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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi global mengalami 

peningkatan signifikan dan mempengaruhi kegiatan manusia.Pada era globalisasi 

terjadi perubahan cepat dan menakjubkan, dari dunia mekanikal ke dunia digital seperti 

internet, telepon seluler (ponsel), ponsel cerdas (smartphone), media sosial yang 

membawa dampak besar pada perusahaan, pasar, konsumen dan pemasaran saat ini 

(Kotler dkk,2010).Bersama dengan perkembangan pendidikan, perekonomian yang 

lebih makmur, perubahan sosial budaya masyarakat, serta perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, maka kesadaran masyarakat terhadap unsur-unsur 

pelayanan yang dapat diberikan oleh perusahaan semakin meningkat.(Devi DM.2007) 

Saat ini kesadaran konsumen berdasarkan penelitian eksploratori untuk 

memahami konstruksi kualitas pelayanan (Service Quality) yang diberikan oleh 

perusahaan, dalam bentuk jasa dan atau barang meningkat.(Darus MD 2014) Dari 

beberapa studi menunjukan bahwa atas pemberian suatu kualitas jasa/pelayanan 

tertentu akan menimbulkan penilaian yang berbeda dari setiap konsumen, karena 

tergantung dari bagaimana konsumen mengharapkan kualitas jasa/pelayanan tersebut 

(Parasuraman, dkk,1994 vol 70,No.3 : 202). Hasil studi Service Quality adalah 

perusahaan yang memberikan harapan kepada konsumen tentang barang atau jasa yang 

ditawarkan oleh penyedia layanan sehingga konsumen dapat menilai baik tidaknya 

kualitas pelayanan. Konsumen memberi penilaian pelayanan tersebut dengan cara 

membandingkan pelayanan yang didapat (perception) dengan pelayanan yang 

diharapkan (expectation). Bila konsumen merasa sangat puas terhadap kualitas layanan 

yang diberikan oleh suatu perusahaan maka konsumen tersebut akan kembali untuk 

membeli (rebuying). Apabila perusahaan tersebut dapat memuaskan konsumen maka 

perusahaan akan memiliki konsumen setia.(Parasuraman.V,dkk,1985:49). Pelayanan 

yang memiliki peranan cukup vital dalam menunjang kegiatan sehari-hari adalah 

pelayanan jasa transportasi darat. Pelayanan jasa transportasi saat ini sedang 

berkembang karena transportasi telah mengalami perubahan modern, salah satunya 

adalah taksi. Taksi merupakan  pelayanan sewa mobil dengan jasa pengendara, 

sehingga dapat digunakan satu orang penumpang atau lebih.(Bivainienė,2008) 

Dahulu konsumen jasa transportasi melakukan pemesanan via telpon kemudian 

membayar jasa dengan uang tunai. Sekarang dengan menggunakan internet pada sistem 

komunikasi internasional telah menurunkan biaya operasional global secara 

drastis.Perkembangan pelayanan jasa transportasi mencakup dalam proses pemesanan 

dan transaksi, konsumen dapat membeli barang dan atau jasa di pasar global, dengan 

harga dan informasi lebih berkualitas setiap hari.(subagio dan 

saputra,2012;Tjiptono,2006). 
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Sumber:https://id.techinasia.com/jumlah-pengguna-smartphone -di-indonesia-2018/ 

Gambar 1 Prediksi penggunaan smartphone  di Indonesia 

Pada tahun 2018 lembaga riset digital marketing, eMarketer, memperkirakan 

jumlah pengguna aktif smartphone mencapai lebih dari 100 juta orang. Para 

pengembang aplikasi mobile bersaing untuk memberikan kemudahan untuk 

penggunanya memesan jasa transportasi secara online melalui aplikasi mobile di 

smartphone.(Burns 2004) Jumlah pengguna telepon genggam dan pengguna aktif 

internet dengan smartphone menjadi kesempatan yang digunakan perusahaan untuk 

meningkatkan keunggulan persaingan, yaitu dengan mengembangkan aplikasi mobile 

tentang barang dan jasa hasil produksi perusahaan.Jumlah pengguna smartphone di 

Indonesia pada bulan Januari 2015 adalah sebesar 308,2 juta pengguna dari total 

populasi 255,5 juta penduduk Indonesia.(Wijaya, 2015).Dengan kata lain, penetrasi 

pengguna smartphone mencapai 121% dari total populasi penduduk Indonesia, 54 juta 

di antaranya merupakan pengguna aktif internet melalui smartphone mereka.(Elian,N, 

2015). 

“Uber” merupakan perusahaan internet asal Amerika Serikat yang 

menghubungkan pengemudi dan konsumen dengan dana terbesar di dunia.Uber 

merupakan transportasi pertama yang beroperasi di Indonesia (2014), bergerak 

dibidang pemasaran teknologi aplikasi yang bekerja sama dengan perusahaan rental 

mobil. Aplikasi “Uber” adalah aplikasi interaktif menggunakan smartphone yang 

menjadi mediasi antara kebutuhan penumpang sebagai pengguna jasa dengan supir dan 

mobil sebagai penyedia jasa transportasi.Beberapa  hal  yang  menjadi  dimensi  dari 

kualitas  suatu  produk  adalah  fungsi  (performance),  fitur  (features),  keandalan  

(reliability), usia produk(durability), pelayanan(serviceability), estetika (aesthetic) dan 

persepsi kualitas(perceive quality).(Rambat dan Hamdani,2006:68-73). 

Berdasarkan beberapa studi dan uraian di atas, penulis tertarik untuk 

menganalisa pengaruh dari kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen terhadap 

loyalitas konsumen dengan studi kasus pada taksi berbasiskan aplikasi online merek 

“Uber” di Jakarta. 
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Perumusan Masalah 

Secara ekonomi,bentuk pasar atau industri transportasi berbasis online memiliki 

tingkat kompetisi tinggi dengan meningkatkan layanan kualitas dan keamanan 

konsumen dibandingkan bentuk pasar atau industri yang aturan mainnya diatur secara 

detail. (Aaker 1996) 

Masyarakat Indonesia memiliki permintaan konsumen atas layanan transportasi 

yang praktis, aman, nyaman dan berkualitas akan meningkat dari perusahaan taksi 

konvensional dan perusahaan baru dalam industri taksi seperti Uber. 

Uber memiki umur cukup lama hadir di tengah masyarakat dari awal tahun 

2014 sampai sekarang ini, sehingga kualitas pelayanan sudah menjadi hal yang mutlak 

agar tidak kalah bersaing dengan pesaingnya. Salah satu cara dengan memberikan 

potongan harga perjalanan atau memberikan pelayanan kendaraan sangat nyaman 

sehingga loyalitas pelanggan tergantung pada pelayanan yang diberikan mitra Uber 

kepada konsumen, konsumen dapat menikmati beragam jenis kendaraan bila 

menggunakan aplikasi Uber. Sehingga konsumen dapat berkomitmen secara mendalam 

untuk menggunakan dan mendukung kembali jasa yang ditawarkan, meski pengaruh 

situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan konsumen beralih.  Kelebihan ini 

tidak bisa dirasakan jika kita menggunakan taksi konvensional yang kebanyakan 

memiliki mobil yang sejenis. Maka dari pihak manajemen akan menimbulkan 

pertanyaan yang dapat membantu perkembangan kompetensi. Berdasarkan informasi 

dari wawancara dengan konsumen, menurut penulis banyak hal yang harus diperbaiki 

oleh manejemen perusahaan karena akan mengurangi pelanggan dalam jangka waktu 

yang lama akibat pelanggaran yang di lakukan oleh mitra Uber di lapangan: 

Tabel 1 Kategori pelanggaran 

ID                        Jenis Pelanggaran Kecil Besar 

410 Meminta tip (kalau tamu yang memberikan tidak apa-apa) 

 

X 

411 Berkelahi dengan customer 

 

X 

412 Meminta rating kepada customer X 

 413 Kelakuan/bertutur kata yang kasar 

 

X 

414 Tidak tahu jalan utama/pengetahuan jalan yang kurang X 

 415 Mulai dan akhiri trip waktu seharusnya membatalkan trip X 

 416 Membatalkan trip customer X 

 417 Kecelakaan saat bersama penumpang salah pengemudi 

 

X 

418 Tidak mengijinkan binatang penolong resmi ikut 

 

X 

419 Tidak menjawab telepon customer X 

 420 Tidak menyetir langsung ke lokasi penjemputan X 

 421 Tidak membukakan pintu X 

 422 Mengangkat telepon waktu menyetir / tidak konsen menyetir 

 

X 

423 Menekan "Tiba" terlalu cepat X 

 424 Menelpon customer dengan berlebihan X 

 425 Kelakuan tidak sopan 

 

X 

426 Tidak memulai / mengakhiri trip pada waktunya X 
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ID                        Jenis Pelanggaran Kecil Besar 

427 Memberi komentar negatif tentang Uber 

 

X 

428 Meminta bayaran tol kepada customer 

 

X 

429 Ada penumpang lain di dalam mobil 

 

X 

430 Tidak berkomunikasi dengan baik X 

 431 Ugal-ugalan di jalan 

 

X 

432 Menyampaikan informasi tidak akurat tentang Uber X 

 

434 

Menolak mengantarkan karena lokasi (kecuali lokasi yang 

sudah dikecualikan) X 

 435 Bau: parfum/pewangi terlalu kuat X 

 436 Bau: rokok X 

 437 Bau: kebersihan/badan X 

 438 Bau: lainnya X 

 440 Meminta metode pembayaran lain (cash/mesin kartu kredit) 

 

X 

441 Mengiklankan trip di luar Uber 

 

X 

442 Kurang komunikatif X 

 443 Terlalu komunikatif X 

 444 Pelanggaran lalu lintas X 

 445 Pakaian tidak professional X 

 446 Kendaraan: kebersihan/tampak luar X 

 447 Kendaraan: masalah mekanikan/mesin X 

 448 Kendaraan: AC rusak/tidak dingin X 

 449 Tidak mengembalikan barang yang tertinggal 

 

X 

450 Kendaraan atau sopir tidak sesuai sesungguhnya 

 

X 

451 Salah menjemput penumpang   X 

 Sumber http://uberjkt.weebly.com/driver-sop.html 

Disini dapat simpulkan bahwa manajemen uber harus berkonsentrasi  

memberikan sangsi terhadap mitra uber yang melakukan pelanggaran, karena penting 

sekali memberikan kepuasan kepada konsumen yang merupakan dasar utama untuk 

menciptakan loyalitas konsumen. 

Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat dijelaskan perumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimanakah hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan konsumen 

di bidang usaha jasa transportasi UBER?   

2. Bagaimanakah hubungan antara kepuasan konsumen dengan loyalitas 

konsumen di bidang usaha jasa transportasi UBER?  

3. Apakah ada hubungan secara langsung antara kualitas pelayanan dengan 

loyalitas konsumen tanpa terlebih dahulu memuaskan konsumen?  

4. Apa dimensi – dimensi yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan UBER? 

http://uberjkt.weebly.com/driver-sop.html
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Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh antara kualitas pelayanan dengan kepuasan 

konsumen di bidang jasa transportasi UBER. 

2. Untuk menganalisis pengaruh antara kepuasan konsumen terhadap loyalitas 

konsumen di bidang jasa transportasi UBER. 

3. Untuk menganalisis pengaruh secara langsung antara kualitas pelayanan dengan 

loyalitas konsumen tanpa terlebih dahulu memuaskan konsumen UBER. 

4. Untuk menganalisis dimensi-dimensi yang dapat meningkatkan kepuasan 

pelanggan UBER. 

Sehingga di harapkan dapat mengetahui hubungan antara ketiga variabel 

ini,dapat diketahui pula faktor-faktor apa saja yang paling mempengaruhi kepuasan dan 

loyalitas konsumen.  

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk membantu perusahaan taksi 

berbasiskan online “Uber” untuk me-review kegiatan bisnis yang selama ini dijalankan 

“Uber” khususnya pada pengaruh pelayanan dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas 

serta dampaknya terhadap konsumen diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

pelanggan atau pengguna taksi online berbasiskan aplikasi “Uber” dari pelayanan yang 

baik, tarif harga yang menguntungkan dan konsumen dapat menikmati beragam jenis 

kendaraan sangat nyaman bila menggunakan aplikasi Uber. 
 

Ruang Lingkup Penelitian 

Pengambilan data di lakukan pada bulan Agustus 2017 sampai September 2017 

adapun objek penelitiannya adalah konsumen pengguna taksi berbasiskan online “Uber” 

yang sudah pernah minimal satu kali memakai jasa taksi berbasiskan online dengan 

mengantarkan penumpang, lokasi penelitian ini di lakukan di kota Jakarta, 

Permasalahan penelitian ini membatasi ruang lingkup hanya pengaruh pelayanan dan 

kepuasan terhadap loyalitas serta dampaknya pada konsumen dan pengguna jasa taksi 

berbasiskan online “Uber”. 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Kepuasan Konsumen 

Kepuasan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam industri 

jasa.Karena dalam industri jasa, pelayanan yang dapat memuaskan konsumen akan 

memberikan imbalan yang menguntungkan, serta meningkatkan daya saing perusahaan. 
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