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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Transportasi termasuk bagian paling penting dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia, khususnya di kota Pekanbaru. Transportasi merupakan 

sarana yang digunakan oleh setiap individu untuk menjalankan setiap 

aktivitas. Dewasa ini, transportasi di Pekanbaru sedang digencarkan dengan 

munculnya transportasi berbasis aplikasi atau biasa disebut dengan 

transportasi online. Transportasi online merupakan transportasi yang 

memanfaatkan aplikasi untuk pemesanan sehingga memudahkan konsumen 

dalam pemenuhan kebutuhan transportasi. Salah satu transportasi online yang 

saat ini sedang gencar dimunculkan oleh perusahaan transportasi adalah Go-

Jek. 

Go-Jek adalah sebuah perusahaan teknologi yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. 

Kegiatan Go-Jek bertumpu pada 3 nilai pokok: kecepatan, inovasi dan 

dampak sosial. Berawal pada tahun 2010 sebagai perusahaan transportasi 

roda dua melalui panggilan telepon, Go-Jek kini telah tumbuh menjadi 

perusahaan layanan transportasi dan gaya hidup dengan berbasis aplikasi. PT 

Go-Jek memberikan fasilitas berupa aplikasi Go-Jek, jaket dan helm yang 

memudahkan tukang ojek dalam melangsungkan pekerjaannya. PT. Go-Jek 

dinyatakan sebagai perusahaan yang memimpin revolusi industri transportasi 



2 
 

 
 

Ojek”. Go-Jek bermitra dengan para pengendara ojek yang telah 

berpengalaman untuk menjalankan usahanya (www.go-jek.com). 

Konsumen sebagai pengguna jasa adalah satu-satunya yang dapat 

menilai dengan baik atau tidaknya kualitas pelayanan. Konsumen dapat 

menilai pelayanan dengan cara membandingkan pelayanan yang mereka 

terima (perception) dengan pelayanan yang mereka harapkan (expectation). 

Bila konsumen merasa sangat puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh 

suatu perusahaan akan mengakibatkan konsumen tersebut akan kembali lagi 

untuk mengadakan pembelian ulang (rebuying), dengan kata lain, perusahaan 

yang dapat memuaskan konsumen akan memiliki konsumen yang loyal. Ada 

satu hal yang menarik dalam fenomena ini, ternyata jasa layanan Go-Jek ini 

juga menggerakkan perekonomian UKM (Usaha Kecil Menengah), 

khususnya yang bergerak di sektor kuliner. Layanan Go-Jek ini telah menjadi 

trend dan bahkan menjadi andalan bagi masyarakat dalam memesan makanan 

favoritnya untuk diantar ke mereka dengan biaya murah dan cepat. Ini dapat 

meningkatkan pergerakan ekonomi bagi dunia industri kuliner dikala lesunya 

pertumbuhan ekonomi saat ini. 

Ada banyak pertimbangan ketika seseorang memutuskan untuk 

menggunakan layanan Go-Jek, yaitu tarif, keunikan, kenyaman dan 

keamanan. Konsumen dapat dengan mudah memesan Go-Jek menggunakan 

aplikasi layanan Go-Jek. Sistem transaksi dalam menggunakan layanan Go-

jek dapat digunakan dengan non tunai. Dimana untuk meminimalisir tindak 

kriminal berupa penodongan kepada konsumen maupun driver Go-Jek. 

http://www.go-jek.com/
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Dengan menggunakan jasa Go-Jek dapat menentukan tempat penjemputan 

serta tempat pengantaran, dan akan tampil tarif yang perlu dibayar konsumen 

untuk layanan ini. Jasa transportasi online yang dalam hal ini adalah Go-Jek, 

rasanya lebih nyaman ketimbang transportasi umum/konvensional karena 

lebih berhati-hati dalam mengendarai motor. Konsumen Go-Jek akan merasa 

aman dan juga terpantau dari kantor, ditambah identitas drivernya sudah 

diketahui saat melakukan pemesanan. 

Keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang 

harus dihadapi dengan tegas. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, 

pengambilan keputusan didefenisikan sebagai pemilihan keputusan atau 

kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini melalui dua 

alternatif atau lebih karena seandainya hanya terdapat satu alternatif tidak 

akan ada satu keputusan yang akan diambil. Menurut J. Reason (dalam 

Hunawa, 2018), pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil 

atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan 

suatu jalur tindakan diantara beberapa alternatif yang tersedia. Horold dan 

Cyril O’Donnel (dalam Hunawa, 2018) mengatakan bahwa pengambilan 

keputusan adalah pemilihan diantara alternatif mengenai suatu cara bertindak, 

yaitu inti dari perencanaan, suatu rencana tidak dapat dikatakan tidak ada jika 

tidak ada keputusan, suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk atau 

reputasi yang telah dibuat. Pengambilan keputusan menggunakan layanan 

transportasi Go-jek didasarkan pada kepercayaan karena adanya sumber yang 
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dipercaya dan reputasi aplikasi. Go-jek dianggap baik di mata masyarakat 

dibandingkan transportasi umum lainnya. 

Kepercayaan merupakan suatu bentuk sikap yang menunjukkan 

perasaan suka dan tetap bertahan untuk menggunakan suatu produk. Mowen 

dan Minor (2002) memandang kepercayaan sebagai sesuatu yang terutama 

dibentuk melalui prinsip-prinsip pembelajaran kognitif. Salah satu hal yang 

dapat memberikan kepercayaan pada masyarakat dalam menggunakan jasa 

transportasi Go-Jek ini adalah sistem kelebihan pada aplikasi berbasis data 

dimana masyarakat bisa mengetahui identitas drivernya, seperti biodata dan 

foto driver ketika akan melakukan pemesanan. Selain itu, Go-Jek hanya dapat 

dipesan melalui aplikasi Go-Jek sehingga terjamin keamanan dan 

kredibilitasnya. Kelebihan-kelebihan yang diberikan ini memunculkan 

kepercayaan konsumen untuk menggunakan layanan aplikasi Go-Jek dalam 

pemenuhan aktivitas sehari-hari. 

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian “ Hubungan 

Kepercayaan dengan Keputusan Penggunaan Aplikasi Transportasi Go-Jek”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut: “Apakah ada hubungan kepercayaan dengan 

keputusan penggunaan aplikasi transportasi Go-jek?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah membuktikan 

apakah ada hubungan kepercayaan dengan keputusan penggunaan aplikasi 

transportasi Go-Jek. 

D. Keaslian Penelitian 

Penelitian Meliana, Sulistiono dan Budi Setiawan (2003) tentang 

Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan Konsumen terhadap 

Keputusan Pembelian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan 

asosiatif. Penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris bagaimana 

pengaruh kualitas pelayanan dalam mebangun kepercayaan konsumen dan 

implikasinya terhadap keputusan pembelian ritel GIANT Hypermart. 

Penelitian ini dilakukan pada PT GIANT Hypermart, perusahaan ritel yang 

menjual berbagai macam keperluan konsumen. Analisis data penelitian yang 

digunakan dengan melakukan pendekatan kuantitatif dan analisis jalur (path 

analysis) yang digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel 

dengan tujuan mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung 

seperangkat variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa  terdapat pengaruh yang signifikan antara kepercayaan 

konsumen terhadap keputusan pembelian di GIANT Hypermart. 

Selanjutnya, penelitian oleh Iwan Sidharta dan Boy Suzanto tentang 

Pengaruh Kepuasan Transaksi Online Shopping dan Kepercayaan Konsumen 

Terhadap Sikap serta Perilaku Konsumen pada E-Commerce. Metode 

penelitian ini menggunakan eksploratory dengan jumlah responden sebanyak 
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60 orang mahasiswa yang pernah melakukan transaksi pembelian online pada 

e-commerce yang telah ditetapkan. Teknik analisis data menggunakan 

Structural Equation Modelling (SEM), component based Partial Least 

Squares (PLS). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kepuasan 

konsumen pada saat bertransaksi berpengaruh terhadap kepercayaan 

konsumen dalam membentuk sikapdan perilaku untuk melakukan pembelian 

ulang di e-commerce.  

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep teori dalam 

perkembangan ilmu psikologi, terkhusus psikologi konsumen, dan psikologi 

sosial serta dapat menjadi bahan masukan referensi bagi ilmuan psikologi 

yang ingin mengkaji dan menambah informasi mengenai kepercayaan dengan 

pengambilan keputusan penggunaan aplikasi transportasi Go-jek. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan 

bagi pengguna atau konsumen Go-Jek dalam mengambil suatu keputusan 

untuk menggunakan layanan Go-Jek berdasarkan kepercayaan konsumen 

tersebut terhadap Go-Jek. 


