
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Tingkat pertumbuhan teknologi yang tinggi di dunia seperti yang 

tergambar dalam laporan World Economic Forum menyatakan bahwa sampai 

dengan 01 Agustus 2016, perusahaan publik yang paling bernilai saat ini adalah 

perusahaan berbasis teknologi, seperti Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, serta 

Facebook dan hanya menyisakan satu perusahaan minyak dan gas yaitu Exxon 

Mobil pada peringkat enam besar dunia, seperti yang terlihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Yahoo Finance, Forbes (2016) 

Gambar 1 Nilai pasar perusahaan publik tahun 2006 dan 2016 

 

Pertumbuhan teknologi yang tinggi berdampak langsung pada perubahan 

pola penggunaan sumber daya yang digunakan pada pada industri modern salah 

satunya pertumbuhan penggunaan teknologi internet. Assosiasi Penyelengara Jasa 

Internet Indonesia (APJII), bekerjasama dengan Pusat Kajian Komunikasi 

Universitas Indonesia (Puskakom UI) dalam risetnya pada tahun 2014 

menyatakan jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2014 sudah 

mencapai angka 88.1 juta jiwa. Penggunaan internet di Indonesia didominasi oleh 

telepon seluler sebagai alatnya dengan angka penggunaan 85% dari total 

pengguna internet di Indonesia.  

Bisnis transportasi online yang menggunakan basis teknologi aplikasi 

mobile phone merupakan model bisnis baru yang dapat menangkap peluang diatas. 

Berbeda dengan moda transportasi umum di negara lain, Indonesia memiliki 

keunikan dengan banyak tersedianya moda transportasi dengan menggunakan 

sepeda motor sebagai alat transportasi yang disebut dengan istilah ojek. Keunikan 

ini mampu ditangkap oleh perusahaan Go-Jek sebagai inisiator penyedia jasa 

transportasi roda dua berbasis online (ojek online) pertama di Indonesia. 

Perusahaan aplikasi ojek online menyasar pada pasar pengguna layanan aplikasi 
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yang berdomisili di Jabodetabek karena 60% pengguna internet terbesar di 

Indonesia berada di pulau Jawa dengan cakupan terbesar di wilayah Jakarta, 

Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). Sebagai bagian dari 

Jabodetabek, kota Bekasi merupakan salah satu kota pengguna jasa internet 

terbesar di Jawa Barat selain itu kota Bekasi memiliki tingkat kepadatan penduduk 

yang tinggi dengan jumlah penduduk total 2 523 032 orang (BPS kota Bekasi 

2014) dengan area kota Bekasi yang hanya 210 49 km². Indeks Harga Konsumen 

(IHK) tertinggi untuk bidang transportasi, komunikasi dan jasa, Upah Minimum 

Kota (UMK) tertinggi pada tahun 2016 dan 2017 apabila dibandingkan daerah di 

Jabodetabek membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di kota Bekasi. 

Mengikuti perkembangan bisnis dan respon yang baik dari pasar membuat 

banyak perusahaan lain yang membuat bisnis yang sama di Indonesia seperti 

GRAB dan UBER yang pada awalnya hanya berkonsentrasi pada bisnis moda 

transportasi online kendaraan roda empat, sehingga tingkat persaingan di bisnis 

ojek online menjadi sangat ketat. Strategi kemitraan yang digunakan pada bisnis 

ini menjadikan mitra menjadi pilar terpenting dalam bisnis ojek online, sehingga 

salah satu strategi yang dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa aplikasi adalah 

melakukan proses perekrutan mitra dengan metode membajak dari mitra dari 

perusahaan pesaing. PT Go-Jek Indonesia membuka perekrutan driver baru 

melalui undangan khusus lewat pesan singkat. Perekrutan kali ini dikhususkan 

untuk calon driver dari perusahaan kompetitor, seperti Grab Bike dan Uber Bike 

(Metrotvnews 2017). Hal ini bertujuan untuk mempercepat adaptasi mitra dan 

pertumbuhan bisnis namun strategi ini akan mengganggu kinerja dari pesaingnya. 

Kotler dan Gery (2006) mengartikan kepuasan merupakan perasaan 

senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja 

(hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja (atau hasil) yang diharapkan. 

Strategi pemberian intensif dan kebijakan-kebijakan perusahan untuk mitranya 

sering dilakukan oleh perusahaan dikarenakan pentingnya keberadaan mitra, 

namun beberapa strategi yang dijalankan menimbulkan pertentangan antara mitra 

ojek online dengan perusahaan penyedia jasa aplikasinya. Massa berdemonstrasi 

dengan meneriakkan yel-yel, poster-poster yang mereka bawa di antaranya 

bertuliskan “Kami driver bukan sapi perah”, “hapus sistem performa”, “bangkit 

melawan”, dan lainnya (Detik News 2016). Demostrasi yang terjadi pada 

mitranya menggambarkan tingkat kepuasan dan loyalitas mitra penting untuk 

dijaga agar brand image perusahaan yang terjaga, operasional perusahaan 

terkendali mengurangi biaya perekrutan dan pelatihan mitra baru, yang juga dapat 

bepengaruh pada keuntungan perusahaan. Minoque (2016) mengemukakan 

terdapat korelasi antara employee engagement, employee satisfaction, dan higher 

turnover rates. Memperhatikan beberapa hal di atas membuat peneliti tertarik 

untuk melakuan penelitian hubungan kemitraan yang ada dari sudut pandang 

tingkat kepuasan mitra ojek online terhadap loyalitas mitra ojek online di kota 

Bekasi. 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang penelitian terdapat beberapa masalah yang 

dihadapi oleh industri ojek online. Tingkat kepuasan mitra yang rendah yang 

mengakibatkan adanya demo dari mitra yang disiarkan oleh media nasional 
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Indonesia berdampak pada brand image perusahaan, sehingga dapat mengurangi 

potensi investor dan menurunnya pendapatan perusahaan. Investasi yang akan 

dilakukan investor dapat mendatangkan modal pendapatan pada perusahaan 

dipengaruhi oleh merek dagang yang baik dari perusahaan tersebut (Crass et al. 

2016). Selain itu, Mitra yang berpindah-pindah dari satu perusahaan penyedia 

aplikasi ojek online ke perusahaan lainnya merupakan hal lainnya yang 

menimbulkan beberapa pertanyaan penelitian:  

1. Seberapa besar tingkat kepuasan dan loyalitas mitra ojek online? 

2. Apakah tingkat kepuasan mitra ojek online berpengaruh terhadap loyalitas 

mitra ojek online?  

3. Apa saja atribut-atribut penting yang memengaruhi tingkat kepuasaan mitra 

ojek online? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Menganalisis tingkat kepuasan dan loyalitas mitra ojek online. 

2. Menganalisis pengaruh tingkat kepuasan mitra ojek online terhadap loyalitas 

mitra ojek online. 

3. Menganalisis tingkat kepentingan atribut-atribut yang memengaruhi tingkat 

kepuasaan mitra ojek online. 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada perusahaan 

yang bergerak di industri ojek online untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat kepuasan mitra ojek online, tingkat kepuasan mitra ojek 

online saat ini dan juga mengetahui pengaruh tingkat kepuasan terhadap loyalitas 

mitra ojek online di kota Bekasi. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi 

calon mitra yang akan bergabung kemitraan dengan perusahaan penyedia jasa 

aplikasi. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dunia penelitian 

dan pendidikaan terkait dengan kepuasan, loyalitas dan kemitraan.  

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dilakukan untuk mendapatkan faktor-faktor yang berpengaruh 

pada tingkat kepuasan ojek online dan analisis pengaruh kepuasan mitra ojek 

online terhadap loyalitas mitra ojek online di kota Bekasi. Dengan demikian, 

diharapkan loyalitas mitra ojek online dapat meningkatkan pelayanan kepada 

konsumen ojek online. Sikap pekerja mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap sikap konsumen dan hasil dari bisnis yang dilakukan (Yee 2006). 

 

 

 

 




