendorong agar perubahan transportasi sektor 

formal yang tadinya berkerja serabutan menjadi mendapatkan pendapatan yang 

lebih baik dengan  bergerak melayani angkutan jasa/bidang jasa layanan 

trasportasi sebagai perantara yang menghubungkan antara  pengedara ojek  

dengan  pelanggan. Pada Januari 2015, perusahaan meluncurkan aplikasi mobile 

Gojek berbasis location-based search untuk telelpon genggam (HP) yang berbasis 

Android dan iOS (Apple). Melalui aplikasi ini, pengendara bisa mengetahui order 

yang  masuk dan mengetahui lokasi pemesanannya untuk di tanggapi, serta 

pelanggan dapat memantau posisi dimana pengendara ojek yang telah di order.
2
 

PT. Karya Anaka Bangsa bisa disebut Gojek ini telah berorperasasi di beberapa 

kota besar yang berada di wilayah Indonesia seperti Medan, Palembang, Jambi, 

Lampung, Jabodetabek, Surabaya, Malang, Bali, dan kota-kota besar lainya. Jasa 

dan layanan Gojek ini berkembang tidak hanya sebagai mode trasportasi 

mengangkut orang, akan tetapi juga dapat digunakan sebagai pengantar barang, 

makanan, dokumen, ataupun sejenis paket (instant courier), sebagai mitra 

perusahaan online maupun offline yang membutukan pengantaran dihari yang 

sama (shopping), bahkan bisa juga mengantarkan makanan yang telah di pesan 

(food delivery).
3
 

Gojek menjadi perusahaan pertama dari karya anak bangsa di Indonesia yang 

bergerak layanan jasa ojek online berbasis aplikasi mobile  melalui layanan go-

ride-nya. Dengan ini pelanggan pengguna aplikasi Gojek hanya cukup memesan 

ojek melalui aplikasi mobile secara online dan nantinya akan dijemput oleh driver  

yang telah merespon pesanan pengguna atau calon penumpang. Transaksi 

pembayaran dilakukan saat pengguna sampai tujuan kepada  driver. Untuk tarif 

yang dikenakan bervariasi yang berdarsarkan jarak yang telah ditempuh flat rate 

                                                           
2
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yang diberlakukan. Beberapa perusahaan yang sama menjadi pesaing Gojek 

seperti Grab bike, Uber bike. Kedua perusahaan ini memiliki layanan yang sama 

dan serupa dengan layanan go-ride dari Gojek.  

Semakin bertambahnya ojek online berdampak semakin ketatnya persaingan. 

Faktor ini yang menyebabkan terjadinya adanya persaingan kualitas layanan, dan 

harga terhadap loyalitas pelanggan untuk banyakanya alternatif pilihan jasa ojek 

online. Hal yang membuat konsumen semakin selektif. Dan konsumen akan 

memilih salah satu alternatif yang sesuai yang diiginkan. Mengantisipasi hal 

tersebut perusahaan ojek online Gojek harus bisa menciptkan pelayanan yang 

terbaik serta harga yang sangat terjangkau demi terciptanya mendapatkan loyalitas 

pelanggan yang semakin percaya melakukan pembelian berulang dengan menjaga 

komitmen serta mengutamakan  pelayanan terbaik yang telah di berikan. 

Loyalitas pelanggan  adalah sebuah faktor yang sangat penting bagi 

keberadaan, dan keberlangsungan, dalam perkembangan perusahaan. Saat ini 

banyak perusahaan memahami arti sebuah loyalitas pelanggan di dalam 

perkembangan perusahaannya. Loyalitas pelanggan merupakan sesuatu komitmen 

jangka panjang terwujud dalam setiap prilaku dan sikap yang loyal terhadap 

perusahaan dan produk/jasa, dengan cara mengkonsumsi secara teratur dan 

berulang-ulang, sehingga perusahaan dan produk/jasa menjadi sangat penting 

dalam bagian dari proses konsumsi yang dilakukan oleh pelanggan
4
.  

Seperti yang kemukakan oleh Ovliver dalam dowling et.al., yang menyatakan 

bahwa “Customer loyalty as a deeply held commitmen to re-buy or re-patronize a 

preferred product of service consistently in the future, thereby causing same-

brand or same brand-set purchasing despite situational influences and marketing 

effore having the pontentional to cause switching behaviour”. 
5
 Penjelasanya 

loyalitas pelanggan sebagai sesuatu perjanjian yang dibuat dengan sangat 

mendalam untuk pembeli agar kembali atau untuk berlangganan suatu produk atau 

layanan yang disukai secara konsisten di masa yang akan datang, dengan cara 

                                                           
4
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5
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demikian dapat menyebabkan penjualan kembali jenis barang yang sama 

meskipun mempengaruhi situasi dan usaha-usaha pemasaran yang memiliki 

pontensi yang dapat bergantinya menyebabkan pergantinya sifat tesebut. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi sebuah loyalitas pelanggan adalah 

adanya kualitas pelayanan yang diputuskan oleh pelanggan, artinya kualitas 

didasarkan terhadap pengalaman actual pelanggan atau konsumen tehadap produk 

atau jasa yang telah diukur atas berdarsarkan persyaratan-persyaratan, secara 

operasional, produk berkualitas adalah suatu produk yang dapat memenuhi 

harapan konsumen Produk harus memiliki tingkat kualitas tertentu karena produk 

dibuat dalam memenuhi selera pelanggan atau dapat memenuhi pemuasaan 

pemakainya.
6
 

Menurut Zaithaml, dan Berry, menjelaskan dalam awal reset dimensi kualitas 

pelayanan yang ditujukan kepada perusahaan jasa (seperti perbankan, jasa kartu 

kredit, reparasi dan pemeliharaan, serta jasa telepon interloka), dan berhasil 

mendententifikasikan sepuluh dimensi pokok atas adanya kualitas pelayanan : 

reliablitas, responsivitas atau daya tanggap, kompetensi, akses, kesopanan 

(courstey), komunikasi, krediblitas, keamanan, kemampuan memahai pelanggan, 

dan bukti fisik (tangibles).
7
 Dan pada penelitian berikutnya riset di tahun 1998, 

hanya menjadi lima dimesensi utama atas kualitas pelayanan yang terbaik 

diantaranya : reliability, daya tanggap (responsiveniess), jaminan (assurance), 

empati (empthy), dan bukti fisik (tangible).
8
 

Penelitian kualitas pelayanan dilakukan oleh seorang peneliti Mar’ati, tentang 

“Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga terhadap Kepuasaan Pelanggan Jasa 

Trasportasi ojek online (Studi pada Konsumen Gojek di Surabaya )”.
9
 Hasil 

penelitian yang lakukan menunjukan bahwa kualitas Pelayanan berpengaruh 

                                                           
6
 Tony Wijaya dan Bambang Sarwiji, Manajemen Kualitas Jasa ( Jakarta Barat ; INDEKS 2011), 

11 
7
 Zaitheml, dan Berry (1985) dalam Fandi Tjiptono,  Servis Managent Mewujudkan Layanan 

Prima (Yogjakarta : C.V. Andi Offiet 2008), 174 
8
 Ibid, Fandi Tjiptono  Servis Managent Mewujudkan Layanan Prima (Yogjakarta : C.V. Andi 

Offiet 2008), 174 
9
Mariati (2016), “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga terhadap Loyalitas Pelanggan Jasa 

Traspotasi Ojek Online (Studi Pada Konsumen Gojek di Kota Surabaya)”. 

 



5 
 

 
 

postif dan signifikan terhadapat Kepuasaan Konsumen, sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Yesiana, mengenai “Pengaruh Kualitas layanan dan Produk 

terhadap Kepuasaan serta Loyalitas Pelanggan Kentucky   Fried Chicken di 

Tanggerang Selatan”, menunjukan tidak adanya pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap kepuasaan serta loyalitas pelanggan.
10

 

Faktor lainya yang mempengaruhi loyalitas pelanggan adalah persepsi harga, 

harga merupakan hal yang dapat dijadikan sebagai pengedali dan dapat ditentukan 

dalam penentuan di terima atau tidaknya suatu produk oleh konsumen. Harga juga 

bisa di artikan sebagai jumlah uang (kemungkinan ditimbang beberapa barang) 

yang dapat dibutuhkan agar memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk 

barang/jasa dan berserta pelayanan yang menyertainya.
11

 Penentuan harga semata-

mata tergantung dari kebijakan perusahaan dengan mempertimbangkan berbagai 

hal, murah atau mahalnya suatu produk sangat relatif sifatnya. Perusahaan selalu 

memonitor harga yang berkembang di para pesaing, agar harga yang ditentukan 

oleh perusahaan tersebut bisa bersaing secara bersama agar tidak terjadi harga 

yang terlalu tinggi dan sebaliknya. 

Harga jual hakikatnya merupakan suatu tawaran kepada konsumen, apabila 

harga yang ditawarkan kepada konsumen diterima maka akan terjadi pembelian 

produk, dan produk tersebut laku terjual. Sebalinya bila mana harga yang 

ditawarkan kepada konsumen ditolak maka pada saat itu tidak akan terjadi 

pembelian produk, dan harus diperlukan  tinjau lagi harga tersebut. Ada beberapa 

kemungkinan bahwa konsumen memiliki ketidaksesuaian setelah melakukan 

pembelian produk, karena kemungkinan harga yang ditawarkan terlalu mahal atau 

tidak sesuai dengan keinginan dan gambaran sebelumnya.
12
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Dengan demikian dilakukan sesuatu penentuan strategi harga yang tepat 

strategi penetapan harga sangat penting dalam menarik perhatian konsumen, harga 

yang tepat adalah suatu harga yang sesuai dengan kualitas produk/jasa yang 

ditawarkan dengan memberikan kepuasaan kepada pelanggan.  

Hasil riset yang dilakukan oleh Yulianto, Yulianue, dkk, memperkuat 

beberapa teori yang diatas. Untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh 

Promosi Penjualan, Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasaan dan 

Loyalitas Konsumen (Studi Kasus di Counter Handphone di Shiba 

Communication)”.
13

 Dalam hasil penelitian tersebut bahwa variabel harga sangat 

berpengaruh positif dan siknifikan terhadap kepuasaan pembelian dan loyalitas 

konsumen. Namun ada berepa penelitian yang berbeda dari Rakmad, dan Firdaus, 

melakukan penelitian tentang “Analisis Kualitas Layanan, Harga, Kepercayaan, 

Citra Perusahaan, dan Kepuasaan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan”. 

(Studi pada Pelanggan Telkom Speedy di Palangkaraya).
14

 Dari hasil penelitian 

yang dilakukan tidak ada hasil dari beberapa variabel Harga terhadap 

Kepercayaan dan  Loyalitas Pelanggan. 

Penelitian ini menggunakan Perusahaan PT. Karya Anak Bangsa atau Gojek 

sebagai objek penelitian. Meskipun Gojek sebuah layanan aplikasi ojek online 

yang berbaisis pada Mobile smart phone Android dan iOS Apple, namun Gojek 

tidak akan terlepas dari permasalahaan yang terjadi. Dikutip dari portal berita 

online oleh  reporter Azhura, dimana permasalahanya terkait dengan layanan go-

ride Gojek mengenai privasi penumpang yang telah salah digunakan oleh oknum 

pengedara driver Gojek,  terkait dengan memberikan review buruk kepada driver 

Gojek, mereka meneror penumpang dengan menghubungi kembali melalui 

telepon atau sms kepada penumpang yang telah mengunakan jasanya, 

                                                           
13

 Yulianeu, Gagah, dan Syaifuddin (2017), Pengaruh Promosi Penjualan, Harga Dan Kualitas 

Pelayanan Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Konsumen ( Studi Kasus Counter Handphone di 

Shiba Communication ) Jurnal Manajemen Vol 3, No 3 Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran 

Semaran 
14

 M Riza Ahmad, dan Dedy (2014). “Analisis Pengaruh Kualitas Layanan, Harga, Kepercayaan, 

Citra Perusahaan, dan Kepuasaan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan. ( Studi Pada 

Pelanggan Telkom Speedy di Palangka Raya)”. Jurnal Wawasan Manajemen Vol. 2, Nomor 3. 

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan Telkom Speedy Palangka Raya Kalimantan 

Tengah 
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permasalahan ini juga terjadi dibeberapa penumpang lainya juga menerima 

notifikasi atau sms bernada kasar dan ancaman kepada penumpang. Hal ini 

dikarenakan apabila driver Gojek menerima review yang buruk atas penilaian dari 

penumpang bisa mengakibatkan pemutusan mitra hubungan perkerjaan antara 

driver Gojek dengan perusahaan Gojek tersebut.
15

 

Selain perlu dicermati  masih banyak lagi permasalahan yang harus dibenahi 

dalam layanan Gojek terkait dengan masalah kesalamatan dan harga. Mengenai 

pelayanan perusahaan Gojek tidak memberikan artibut secara lengkap dan 

maksimal kepada driver Gojek seperti minimnya masker dan penutup kepala yang 

tersedia di kantor wilayah operasional Gojek, serta tidak adanya artibut jas hujan 

yang disediakan oleh Gojek hal ini membuat driver menyiapkan sendiri dan 

berdampak kepada pelayanan kepenumpang.  Sehingga penumpang tidak merasa 

mendapatkan pelayanan secara maksimal oleh driver Gojek. 

Sementara itu terkait dengan harga perusahaan Gojek belum secara maksimal 

memperlakukan tarif harga dalam layanan aplikasinya, semua perusahaan yang 

bergerak dalam trasportasi aplikasi ojek online berupaya saling membuat pangsa 

pasar sendiri dengan melakukan harga yang bervariasi seperti Gojek Go-ride, 

Grab Bike, Uber Bike tarif haraga dalam  perkilometer adalah Gojek Go-ride  Rp. 

2,500 (jarak 0-12 km), Grab Bike Rp. 1.750 (jarak 0-12 km), dan Uber Bike Rp. 

1.250 (jarak 0-12 km ). Dengan pendapatan apabilah driver ojek online 

mengantarkan penumpang dalam jarak 5 km, pendapatan driver adalah Gojek Go-

ride Rp. 12,500, Grab Bike Rp.  8.750, dan Uber Bike Rp. 6,250. Dengan 

perbandingan antara perusahaan aplikasi traspotasi ojek online ini dapat kita 

bandingankan lebih murah mengunakan layanan ojek online Uber Bike.
16

 

Fenomena diatas relevan untuk melakukan penelitian dengan mengunakan 

penelitian pra survei yang telah dilakukan oleh Zahra, penelitianya dilakukan  di 

kota Yogyakarta   pada tanggal 19  Maret 2017 terhadap 30 pelanggan pengguna 

                                                           
15

 www.merdeka.com Waspada Privasi Pelanggan Ojek Online, bisa disalah Gunakan 

https://www.merdeka.com/peristiwa/waspada-privasi-pelanggan-ojek-online-bisa-

disalahgunakan.html (diakses pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 20:00 WIB ) 
16

 www.finansialku.com  Lebih Murah mana : Harga Ojek online Gojek, Grab, dan Uber 

https://www.finansialku.com/harga-ojek-online/ (diakses pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 20.30 

WIB) 

http://www.merdeka.com/
https://www.merdeka.com/peristiwa/waspada-privasi-pelanggan-ojek-online-bisa-disalahgunakan.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/waspada-privasi-pelanggan-ojek-online-bisa-disalahgunakan.html
http://www.finansialku.com/
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ojek online Gojek. Dengan Hasil bahwa kualitas pelayanan, persepsi harga, dan 

citra merek, berpengaruh terhadap kepuasaan pelanggan pengguna jasa trasportasi 

ojek online Gojek di Kota Yogyakarta.
17

 Hal ini membuat peneliti ingin 

membuktikan bahwa Kota Malang juga bisa sebagai objek penelitian dikarenakan 

persaingan bisnis aplikasi trasportasi ojek online semakin kompetitif dengan 

beberapa perusahaan yang bergerak sebagai penyedia trasportasi online yang 

mengutamakan layanan terbaik, serta tarif harga semaksimal mungkin yang 

terjangkau oleh kalangan pelanggan serta mudanya memperoleh layanan ojek 

online. 

Penelitian ini mengacu kepada peneliti yang dilakukan oleh Zahra, tentang 

“Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Persepsi Harga terhadap Kepuasaan Pelanggan 

penguna jasa trasportasi ojek online” (Studi pada pelanggan Gojek di kota 

Yogyakarta).
18

 Kontribusi peneliti ini dari penelitian sebelumnya adalah dengan 

dihilangnya variabel citra perusahaan dan digantinya variabel kepuasaan 

pelanggan di ganti dengan loyalitas pelanggan. Alasan di hapusnya citra 

perusahaan bahwa perusahaan Gojek telah memiliki citra yang baik di tengah-

tengah masyarakat meskipun hanya sebagain kecil masyarakat yang menolak atas 

adanya perusahaan Gojek akan tetapi dengan perekembangnya teknologi  maka 

masyarakat menerima adanya mode trasportasi yang berbasis online, dan 

dipilihnya variabel loyalitas pelanggan adalah untuk menjaga sebuah komitmen 

jangka panjang  antara perusahaan dengan pelanggan yang terwujud dengan 

adanya keuntungan pembelian yang berulang kali, dan menjaga tingkat loyalitas 

kepada perusahaan, sedangakan kerugian yang dialami perusahaan terhadap tidak 

akan adanya loyalitas kepada perusahaan apabila hanya melakukan pembelian 

sekali, dan tidak menjaga hubungan komitmennya. Loyalitas pelanggan harus 

selalu dijaga karena merupakan manifestasi dari kebutuhan fundamental manusia 

untuk dapat memiliki, men-support mendapatkan rasa aman, membangun sebuah 

                                                           
17

 Antika Zahra. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Persepsi Harga, Dan Citra Merek 

Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Jasa Transportasi Ojek Online (Studi Pada Pelanggan 

Gojek Di Kota Yogyakarta). Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogjakarta, 

2017. 11-14 
18

 Ibid, Antika Zahra. (2017) 
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keterikatan serta menciptkan emotional attachement.
19

 Berdarsarkan temuan-

temuan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh 

Kualitas Pelayanan dan Persepsi Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan Pengguna 

Jasa Trasportasi ojek online (Studi Pada Pelanggan Gojek go-ride Kota Malang)”. 

B. Indentifikasi Masalah 

Berdarsarkan uraian latar belakang diatas, maka dengan ini penulis ingin 

mendentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Banyaknya Perusahaan bergerak ojek online semakin berdampaknya kepeda 

ketatnya persaingan. 

2. Pemesanan Gojek hanya terbatas pada pengunna smartphone Android dan 

iOS Iphone, sehingga pelanggan hanya terbatas untuk kalangan tertentu saja.  

3. Buruknya pelayanan driver Gojek dibuktikan dari adanya driver Gojek yang 

meneror pelanggan dikarenakan penumpang memberikan review buruk 

kepada driver Gojek. 

4. Terdapat beberapa pelanggan pengguna trasportasi Gojek yang memiliki 

persepsi tidak baik terhadap kualitas pelayanan kepada perusahaan Gojek, 

seperti minimnya logistik yang diberikanya kepada driver Gojek seperti 

masker, penutup kepala, dan tidak adanya jas hujan. 

5. Terdapat beberapa pelanggan pengguna traspotasi Gojek  yang memiliki 

persepsi  mahal terhadap  harga ojek online  Gojek di Kota Malang. 

6. Terdapat beberapa pelanggan pengguna traspotasi Gojek yang memilki 

persepsi kurang puas terhadap pelayanan jasa ojek online Gojek.  

C. Batasan Masalah  

Berdasarkan indentifikasi masalah yang ada diatas, penelitian ini lebih 

fokus pada pengaruh kualitas pelayanan, dan persepsi harga terhadap loyalitas 

pelanggan pengguna jasa transportasi ojek online Gojek di Kota Malang. 

D. Rumusan Masalah  

Berdarsarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, dapat 

dirumuskan permasalahan  sebagai berikut : 

                                                           
19

 Hermanwan Kartajaya (2003) dalam  Prinsa Donni.  Prilaku Konsumen dalam Persaingan 

Bisnis Kontemporer (Bandung:ALFABETA, 2017), 216 
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1. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan 

pengguna jasa trasportasi ojek online Gojek di Kota Malang ?  

2. Bagaimana pengaruh persepsi harga terhadap loyalitas pelanggan 

pengguna jasa trasportasi ojek online Gojek di Kota Malang ? 

3. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan, dan presepsi harga terhadap 

loyalitas pelanggan jasa trasportasi ojek online Gojek di Kota Malang ? 

E. Tujuan Penelitian  

Berdarsarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penlitian ini 

adalah  untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas 

pelanggan  pengguna jasa trasportasi ojek online Gojek di Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi harga terhadap loyalitas pelanggan 

penggun jasa trasportasi ojek online Gojek di Kota Malang. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, dan persepsi harga 

terhadap loyalitas pelanggan jasa trasportasi ojek online Gojek di Kota 

Malang. 

F. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan suatu manfaat bagi 

pengembangan keilmuan baik dari aspek teoritis maupun dari segi aspek praktis, 

di antaranya : 

1. Manfaat teoritis  

Bagi akedemisi, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

penambahan manfaat keilmuan tentang pengembangan ilmu ekonomi, tentang 

perusahaan jasa dan juga untuk menambah wawasan tentang dunia bisnis, dengan 

melalui pendekatan dan mencakup variabel yang digunakan terutama pengaruh 

kualitas pelayanan, dan persepsi harga terhadap loyalitas pelanggan penguna jasa 

trasportasi ojek online di kota Malang. 

2. Manfaat Praktis  

Bagi penelitian  selanjutnya, sebagai bahan referensi bisa dijadikan 

sebagai suatu bahan untuk melakukan penelitian lainya yang berkaitan dengan 
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dunia bisnis perusahaan jasa yang terutama dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan, harga, dan loyalitas pelanggan. 

G. Sistematika Penulisan  

Pemabahasan penelitian ini terdiri dari lima bab dengan perincian 

sebagaimana yang telah dijelaskan sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan tentang mencakup latar 

belakang masalah rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II Tinjuan Teori, pada bab ini berisikan mengenai penjelasan dari beberapa 

teori yang terdiri atas pemakian yang melandasi pelaksaan penelitian dari 

beberapa sumber referensi buku, jurnal, surat kabar, dan kajian, serta analisis yang 

penulis sampaikan, dan juga mengenai penelitian terdahulu yang melandasi 

penulis untuk melakukan penelitian ini. 

BAB III Metode Penelitian, bagian  ini meliputi jenis penelitian, jenis dam 

sumber penelitian dan sumber penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan, 

dan analisis data. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasa, meliputi penjelasan secara diskriptif 

mengenai pelaksaan penelitian dengan gambaran umum subjek penelitian. 

Selanjutnya penulis akan mempaparkan hasil analisis data dan pembahasan hasil 

penelitian. 

BAB V Penutup, pada bab ini penulis memberikan suatu kesimpulan atas 

pembahasaan secara keseluruhaan dalam pelaksaaan penelitian yang juga dapat 

digunakan sebagai penelitian selanjutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 


