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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Transportasi merupakan sarana yang sangat dibutuhkan pada zaman 

sekarang, karena dengan adanya transportasi dapat mengefektifkan pekerjaan 

dan membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam perkembangan 

teknologi dan semakin bertambahnya kreatifitas manusia dalam menciptakan 

suatu barang, transportasi pada era globalisasi ini sekarang menggunakan 

kecanggihan teknologi yang berbentuk aplikasi, seperti ojek online dan taxi 

online, ketergantungan masyarakat terhadap transportasi sangat tinggi, dengan 

alasan untuk mempersingkat waktu menuju tempat pekerjaan atau kuliah.  

Di era perkembangan teknologi  saat ini, internet sangat dibutuhkan 

untuk mempermudah masyarakat mencari informasi dan kebutuhan lainya. 

Tersedianya internet mengubah pola hidup masyarakat baik cara berinteraksi 

maupun bersosialisasi. Salah satunya untuk memperoleh jenis transportasi 

yang menggunakan internet atau berbasis online. Kehadiran jasa transportasi 

berbasis aplikasi online yang menggunakan internet sangat berpengaruh bagi 

masyarakat dalam segala aktifitas secara cepat dan efisien salah satunya yaitu 

Gojek. 

Gojek adalah bisnis jasa transportasi yang menyediakan berbagai 

macam layanan seperti Go-Rides (Pengantaran penumpang), Go-Food 

(Pemesanan makanan), Go-Send (Pengiriman barang). Saat ini  Go-Jek 

Pengaruh Kualitas Pelayanan…, Sugeng Imansyah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UMP, 2018



2 
 

memiliki 900.000 mitra pengemudi Go-Jek (go-jek.com). Cara kerja Gojek 

yaitu menggunakan aplikasi yang terhubung dengan internet. Para pelanggan 

tidak perlu lagi menunggu dipinggir jalan, tapi dapat menyesuaikan lokasi 

pelanggan  dengan pemesanan melalui aplikasi Go-jek. Saat ini Go-jek sudah 

beroperasi di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta  

dan Purwokerto. 

Go-Jek mulai beroprasi di Purwokerto pada tanggal 5 Juli 2017. Di 

Blog pribadi Facebook Go-Jek Purwokerto, Official Go-Jek Purwokerto, 

menyatakan bahwa pada tanggal 5 juli 2017 Go-Jek resmi membuka cabang di 

Purwokerto. Meskipun timbul protes yang dilakukan oleh para driver ojek 

pangkalan dan sopir angkutan umum, tapi Go-Jek masih tetap beroprasi, 

karena menurut warga Go-Jek sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan 

transportasi. 

Kotler (2007) menjelaskan bahwa keputusan pembelian adalah cara 

individu, kelompok ataupun organisasi dimana untuk memilih, membeli, 

memakai dan memanfaatkan barang, jasa, gagasan serta pengalaman dalam 

rangka untuk memuaskan kebutuhan hasrat. Menurut Peter dan Olson (2009), 

menyatakan keputusan pembelian adalah proses pengintegrasian yang 

dikombinasikan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan 

memilih salah satu di antaranya.Keputusan pembelian dapat dipengaruhi  oleh 

kualitas pelayanan. 

Tjiptono (2009) menyatakan, kualitas layanan dapat dibentuk melalui 

pengintegrasian empat pilar service excelence yang saling berkaitan erat, yaitu: 
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Kecepatan, ketepatan, keramahan dan kenyamanan pelayanan. Menurut Kotler 

dan Amstrong (2008), kualitas layanan merupakan nilai tambah dari suatu 

produk dalam hal memberikan manfaat kepada konsumen, dan dimana ketika 

suatu produk, barang atau jasa dilengkapi dengan layanan yang baik, maka 

akan menimbukan perasaan nyaman dari konsumen yang akan menimbulkan 

kecenderungan terhadap konsumen untuk menggunakan kembali produk atau 

jasa. Berdasarkan hasil penelitian dari Meliana, Sulistiono dan Setiawan 

(2013), Nas (2013) dan Manengal(2015), kualitas pelayanan bepengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepercayaan konsumen. Selain kualitas 

pelayanan, kepercayaan konsumen juga dapat mempengaruhi  keputusan 

pembelian. 

Kotler dan Keller (2012), kepercayaan merupakan komponen kognitif 

dari faktor psikologis. Kepercayaan berhubungan dengan keyakinan, bahwa 

sesuatu itu benar atau salah atas dasar bukti, sugesti, otoritas, pengalaman dan 

intuisi. Tjiptono (2008) Faktor trust terhadap sebuah merek merupakan aspek 

krusial dalam pembentukan loyalitas merek. Dan mendefinisikan trust terhadap 

sebuah merek sebagai kesediaan konsumen untuk mempercayai atau 

mengandalkan merek dalam situasi resiko karena adanya ekspektasi bahwa 

merek bersangkutan akan memberikan hasil positif. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukann oleh Jayanti (2015) dan Mahkota Dkk (2014) kepercayaan  

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Disamping 

kualitas pelayanan dan kepercayaann konsumen, keputusan pembelian juga 

dipengaruhi oleh persepsi.  

Pengaruh Kualitas Pelayanan…, Sugeng Imansyah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UMP, 2018



4 
 

Schiffman & kanuk (2010) persepsi adalah suatu proses seorang 

individu dalam menyeleksi, mengorganisasikan, dan menterjemahkan stimulus-

stimulus informasi yang datang menjadi suatu gambaran yang mempunyai 

pengaruh kuat bagi konsumen untuk menentukan keputusan pembelian. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wardani, Dkk (2015) dan 

Wahyuni (2008)  persepsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, 

kepercayaan konsumen dan persepsi terhadap keputusan pembelian. Penelitian 

yang akan dilakukan merupakan pengembangan dari penelitian Meliana dkk 

(2013), dengan variabel kualitas pelayanan, kepercayaan konsumen dan 

keputusan pembelian. Selanjutnya menambahkan variabel persepsi dari 

penelitian yang dilakukan oleh Silva (2017). Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah objek dan lokasi penelitian. Objek dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa yang pernah melakukan keputusan pembelian 

jasa Gojek. Adapun lokasi dalam penelitian ini pada beberapa perguruan tinggi 

di Purwokerto yang meliputi Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), 

Universitas Jendral Soedirman  (UNSOED), Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 

Harapan Bangsa (HARBANG), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah 

Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AMIKOM Purwokerto. Dari 

lima perguruan tinggi tersebut sudah dapat mewakili jumlah mahasiswa yang 

ada di Purwokerto. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, makajudul 

penelitian iniadalah: “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kepercayaan Konsumen 

dan Persepsi terhadap Keputusan Pembelian Jasa Go-Jek (Studi pada 

Mahasiswa di Kota Purwokerto)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah penelitian yang diajukanadalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

pembelian jasa GO-JEK? 

2. Apakah kepercayaan konsumen berpengaruh secara parsial terhadap 

keputusan pembelian jasa GO-JEK? 

3. Apakah persepsi berpengaruh seacara parsial terhadap keputusan 

pembelian jasa GO-JEK? 

4. Apakah kualitas pelayanan, kepercayaan konsumen dan persepsi secara 

simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian jasa GO-JEK ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 

1. Untuk menguji kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian jasa 

GO-JEK. 

2. Untuk menguji kepercayaan konsumen terhadap keputusan pembelian 

jasa GO-JEK. 
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3. Untuk menguji persepsi terhadap keputusan pembelian jasa GO-JEK. 

4. Untuk menguji secara simultan pengaruh kualitas pelayanan, 

kepercayaan konsumen, dan persepsi terhadap keputusan pembelian jasa 

GO-JEK. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berikut ini adalah beberapa manfaat penelitian yang dilakukan : 

a. Bagi peneliti 

 Untuk menerapkan ilmu yang dipelajari pada saat kuliah, serta menambah 

wawasan bagi peneliti dan mengetahui apakah kualitas pelayanan, 

kepercayaan konsumen dan persepsi terhadap keputusan pembelian jasa 

GO-JEK (Studi pada Mahasiswa di Purwokerto). 

b. Bagi ilmu pemasaran 

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya jika 

akan melakukan sebuah penelitian khususnya yang mengambil tema 

kualitas pelayanan, kepercayaan konsumen dan persepsi terhadap 

keputusan pembelian. 

c. Bagi perusahaan 

Sebagai bahan masukan bagi manajemen dalam merumuskan kebijakan 

terutama terkait dengan kualitas pelayanan, kepercayaan konsumen, 

persepsi terhadap keputusan pembelian. 
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d. Bagi konsumen 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

memutuskan pembelian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Kualitas Pelayanan…, Sugeng Imansyah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UMP, 2018




