
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Masalah kemacetan (congestion) merupakan tantangan yang dihadapi 
pemerintah, khususnya di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. 

Penyebab utama timbulnya permasalahan transportasi seperti kemacetan di kota-

kota besar di Indonesia adalah tingkat urbanisasi yang tinggi sehingga 

mengakibatkan kebutuhan penduduk untuk melakukan pergerakan menjadi 

semakin meningkat. Salah satu transportasi yang dapat menjadi solusi efektif bagi 

masyarakat dalam beraktivitas adalah ojek. Ojek disebut sebagai transportasi 

informal karena merupakan kendaraan bermotor roda dua yang pengoperasiannya 

belum memiliki izin dari pemerintah. Terobosan baru dimunculkan oleh para 

pengusaha muda yang jeli melihat peluang bisnis dalam mengembangkan inovasi 

baru bagi penyediaan jasa transportasi online, yaitu ojek online. Fenomena ojek 

online ini menjawab kekhawatiran masyarakat tentang jaminan keamanan di 
dalam transportasi umum. Ojek online menawarkan inovasi dan teknologi yang 

memungkinkan masyarakat untuk memesan transportasi ojek dimana saja dan 

kapan saja. Kondisi ini didukung oleh riset yang dilakukan oleh Wardhana dan 

Konadi (2015), yaitu total pengguna ojek online di Indonesia pada tahun 2015 

telah mencapai angka 18.421.339 jiwa. 

Sejumlah perusahaan ojek online mulai berkembang di Indonesia, seperti 

Go-jek, Grab, Uber, BluJek, TopJek, Jeger, dan LadyJek. Namun, penelitian ini 

akan lebih berfokus pada tiga brand ojek online dengan rating terbesar menurut 

konsumen yaitu Go-jek, Grab dan Uber. Pemilihan ketiga brand ojek online 

tersebut sesuai dengan hasil survei yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga 
Konsumen Indonesia atau YLKI kepada konsumen transportasi online yang 

melibatkan 4.688 responden (YLKI 2017)
1
.  Urutan rating tertinggi yang dipilih 

konsumen adalah Go-jek (72.6%), Grab (66.9%) dan Uber (51%).  

Ojek online merek Go-jek hadir sebagai pelopor ojek online di Indonesia 

pada tahun 2015 yang disusul oleh kompetitor lainnya seperti Grab dan Uber. Go-

jek bermitra dengan sekitar 200.000 pengendara ojek yang berpengalaman dan 

terpercaya di Indonesia dimana kegiatan Go-jek bertumpu pada tiga nilai pokok: 

kecepatan, inovasi, dan dampak sosial (Go-jek 2016)
2

. Grab merupakan 

perusahaan berbasis di Asia Tenggara yang menerapkan pendekatan untuk 

pengemudinya seperti pelatihan dan kode etik serta fitur keamanan (Grab 2016)
3
. 

Uber motor memberikan lebih banyak pilihan bagi pengguna, dengan biaya yang 
lebih hemat namun pengalaman berkualitas tinggi (Uber 2016)

4
. 

Alasan pemilihan transportasi online sangat berkaitan erat dengan teori 

service encounter sebagaimana dikemukakan oleh Lovelock dan Wirtz (2011). 

Service encounter merupakan keadaan dimana secara nyata terjadi interaksi 
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langsung antara pelanggan dan penyedia jasa serta pelanggan mulai mengevaluasi 

kualitas layanan apakah memenuhi harapan mereka. Sebelum pengemudi dan 

pengguna jasa ojek online melakukan perjalanan dengan menggunakan ojek 

online, keberadaan online trust yang tinggi sangat dibutuhkan. Hal ini disebabkan 
sebelum mengorder ojek online, tidak terdapat interaksi fisik antara pengemudi 

dan pengguna jasa ojek online. Online trust sendiri merupakan keyakinan akan 

adanya penilaian positif seseorang terhadap suatu brand secara online. 

Salah satu persepsi yang mempengaruhi konsumen dalam menggunakan 

jasa ojek online adalah persepsi teknologi. Menurut Davis (1989), atribut persepsi 

teknologi meliputi perceived ease of use dan perceived usefulness. Perceived ease 

of use merupakan suatu ukuran dimana seseorang percaya bahwa teknologi 

informasi dapat dengan mudah dipahami dan digunakan. Perceived usefulness 

adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan 

meningkatkan kinerjanya. Adapun persepsi teknologi yang baik akan mampu 
meningkatkan kepercayaan pengguna jasa dalam menggunakan ojek online. 

Penelitian Amajida (2016) tentang persepsi teknologi yang berpengaruh terhadap 

perilaku penggunaan jasa ojek online menyimpulkan bahwa teknologi telah 

menyediakan kemungkinan bagi masyarakat sipil untuk mengatasi masalah 

ketidakpastian sebagai upaya mengatasi risiko pada transportasi publik di Jakarta. 

Namun, ojek online yang dikaji dalam penelitian tersebut terbatas pada ojek 

online dengan merek Go-jek sedangkan dalam penelitian ini mengkaji ojek online 

bukan hanya merek Go-jek namun juga Grab dan Uber. 

Setiap pilihan pada dasarnya mengandung risiko. Dunn et al. (1986) 

berpendapat bahwa persepsi risiko adalah konsekuensi negatif yang diantisipasi 

seorang konsumen terkait dengan situasi pembelian suatu produk. Penelitian 
mengenai alasan konsumen memilih jasa ojek online meskipun berisiko tinggi 

menarik untuk dikaji lebih lanjut. Persepsi risiko dalam jasa online dapat 

diminimalisir dengan online trust karena adanya kepercayaan dari pihak pengguna 

dan penyedia jasa. Penelitian Chen dan Barnes (2017) serta Disa dan Kesuma 

(2017) tentang pengaruh persepsi risiko terhadap online trust menyimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh nyata antara persepsi risiko terhadap online trust. 

Namun, objek penelitian yang dikaji dalam penelitian-penelitian tersebut adalah 

situs e-commerce, sedangkan penelitian ini mengkaji ojek online secara lebih luas. 

Penelitian Putri (2012) tentang persepsi risiko dalam penggunaan layanan jasa 

menyimpulkan bahwa keseluruhan indikator persepsi risiko berpengaruh terhadap 
penggunaan layanan jasa, namun yang paling berpengaruh adalah performance 

risk dan time risk. Objek penelitian tersebut adalah layanan jasa maskapai 

penerbangan Garuda Indonesia sedangkan objek dalam penelitian ini adalah ojek 

online. 

Selain persepsi teknologi dan risiko, trust juga menjadi salah satu variabel 

penting yang dapat dikaji berkenaan dengan perilaku penggunaan jasa ojek online. 

Pada situasi yang tidak pasti dalam transaksi online, peranan online trust sangat 

penting dalam meminimalisir masalah spesifik yang mungkin ditemui oleh 

konsumen online (Kim et al. 2003). Salah satu determinan online trust yang 

sesuai dengan fenomena perilaku pengguna jasa adalah institution based trust 

menurut Chao (2008). Penelitian Ghoreishi dan Mohammadi (2015) tentang 
pengaruh institution based trust terhadap online trust menyimpulkan bahwa 

institution based trust merupakan determinan online trust yang paling 



3 

 

berpengaruh secara positif dan signifikan. Penelitian Aditiansyah (2016) tentang 

pengaruh online trust terhadap perilaku penggunaan jasa menyimpulkan bahwa 

online trust berpengaruh secara positif terhadap perilaku penggunaan jasa. 

Penelitian tersebut telah menggunakan ojek online sebagai objek penelitian, 
namun ojek online yang dikaji terbatas pada ojek online dengan merek Go-jek 

sedangkan penelitian ini mengkaji ojek online Go-jek, Grab dan Uber. 

 

Perumusan Masalah 

Pertumbuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi akan 

adanya transportasi umum yang efektif dan efisien menciptakan tersedianya 

berbagai pilihan variasi ojek online di Indonesia. Alasan utama pemilihan 

transportasi online didominasi oleh murah sebesar 84.1%, cepat (81.9%), 
kenyamanan (78.8%) dan keamanan (61.4%). Gambar 1 menjelaskan tentang 

alasan konsumen memilih transportasi online. 

 

 
   Sumber: YLKI (2017) 

Gambar 1 Alasan konsumen memilih transportasi online 

 

Adapun anggapan konsumen tentang tingkat pelayanan transportasi online 

menurut survei YLKI (2017) adalah sangat baik (77.7%) dan kurang baik (0.4%). 

Namun, dominannya pendapat konsumen yang menilai positif pelayanan jasa 

transportasi online nampaknya tidak serta merta menghapus kekecewaan 

konsumen. Bentuk kekecewaan konsumen dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu 
teknologi, risiko dan trust sebagaimana tersaji dalam Tabel 1. 

Beberapa bentuk kekecewaan konsumen dari segi teknologi adalah sulit 

mendapatkan pengemudi (22.3%), dan aplikasi peta rusak (13.11%). Adapun 

persepsi teknologi yang baik akan mampu meningkatkan kepercayaan pengguna 

jasa dalam menggunakan ojek online. Selain teknologi, beberapa bentuk 

kekecewaan konsumen terhadap jasa transportasi online dari segi risiko adalah 

kondisi kendaraan kurang baik (6.04%) dan pengemudi ugal-ugalan (4.73%). 

Beberapa bentuk kekecewaan terhadap jasa transportasi online dari segi trust 

adalah pengemudi tidak jujur kepada konsumen (5.03%) dan pengemudi tidak 

mau diberi tahu (2.89%). 
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Tabel 1 Kekecewaan konsumen terhadap transportasi online 
No. Kekecewaan konsumen Persentase (%) 

  Teknologi 

1. Sulit mendapatkan pengemudi 21.19 

2. Aplikasi peta rusak atau error 13.11 

Risiko 

3. Kondisi kendaraan kurang baik 6.04 

4. Pengemudi ugal-ugalan 4.73 

Trust   

5. Pengemudi tidak jujur kepada konsumen 5.03 

6. Pengemudi tidak mau diberitahu 2.89 

Sumber: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (2017) 

 
Setiap pilihan pada dasarnya mengandung risiko begitupun dengan 

menggunakan ojek online dengan sepeda motor yang memiliki risiko rawan 

kecelakaan. Risiko rawan kecelakaan motor berkaitan erat dengan salah satu 

variabel persepsi yang diperhitungkan oleh pengguna jasa ojek online, yaitu 

persepsi risiko. Data Ditlantas Polda Metro Jaya (2014)
5
 memperlihatkan bahwa 

sepanjang 2010-2014, kontribusi motor dalam kecelakaan lalu lintas mencapai 

lebih dari 50% (Gambar 2). Penelitian mengenai alasan konsumen memilih jasa 

ojek online meskipun berisiko tinggi menarik untuk dikaji lebih lanjut. 

 

 
Sumber: Ditlantas Polda Metro Jaya (2014) 

Gambar 2 Kecelakaan berdasarkan kendaraan di Indonesia 2010-2014 

 

Selain persepsi teknologi dan risiko, online trust juga menjadi salah satu 

variabel penting yang dapat dikaji berkenaan dengan perilaku penggunaan jasa 

ojek online. Salah satu determinan online trust yang sesuai dengan fenomena 
perilaku pengguna jasa adalah institution based trust menurut Chao (2008). 

Institution based trust terdiri atas perceived security, perceived privacy dan third 

party assurance namun dalam penelitian ini hanya mengkaji perceived security 

                                               
5
 Ditlantas Polda Metro Jaya. 2014. Ini Kendaraan yang Paling Banyak Terlibat Kecelakaan [Internet]. [7 Juli 

2017]. Tersedia pada http://rsa.or.id/ini-kendaraan-yang-paling-banyak-terlibat-kecelakaan/ 
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dan perceived privacy. Dari kondisi-kondisi yang diuraikan di atas, maka 

pertanyaan yang diajukan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perilaku penggunaan jasa ojek online? 

2. Bagaimanakah pengaruh persepsi teknologi, persepsi risiko, dan institution 
based trust terhadap online trust? 

3. Bagaimanakah pengaruh persepsi teknologi, persepsi risiko, dan online trust 

terhadap perilaku penggunaan jasa ojek online? 

4. Bagaimanakah implikasi manajerial yang dapat diterapkan bagi industri dan 

pemerintah dalam pengelolaan aktivitas pemasaran ojek online? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya 
mengenai penelitian ini, maka tujuan dari penelitian adalah untuk: 

1. Mengidentifikasi perilaku penggunaan jasa ojek online. 

2. Menganalisis pengaruh persepsi teknologi, persepsi risiko, dan institution 

based trust terhadap online trust. 

3. Menganalisis pengaruh persepsi teknologi, persepsi risiko, dan online trust 

terhadap perilaku penggunaan jasa ojek online. 

4. Merumuskan implikasi manajerial yang dapat diterapkan bagi perusahaan 

dan pemerintah dalam pengelolaan aktivitas ojek online. 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi industri ojek 

online sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan strategi pemasaran 

perusahaan yang efektif. Manfaat penelitian ini bagi pemerintah dapat dijadikan 

sebagai referensi mengenai regulasi safety bagi ojek online. Manfaat penelitian ini 

bagi institusi pendidikan adalah dapat digunakan sebagai bahan pustaka dan 

pembanding untuk penelitian selanjutnya. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini difokuskan kepada pengguna jasa ojek online dalam 

pengambilan perilaku penggunaan jasa. Penelitian ini mencakup hanya pada 

persepsi teknologi, persepsi risiko, institution based trust terhadap online trust 

untuk mengetahui pengaruhnya terhadap perilaku penggunaan konsumen. 

Konsumen yang menjadi responden penelitian ini dibatasi pada konsumen yang 

pernah memesan dengan menggunakan aplikasi ojek online, serta menggunakan 

jasa ojek online selama minimal satu kali dalam sebulan terakhir. 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Persepsi Teknologi 

Menurut Gefen dan Straub (2004), komponen persepsi teknologi didapatkan 

dari Technology Acceptance Model (TAM). Variabel persepsi teknologi yang 

didapat dari TAM terdiri dari perceived usefulness dan perceived ease of use. 
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