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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

A. LANDASAN TEORI/TINJAUAN PUSTAKA 

1. Kepuasan Pelanggan  

a. Definisi Pelanggan  

Mutu suatu produk adalah tergantung dari tingkat kepuasan pelanggan di 

dalam menggunakan produk tersebut.  Bila dihubungkan dengan Perusahan 

Transportasi, maka bermutu atau tidaknya Perusahaan tersebut, tergantung kepada 

puas atau tidaknya masyarakat yang menjadi konsumen Perusahaan itu.  Namun 

sebelum membahas tentang teori-terori konsep kepuasan pelanggan, maka akan 

didefinisikan dahulu mengenai apa sebenarnya yang disebut dengan pelanggan.  

Dari beberapa definisi pelanggan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwasannya palanggan adalah orang yang menggunakan jasa kita untuk 

memenuhi tuntutan kebutuhan mereka, dan kita membutuhkan mereka untuk 

dapat menjalankan lembaga atau badan yang kita kelola. 

Yuliarmi dan Riyasa (2007:75) menyatakan bahwa “kepuasan pelanggan 

yaitu fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dihasilkan dengan harapan yang 

telah dibandingkan kinerjanya”. Kotler dan Keller (2009:139) menjelaskan 

bahwa “kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa yang timbul 

karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap 

ekspektasi mereka”.  
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Mardikawati dan Farida (2013:98) berpendapat bahwa indikator 

kepuasan konsumen jasa transportasi yaitu:  

1) Kesesuaian layanan dengan yang diharapkan, dalam hal ini berkaitan 

dengan persepsi pelanggan apakan kualitas jasa yang diterimanya sesuai 

atau tidak dengan yang dijanjikan penyedia jasa terhadap harapan 

pelanggan.  

2) Kesesuaian layanan dengan tarif yang dibayarka, dalam hal ini berkaitan 

dengan persepsi pelanggan atas apa yang mereka rasakan apakah layanan 

yang mereka terima sesuai dengan biaya atau tarif yang telah mereka 

bayarkan untuk mengkonsumsi layanan tersebut. 

3) Kepuasan pelanggan akan layanan yang ditawarkan, dalam hal ini 

berkaitan dengan persepsi puas atau tidaknya pelanggan atas layanan yang 

ditawarkan dibandingkan dengan penyedia jasa lainnya.  

b. Prinsip Dasar Kepuasan Pelanggan 

kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan  kinerja atau hasil yang ia rasakan dibandingkan dengan 

harapannya.  Dari beberapa definisi di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa 

kepuasan pelanggan adalah suatu kondisi di mana kondisi terakhir yang diterima 

oleh pelanggan dari produk yang ia dapat,  sesuai dengan yang ia harapkan dari 

produk tersebut.  Apabila dikaitkan dengan lembaga perusahaan, maka dapat apa 

yang didapatkan oleh masyarakat pengguna perusahaan tersebut, sesuai dengan 

apa yang ia harapkan dari perusahaan tersebut. 

 



9 
 

Kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara harapan dan kinerja atau 

hasil yang dirasakan.  Pelanggan adalah orang yang menerima hasil pekerjaan 

atau produk seseorang (dalam hal ini adalah output lembaga pendidikan), maka 

pelangganlah yang menentukan kualitas suatu produk atau output.   Beberapa 

unsur penting dalam kualitas yang ditetapkan pelanggan, yaitu: 

1) pelanggan harus merupakan prioritas utama organisasi  

2) pelanggan yang dapat diandalkan merupakan pelanggan yang paling 

penting, yaitu pelanggan yang membeli berkali-kali  

3) kepuasan pelanggan dijamin dengan menghasilkan produk berkualitas 

tinggi dengan perbaikan terus-menerus  

c. Penyebab Utama Tidak Terpenuhinya Harapan Pelanggan 

Di antara beberapa penyebab tersebut ada yang bisa dikendalikan oleh 

penyedia jasa.  Dengan demikian penyedia jasa bertanggungjawab untuk 

meminimumkan miskomunikasi dan misinterpretasi yang mungkin terjadi dan 

menghindarinya dengan cara merancang jasa dan mudah dipahami dengan 

jelas.  Dengan hal ini, penyedia jasa harus mengambil inisiatif agar ia dapat 

memahami dengan benar apa yang akan diberikan. 

Pelanggan seringkali memiliki empat skenario jasa yang berbeda dalam 

benaknya mengenai apa yang bakal dimilikinya, yaitu: 

1) Jasa ideal  

2) Jasa yang diantisipasi/diharapkan  

3) Jasa yang selayaknya diterima  

4) Jasa minimum yang dapat ditoleransi  
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Pelanggan bisa diharapkan dari keempat skenario tersebut.  harapan 

membentuk kepuasan apabila jasa minimum yang dapat ditoleransi ternyata sama 

atau bahkan melampaui harapan.  Sebaliknya, apabila yang diharapkan tersebut 

tidak sama atau bahkan tidak memenuhi harapan minimal yang dapat diterima, 

maka akan terjadi ketidakpuasan.   

d. Strategi Kepuasan Pelanggan 

Usaha mewujudkan kepuasan pelanggan memang amat sangat tidak 

mudah.  Tetapi usaha untuk senantiasa memperbaiki kepuasan pelanggan dapat 

dilaksanakan dengan berbagai strategi.  Dan perlu untuk diingat, bahwasannya 

para pelanggan pada hakekatnya adalah tamu yang harus dihormati. 

Terutama pada masa sekarang, di mana persaingan antar perusahaan 

transportasi meningkat.  Maka performa suatu perusahaan transportasi 

berpengaruh besar untuk dapat menarik minat pelanggan, sehingga diperlukan 

suatu strategi yang jitu untuk melakukan hal tersebut.    Pada hakekatnya, strategi 

kepuasan pelanggan akan menyebabkan para pesaing harus bekerja keras dan 

memerlukan biaya tinggi dalam usahanya merebut pelanggan suatu penyedia jasa 

(perusahaan transportasi).   

1) Relationship Marketing 

Dalam strategi ini, hubungan transaksi antra penyedia jasa dan pelanggan 

bersifat berkelanjutan dan tidak berakhir setelah penjualan selesai.  Dengan kata 

lain, dijalin suatu kemitraan jangka panjang dengan pelanggan secara terus-

menerus. 
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2) Superior Customer Service 

Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, penyedia jasa dapat merancang 

garansi tertentu.  Dalam hal ini, perusahaan transportasi memiliki peluang yang 

luar biasa amat luas. Sehingga pelanggan pengguna bis akan senang mengguna 

jasa transportasi tertentu. 

3) Unconditional Guarantees/Extraordinary Guarantees.  

Perusahaan transportasi sebagai penyedia jasa memberikan garansi atau 

jaminan istimewa ini dirancang untuk meringankan kerugian pelanggan, ketika 

pelanggan tidak puas dengan jasa yang didapatkannya.  Garansi yang diberikan 

berupa Garansi Internal serta garansi Eksternal.  

4) Penanganan Keluhan Pelanggan  

Penanganan keluhan yang baik memberikan peluang untuk mengubah 

seorang pelanggan yang tidak puas, menjadi pelanggan yang puas.  Dalam 

menangani keluhan pelanggan ada empat aspek penting yang harus dilakukan, 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Nasution, mengutip pendapat Schnaars: 

a) Empati pada pelanggan yang marah  

b) Kecepatan dalam penanganan keluhan  

c) Kewajaran atau keadilan dalam memecahkan permasalahan/keluhan 

d) Kemudahan bagi pelanggan untuk menghubungi perusahaan (penyedia 

jasa)  
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e. Kepuasan 

Kata kepuasan (satisfactions) berasal dari bahasa latin “statis” (artinya 

cukup baik, memadai) dan “facio” (melakukan atau membuat), menurut Tjiptono 

dan Chandra (2004; 195) kepuasan bisa diartikan sebagai upaya pemenuhan 

suatu atau membuat sesuatu memadai. 

Dengan demikian tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan 

antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja dibawah harapan, 

maka pelanggan akan kecewa. Bila kinerja sesuai dengan harapan, pelanggan 

akan puas. Sedangkan bila kinerja melebihi harapan, maka pelanggan akan sangat 

puas. Harapan pelanggan dapat dibentuk oleh pengalaman masa lampau, 

komentar dari kerabatnya serta janji dan informasi pemasar dan saingannya. 

Pelanggan yang puas akan setia lebih lama, kurang sensitive terhadap harga dan 

member komentar yang baik bagi perusahaan.  

Untuk menciptakan kualitas pelayanan yang baik dimata pelanggan, maka 

setiap perusahaan harus mampu bekerjasama dengan para pelanggan. Dengan 

memberikan kualitas pelayanan yang diharapkan oleh pelanggan, maka akan 

menimbulkan minat pembelian dari diri pelanggan itu sendiri. Dari definisi 

tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jasa tidak berwujud, namun dapat 

dirasakan bila kita telah membeli produk tersebut. 

f. Konsep Kepuasan Pelanggan 

Era Globalisasi saat ini telah memberikan berbagai  tantangan bagi setiap 

perusahaan, karena di Era Globalisasi ini berbagai jenis jasa dengan ratusan 

mereka membanjiri pasar Indonesia. Kebutuhan akan alat transportasi semakin 
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meningkat sesuai dengan perkembangan penduduk dan pesatnya pembangunan 

diberbagai sektor kehidupan.  Maka dari itu semakin banyak aktivitas manusia 

semakin komplek dan untuk mendukung aktifitas tersebut dibutuhkan 

alat  transportasi. Pengangkutan atau transportasi secara umum diartikan sebagai 

rangkaian kegiatan memindahkan barang atau manusia dari tempat  asal ke tempat 

tujuan dengan menggunakan salah satu transportasi yang dapat meliputi roda 

transportasi darat. 

Kepuasan pelanggan telah menjadi konsep sentral dalam wacana bisnis 

dan manajemen Tjiptono dan Chandra (2005:192). Pelanggan umumnya 

mengharapkan produk berupa barang atau jasa yang dikonsumsi dapat diterima 

dan dinikmatinya dengan pelayanan yang baik atau memuaskan. Kepuasan 

pelanggan dapat membentuk persepsi dan selanjutnya dapat memposisikan produk 

perusahaan di mata pelanggannya. 

Kualitas merupakan inti kelangsungan hidup sebuah lembaga. Gerakan 

revolusi mutu melalui pendekatan manajemen mutu terpadu menjadi tuntutan 

yang tidak boleh diabaikan jika suatu lembaga ingin hidup dan berkembang, 

Persaingan yang semakin ketat akhir-akhir ini menuntut sebuah lembaga penyedia 

jasa/layanan untuk selalu memanjakan konsumen/pelanggan dengan memberikan 

pelayanan terbaik.  

Dewasa ini perhatian terhadap kepuasan maupun ketidakpuasan pelanggan 

telah semakin besar. Semakin banyak pihak yang menaruh perhatian terhadap hal 

ini. Pihak yang paling banyak berhubungan langsung dengan kepuasan/ 

ketidakpuasan pelanggan adalah pemasar, konsumen, konsumeris, dan peneliti 
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perilaku konsumen. Persaingan yang semakin ketat, di mana semakin banyak 

produsen yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, 

menyebabkan setiap perusahaan harus menempatkan orientasi pada kepuasan 

pelanggan sebagai tujuan utama. Hal ini tercermin dari semakin banyaknya 

perusahaan yang menyertakan komitmennya terhadap kepuasan pelanggan dalam 

pernyataan misinya, iklan, maupun public relations release. Dewasa ini semakin 

diyakini bahwa kunci utama untuk memenangkan persaingan adalah memberikan 

nilai dan kepuasan kepada pelanggan melalui penyampaian produk dan jasa 

berkualitas dengan harga bersaing. 

Dari berbagai definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada 

dasarnya pengertian kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara harapan dan 

kinerja atau hasil yang dirasakan 

g. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen  

Dalam menentukan kepuasan konsumen ada lima faktor yang harus 

diperhatikan oleh perusahaan Lupiyoadi (2001:127) antara lain :  

1) Kualitas produk, yaitu pelanggan akan merasa puas bila hasil mereka 

menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. 

2) Kualitas pelayanan atau jasa, yaitu pelanggan akan merasa puas bila 

mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang 

diharapkan. 

3) Emosi, yaitu pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan 

bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk 

dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang 

http://skripsi-manajemen.blogspot.com/2011/03/pengertian-kepuasan-konsumen.html
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lebih tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari produk 

tetapi sosial atau self esteem yang membuat pelanggan merasa puas 

terhadap merek tertentu. 

4) Harga, yaitu produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi 

menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih 

tinggi kepada pelanggan 

5) Biaya, yaitu pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan 

atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau 

jasa cenderung puas terhadap produk atau jasa tersebut. 

h. Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

4 metode untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu sebagai berikut : 

1) Sistem keluhan dan Saran 

Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan (customer-oriented) 

perlu memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk 

menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. Media yang digunakan bisa 

berupa kotak saran yang diletakkan di tempat-tempat strategis (yang mudah 

dijangkau atau sering dilewati pelanggan), kartu komentar (yang bisa diisi 

langsung maupun yang bisa dikirim via pos kepada perusahaan), saluran telepon 

khusus bebas pulsa, dan lain-lain. Informasi-informasi yang diperoleh melalui 

metode ini dapat memberikan ide-ide baru dan masukan yang berharga kepada 

perusahaan, sehingga memungkinkannya untuk bereaksi dengan tanggap dan 

cepat untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul. Akan tetapi, karena metode 

ini bersifat pasif, maka sulit mendapatkan gambaran lengkap mengenai kepuasan 
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atau ketidakpuasan pelanggan. Tidak semua pelanggan yang tidak puas akan 

menyampaikan keluhannya. Bisa saja mereka langsung beralih pemasok dan tidak 

akan membeli produk atau menggunakan jasa perusahaan tersebut lagi. 

Upaya mendapatkan saran yang bagus dari pelanggan juga sulit 

diwujudkan dengan metode ini. Terlebih lagi bila perusahaan tidak memberikan 

imbal balik dan tindak lanjut yang memadai kepada mereka yang telah bersusah 

payah „berpikir‟ (menyumbang ide) kepada perusahaan. 

2) Ghost Shopping 

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan 

adalah dengan memperkerjakan beberapa orang (ghost shopper) untuk berperan 

atau bersikap sebagai pelanggan/pembeli potensial produk atau jasa perusahaan 

dan pesaing. Kemudian mereka melaporkan temuan-temuannya mengenai 

kekuatan dan kelemahan produk atau jasa perusahaan dan pesaing berdasarkan 

pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk atau penggunaan jasa 

tersebut. Selain itu para ghost shopper  juga dapat mengamati cara perusahaan dan 

pesaingnya melayani permintaan pelanggan, menjawab pertanyaan pelanggan dan 

menangani setiap keluhan. Ada baiknya setiap manajer perusahaan terjun 

langsung menjadi ghost shopper untuk mengetahui langsung bagaimana 

karyawannya berinteraksi dan memperlakukan para palanggannya. Tentunya 

karyawan tidak boleh tahu kalau atasannya sedang melakukan penelitian atau 

penilaian (misalnya dengan cara menelepon perusahaannya sendiri dan 

mengajukan berbagai keluhan atau pertanyaan). Bila mereka tahu sedang dinilai, 
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tentu saja perilaku mereka akan menjadi sangat manis dan hasil penilaian akan 

menjadi bias. 

3) Lost Customer Analysis 

Perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti 

membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu 

terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan perbaikan/penyempurnaan 

selanjutnya. Bukan hanya exit interview saja yang perlu, tetapi pemantauan 

customers loss rate juga penting, di mana peningkatan customers loss rate 

menunjukkan kegagalan perusahaan dalam memuaskan pelanggannya. 

4) Survai Kepuasan Pelanggan 

Umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan pelanggan yang dilakukan 

dengan metode survai, baik dengan survai melalui pos , telepon, maupun 

wawancara. Berdasarkan keempat metode yang telah dijabarkan diatas, ada 

beberapa kekurangan dan kelebihan terkait dengan penelitian yang dilakukan. 

Dalam penelitian ini peneliti memilih metode yang keempat yaitu metode dengan 

Survai Kepuasan Pelanggan. Karena dengan survai kepuasan pelanggan hasil 

yang diperoleh lebih akurat dan tepat karena peneliti langsung terjun ke lapangan 

dan melakukan wawancara langsung dengan pengguna jasa/konsumen XXXXX, 

sehingga dapat langsung mengetahui keluhan/kendala yang dihadapi konsumen. 

Dengan demikian diharapkan mendapatkan masukan-masukan dari para 

pengguna jasa yang nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk kemajuan 

perusahaan. Disamping itu juga tidak membutuhkan waktu yang lama dan biaya 

relatif lebih rendah dibandingkan dengan ketiga metode diatas. 
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i. Teknik Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa metode survai merupakan metode 

yang paling banyak digunakan dalam pengukuran kepuasan pelanggan. Metode 

survai kepuasan pelanggan dapat menggunakan pengukuran dengan berbagai cara 

sebagai berikut : 

1) Pengukuran dapat dilakukan secara langsung dengan pertanyaan seperti 

“Apakah anda sudah merasa puas terhadap pelayanan XXXXX” (directly 

reported satisfaction) dan dengan diberikan beberapa pilihan jawaban 

yang sesuai dengan diri responden. 

2) Responden diberi pertanyaan mengenai seberapa besar mereka 

mengharapkan suatu atribut tertentu dan seberapa besar yang mereka 

rasakan (derived dissatisfaction). 

3) Responden diminta untuk menuliskan masalah-masalah yang mereka 

hadapi berkaitan dengan penawaran dari perusahaan dan juga diminta 

untuk menuliskan perbaikan-perbaikan yang mereka sarankan (problem 

analysis). 

Responden dapat diminta untuk meranking berbagai elemen (atribut) dari 

penawaran berdasarkan derajat pentingnya setiap elemen dan seberapa baik 

kinerja perusahaan dalam masing-masing elemen (importance/performance 

ratings).  
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2. Pengertian Timeliness (Ketepatan Waktu) 

Timeliness adalah ketepatan waktu dalam penyampaian laporan.  

Meneurut Chairiri dan Ghozali (2001) dalam Ukago (2005) adalah “timeliness 

adalah suatu pemanfaatan informasi oleh pengambil keputusan sebelum informasi 

tersebut kehilangan kapasitas atas kemampuannya untuk mengambil keputusan” 

ketepatan waktu bagi pemakai informasi sangat penting, informasi yang tepat 

waktu berarti jangan sampai informasi yang sidampaikan sudah basi atau sudah 

menjadi rahasia umum.  Definisi tepat waktu menurut baridwan (1997) dalam 

anastasia dan mukhlisin (2003) “informasi harus disampaikan sedini mungkin 

agar dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan-keputusan 

ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut” 

3. Pengertian Harga dan Tujuan Penetapan Harga 

a. Pengertian Harga 

Masalah kebijaksanaan penetapan harga merupakan hal yang kompleks 

dan rumit. Untuk itu dibutuhkan suatu pendekatan yang sistematis, yang 

melibatkan penetetapan tujuan dan mengembangkan suatu struktur penetapan 

harga yang tepat. Karenanya akan dibahas terlebih dahulu pengertian mengenai 

harga. 

Sebutan/istilah mengenai harga untuk berbagai produk tidak selalu sama 

dan dengan berbagai nama, Menurut Kotler (2009: 279) bahwa harga ada di 

sekeliling kita.Anda membayar sewa untuk apartemen, uang kuliah dan uang jasa 

untuk dokter atau dokter gigi. Perusahaan penerbangan, kereta api, taxi dan bis 
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mengenakan ongkos; perusahaan pelayanan iimum mengenakan tarif; dan bank 

mengenakan bunga atas uang yang anda pinjam.  

Dari kedua definisi tentang harga tersebut di atas, dapat disimpulkan 

bahwa harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah 

uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari 

barang atau jasa berikut pelayanannya. Dalam menyusun kebijakan penetapan 

harga, perusahaan mengikuti prosedur enam tahap penetapan harga yaitu : Kotler 

(2009: 280): 

1) Perusahaan memilih tinjuan penetapan harga. 

2) Perusahaan memperkirakan kurva permintaan, probabilitas kuantitas yang 

akan terjual pada tiap kemungkinan harga. 

3) erusahaan memperkirakan bagaimana biaya bervariasi pada berbagai level 

produksi dan pada berbagai level akumulasi pengalaman produksi. 

4) Perusahaan menganalisa biaya, harga, dan tawaran pesaing. 

5) Perusahaan menyeleksi metode penetapan harga 

6) Perusahaan memilih harga akhir. 

b. Tujuan Penetapan Harga 

Dalam menetapkan harga, perusahaan harus mengetahui terlebih dahulu 

tujuan dari penetapan harga itu sendiri. Makin jelas tujuannya, makin mudah 

harga ditetapkan. Pada dasamya, tujuan penetapan harga dapat dikaitkan dengan 

laba atau volume tertentu. Tujuan ini harus selaras dengan tujuan pemasaran yang 

dikembangkan dari tujuan perusahaan secara keseluruhan. Faktor-faktor Yamg 

Mempengaruhi Tingkat Harga Perusahaan hanya mempertimbangkan berbagai 
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faktor dalam menetapkan kebijakan harga. Terdapat banyak faktor yang 

mempengaruhi perasahaan dalam menetapkan tingkat harga bagi 

produknya.Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga antara lain : 

1) Kurva permintaan 

Kurva yang menunjukkan tingkat pembelian pasar pada berbagai harga. 

Kurva tersebut menjumlahkan reaksi berbagai individu yang memiliki kepekaan 

pasar yang beragam. Langkah pertama dalam memperkirakan permintaan karena 

itu adalah memahami faktor - faktor yang mempengaruhi harga pembeli. Negal 

telah mendefinisikan sembilan faktor yang mempengaruhi permintaan akan suatu 

produk yaitu : Kotler, (2009:285) 

a) Pengaruh nilai unik Pembeli kurang peka terhadap harga jika produk 

tersebut lebih bersifat unik. 

b) Pengaruh kesadaran atas produk pengganti Pembeli semakin kurang peka 

terhadap harga jika mereka tidakmenyadari adanya produk pengganti. 

c) Pengaruh perbandingan yang sulit Pembeli semakin kurang peka terhadap 

harga jika mereka dapat dengan mudah membandingkan kualitas barang 

pengganti 

d) Pengaruh pengeluaran total Pembeli semakin kurang peka terhadap harga 

jika pengeluaran tersebut semakin rendah dibandingkan total pendapatan. 

e)  Pengaruh manfaat akhir Pembeli semakin kurang peka terhadap harga jika 

pengeluaran tersbut semakin kecil dibandingkan biaya total produk 

akhirnya. 
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f) Pengaruh biaya yang dibagi Pembeli semakin kurang peka terhadap harga 

jika sebagian biaya ditanggung pihak lain. 

g) Pengaruh investasi tertanam Pembeli semakin kurang peka terhadap harga 

jika produk tersebut digunakan bersama dengan aktiva yang telah dibeli 

sebelumnya. 

h) Pengaruh kualitas harga Pembeli semakin kurang peka terhadap harga jika 

produk tersebut dianggap memiliki kualitas. 

i) Pengaruh persediaan Pembeli semakin kurang peka terhadap harga jika 

mereka tidak dapat menyimpan produk tersebut. 

2) Biaya 

Biaya merupakan faktor penting dalam menentukan harga minimal yang 

harus ditetapkan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Perasahaan ingin 

menetapkan harga yang dapat menutup biaya produksi, distribusi, dan penjualan 

produknya, termasuk pengembalian yang memadai atas usaha dan resikonya. 

Untuk dapat menetapkan harga dengan tepat, manajemen perlu untuk mengetahui 

bagaimana biaya bervariasi bila level produksinya berubah.  

Biaya perusahaan ada dua jenis yaitu : 

a) biaya tetap adalah biaya - biaya yang tidak dipengaruhi oleh produksi atau 

penjualan. Perusahaan harus membayar tagihan bulanan untuk sewa, gaji 

karyawan, dan lainnya. 

b) Biaya variable adalah biaya yang tidak tetap dan akan berubah menurut 

level produksi. Biaya ini disebut biaya variabel karena biaya totalnya 

berabah sesuai dengan jumlah unit yang diproduksi. 
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3) Persaingan 

Persaingan dalam suatu industri dapat dianalisis berdasarkan faktor-faktor 

seperti: 

a) Jumlah perusahaan dalam industri Bila hanya ada satu perusahaan dalam 

industri, maka secara teoritis perusahaan yang bersangkutan bebas 

menetapkan harganya seberapapun. 

b) Ukuran relatif setiap perasahaan dalam industri. Bila perasahaan memiliki 

pangsa pasar yang besar, maka perusahaan yang bersangkutan dapat 

memegang inisiatif perubahan harganya. 

c) Diferensiasi produk Apabila perusahaari berpeluang melakukan 

diferensiasi dalam industrinya, maka perusahaan tersebut dapat 

mengendalikan aspek penetapan harganya, bahkan sekalipun perusahaein 

itu kecil dan banyak pesaing dalam industri. 

d) Kemudahan untuk masuk (Ease ofentry) dalam industri. Jika suatu industri 

mudah untuk dimasuki, maka perusahaan yang sudah ada akan sulit 

mempengaruhi atau mengendalikan harga. 

e) Pelanggan 

Permintaan pelanggan didasarkan pada beberapa faktor yang saling terkait 

dan bahkan seringkali sulit memperkirakan hubungan antar faktor secara 

akurat. 

c. Metode-Metode Penetapan Harga 

Penetapan harga atas barang atau jasa yang efisien sering menjadi masalah 

yang sulit bagi suatu perusahaan. Meskipun cara atau metode penetapan harga 
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yang dipakai adalah sama bagi perusahaan (didasarkan pada biaya, persaingan, 

permintaan, laba dan sebagainya), tetapi kombinasi optimal dari faktor-faktor 

tersebut berbeda sesuai dengan sifat prodiiknya, pasamya, dan tujuan perusahaan. 

d. Metode Penentuan Harga Jual 

Secara khusus, skripsi ini menggunakan metode penentuan harga jual 

dengan metode Cost Plus Pricing Method (Penetapan harga berdasarkan biaya 

plus) Dasar penetapan ini adalah menambah tingkat keuntungan (mark up) yang 

standar pada setiap biaya yang dibebankan pada setiap barang.Pertimbangan 

menggunakan metode ini adalah minimnya ketidakpastian pada biaya dibanding 

permintaan. Dengan mendasarkan pada biayanya, penetapan harga jual ini 

menjadi lebih sederhana dan penjual tidak perlu lagi membuata penyesuaian harga 

terhadap permintaan. 

Penggunaan metode ini dapat menguntungkan perusahaan dalam 

memaksimalkan laba. Dengan asumsi bahwa jika seluruh perusahaan dalam suatu 

jenis industri kerupuk menggunakan prosentase mark up yang sama, maka 

persaingan harga yang terjadi akan semakin berkurang. Dalam metode tersebut 

penjual maupun produsen menetapkan harga jual untuk satu unit barang yang 

besarnya sama dengan jumlah biaya per unit ditambah dengan laba yang 

diharapkan (marjin) pada unit tersebut, sehingga dapat diformulasikan dengan 

rumus sebagai berikut: Profit Margin = Net Operating Income x 100 % Net Sales 

x 100 %. 
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4. Media Sosial 

a. Pengertian Media Sosial Menurut Para Ahli Komunikasi 

Berikut adalah berbagai pengertian atau definisi tentang media sosial yang 

dirumuskan oleh para ahli, yaitu : 

1) McGraw Hill Dictionary – Media sosial adalah sarana yang digunakan 

oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara 

menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah 

jaringan dan komunitas virtual. (Baca : Model Komunikasi) 

2) Varinder Taprial dan Priya Kanwar (2012) – Media sosial adalah media 

yang digunakan oleh individu agar menjadi sosial, atau menjadi sosial 

secara daring dengan cara berbagi isi, berita, foto dan lain-lain dengan 

orang lain. (Baca : Teknik Dasar Fotografi – Macam-macam Komposisi 

Fotografi – Macam-macam Lensa Kamera) 

3) B.K. Lewis (2010) – Media sosial adalah label bagi teknologi digital yang 

memungkinkan orang untuk berhubungan, berinteraksi, memproduksi, dan 

berbagi isi pesan. (Baca : Psikologi Komunikasi) 

4) Mark Hopkins (2008) – Sosial media adalah istilah yang tidak hanya 

mencakup berbagai platform Media Baru tetapi juga menyiratkan 

dimasukkannya sistem seperti FriendFeed, Facebook, dan lain-lain yang 

pada umumnya dianggap sebagai jejaring sosial. Idenya adalah bahwa 

berbagai platform media yang memiliki komponen sosial dan sebagai 

media komunikasi publik 

https://pakarkomunikasi.com/model-komunikasi
https://pakarkomunikasi.com/teknik-dasar-fotografi
https://pakarkomunikasi.com/macam-macam-komposisi-fotografi
https://pakarkomunikasi.com/macam-macam-komposisi-fotografi
https://pakarkomunikasi.com/macam-macam-lensa-kamera
https://pakarkomunikasi.com/psikologi-komunikasi
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5) P.N. Howard dan M.R Parks (2012) – Media sosial adalah media yang 

terdiri atas tiga bagian, yaitu : Insfrastruktur informasi dan alat yang 

digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan isi media, Isi media 

dapat berupa pesan-pesan pribadi, berita, gagasan, dan produk-produk 

budaya yang berbentuk digital, Kemudian yang memproduksi dan 

mengkonsumsi isi media dalam bentuk digital adalah individu, organisasi, 

dan industri. 

6) Russo, J. Watkins, L. Kelly, dan S. Chan (2008) – Media sosial adalah 

instrumen yang memfasilitasi komunikasi, jaringan, dan/atau kolaborasi 

secara daring. (Baca : Konvergensi media) 

7) Chris Brogan (2010) – Media sosial adalah seperangkat alat komunikasi 

dan kolaborasi baru yang memungkinkan terjadinya berbagai jenis 

interaksi yang sebelumnya tidak tersedia bagi orang awam. 

8) Philip Kotler dan Kevin Lane Keller (2016) – Media sosial adalah media 

yang digunakan oleh konsumen untuk berbagi teks, gambar, suara, dan 

video informasi baik dengan orang lain maupun perusahaan dan vice 

versa. (Baca : Bauran Komunikasi Pemasaran – Strategi Komunikasi 

Pemasaran) 

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa 

dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring 

sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan 

bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh 

dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang 

https://pakarkomunikasi.com/konvergensi-media
https://pakarkomunikasi.com/bauran-komunikasi-pemasaran
https://pakarkomunikasi.com/strategi-komunikasi-pemasaran
https://pakarkomunikasi.com/strategi-komunikasi-pemasaran
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mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis 

web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. 

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial 

sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas 

dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 , dan yang memungkinkan penciptaan dan 

pertukaran user-generated content”. 

Media sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a) Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja, namun bisa 

untuk banyak orang 

b) Pesan yang disampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu Gatekeeper 

c)  Pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibanding media lainnya 

d) Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi 

b. Pertumbuhan Media Sosial 

Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang 

seperti bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti 

televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang 

banyak, maka lain halnya dengan media sosial. Seorang pengguna media sosial 

bisa mengakses menggunakan media sosial dengan jaringan internet bahkan yang 

aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan 

sendiri tanpa karyawan. Pengguna media sosial dengan bebas bisa mengedit, 

menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai 

model content lainnya. 
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Menurut Antony Mayfield dari iCrossing, media sosial adalah mengenai 

menjadi manusia biasa. Manusia biasa yang saling membagi ide, bekerjasama, 

dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berfikir, berdebat, menemukan orang 

yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan, dan membangun sebuah 

komunitas. Intinya, menggunakan media sosial menjadikan kita sebagai diri 

sendiri. Selain kecepatan informasi yang bisa diakses dalam hitungan detik, 

menjadi diri sendiri dalam media sosial adalah alasan mengapa media sosial 

berkembang pesat. Tak terkecuali, keinginan untuk aktualisasi diri dan kebutuhan 

menciptakan personal branding. 

c. Peran dan Fungsi Media Sosial dalam Dunia Bisnis 

Media sosial merupakan alat promosi bisnis yang efektif karena dapat 

diakses oleh siapa saja, sehingga jaringan promosi bisa lebih luas. Media sosial 

menjadi bagian yang sangat diperlukan oleh pemasaran bagi banyak perusahaan 

dan merupakan salah satu cara terbaik untuk menjangkau pelanggan dan klien. 

Media sosial sperti blog, Facebook, Twitter, dan Youtube memiliki sejumlah 

manfaat bagi perusahaan dan lebih cepat dari media konvensional seperti media 

cetak dan iklan TV, brosur dan selebaran. 

Media sosial memiliki kelebihan dibandingkan dengan media 

konvensional, antara lain : 

1) Kesederhanaan 

Dalam sebuah produksi media konvensional dibutuhkan keterampilan 

tingkat tinggi dan keterampilan marketing yang unggul. Sedangkan media sosial 
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sangat mudah digunakan, bahkan untuk orang tanpa dasar TI pun dapat 

mengaksesnya, yang dibutuhkan hanyalah komputer dan koneksi internet. 

2) Membangun Hubungan 

Sosial media menawarkan kesempatan tak tertandingi untuk berinteraksi 

dengan  pelanggan dan membangun hubungan. Perusahaan mendapatkan sebuah 

feedback langsung, ide, pengujian dan mengelola layanan pelanggan dengan 

cepat. Tidak dengan media tradisional yang tidak dapat melakukan hal tersebut, 

media tradisional hanya melakukan komunikasi satu arah. 

3) Jangkauan Global 

Media tradisional dapat menjangkau secara global tetapi tentu saja dengan 

biaya sangat mahal dan memakan waktu. Melalui media sosial, bisnis dapat 

mengkomunikasikan informasi dalam sekejap, terlepas dari lokasi geografis. 

Media sosial juga memungkinkan untuk menyesuaikan konten Anda untuk setiap 

segmen pasar dan memberikan kesempatan bisnis untuk mengirimkan pesan ke 

lebih banyak pengguna 

4) Terukur 

Dengan sistem tracking yang mudah, pengiriman pesan dapat terukur, 

sehingga perusahaan langsung dapat mengetahui efektifitas promosi. Tidak 

demikian dengan media konvensional yang membutuhkan waktu yang lama. 

Ketika kita mendefinisikan media sosial sebagai sistem komunikasi maka 

kita harus mendefinisikan fungsi-fungsi terkait dengan sistem komunikasi, yaitu : 
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a)  Administrasi 

Pengorganisasian profil karyawan perusahaan dalam jaringan sosial yang 

relevan dan relatif dimana posisi pasar Anda sekarang. Pembentukan pelatihan 

kebijakan media sosial, dan pendidikan untuk semua karyawan pada penggunaan 

media sosial. Pembentukan sebuah blog organisasi dan integrasi  konten dalam 

masyarakat yang relevan. Riset pasar untuk menemukan dimana pasar Anda. 

b) Mendengarkan dan Belajar 

Pembuatan sistem pemantauan untuk mendengar apa yang pasar Anda 

inginkan, apa yang relevan dengan mereka.  

c) Berpikir dan Perencanaan 

Dengan melihat tahap 1 dan 2, bagaiman Anda akan tetap di depan pasar 

dan bagaimana Anda berkomunikasi ke pasar. Bagaimana teknologi sosial 

meningkatkan efisiensi operasional hubungan pasar. 

d.  Jenis-Jenis Sosial Media 

1) Proyek Kolaborasi 

Website mengijinkan usernya untuk dapat mengubah, menambah, ataupun 

me-remove konten – konten yang ada di website ini. contohnya wikipedia  

2) Blog  

User lebih bebas dalam mengekspresikan sesuatu di blog ini seperti curhat 

ataupun mengkritik kebijakan pemerintah. contohnya wordpres dan blogspot  

3)  Konten 

para user dari pengguna website ini saling meng-share konten – konten 

media, baik seperti video, ebook, gambar, dan lain – lain. contohnya youtube  
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4) Situs jejaring sosial/ microblog 

Aplikasi yang mengizinkan user untuk dapat terhubung dengan cara 

membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain. 

Informasi pribadi itu bisa seperti foto – foto. Contoh facebook  

5) Virtual game world 

Dunia virtual, dimana mengreplikasikan lingkungan 3D, dimana user bisa 

muncul dalam bentuk avatar – avatar yang diinginkan serta berinteraksi dengan 

orang lain selayaknya di dunia nyata. contohnya game online.  

6) Virtual social world 

Dunia virtual yang dimana penggunanya merasa hidup di dunia virtual, 

sama seperti virtual game world, berinteraksi dengan yang lain. Namun, Virtual 

Social World lebih bebas, dan lebih ke arah kehidupan, contohnya second life. 

5. Pengertian Transportasi  

Menurut Nasution (2004:15), transportasi diartikan sebagai pemindahan  

barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Proses pengangkutan  

merupakan gerakan dari tempat asal, dari mana kegiatan angkutan dimulai, ke 

tempat tujuan, ke mana kegiatan pengangkutan diakhiri.  

Dan menurut Kamaluddin (2003:3), transportasi adalah kegiatan 

pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain.  

Unsur-unsur transportasi meliputi :  

a. Manusia yang membutuhkan 

b. Barang yang dibutuhkan  

c. Kendaraan sebagai alat/sarana  
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d. Jalan dan terminal sebagai prasarana transportasi 

e. Organisasi (pengelola transportasi)  

Transportasi sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi dan 

perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrilisasi. Dengan adanya 

transportasi menyebabkan adanya speialisasi atau pembagian pekerjaan menurut 

keahlian sesuai dengan budaya, adat istiadat dan budaya suatu bangsa dan daerah 

kebutuhan akan angkutan tergantung fungsi bagi kegunaan seseorang (personal 

place utility).  

a. Pengertian Angkutan Umum 

Angkutan pada dasarnya adalah sarana untuk memindahkan orang dan 

atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Tujuannya membantu orang atau 

kelompok orang berbagai tempat yang dikehendaki atau mengirimkan barang dari 

tempat asalnya ke tempat tujuannya. Prosesnya dapat dilakukan dengan 

menggunakan sarana angkutan berupa kendaraan. 

Sementara Angkutan Umum Penumpang adalah angkutan penumpang 

yang menggunakan kendaraan umum yang dilakukan dengan sistem sewa atau 

bayar. Termasuk  dalam pengertian angkutan umum penumpang adalah angkutan 

kota (bus, minibus, dsb), kereta api, angkutan air, dan angkutan udara. Angkutan 

Umum Penumpang bersifat massal sehingga biaya angkut dapat dibebankan 

kepada lebih banyak orang atau penumpang yang menyebabkan biaya per 

penumpang dapat ditekan serendah mungkin. Karena merupakan angkutan 

massal, perlu ada kesamaan diantara para penumpang, antara lain kesamaan asal 

dan tujuan. Kesamaan ini dicapai dengan cara pengumpulan di terminal dan atau 
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tempat perhentian. Kesamaan tujuan tidak selalu berarti kesamaan maksud. 

Angkutan umum massal atau masstransit memiliki trayek dan jadwal 

keberangkatan yang tetap. Pelayanan angkutan umum penumpang akan berjalan 

dengan baik apabila tercipta keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan. 

Oleh karena itu, pemerintah perlu turut campur tangan dalam hal ini. 

b. Peranan Angkutan Umum  

Angkutan Umum berperan dalam memenuhi kebutuhan manusia akan 

pergerakan ataupun mobilitas yang semakin meningkat, untuk berpindah dari 

suatu tempat ke tempat lain yang berjarak dekat, menengah ataupun jauh. 

Angkutan umum juga berperan dalam pengendalian lalu lintas, penghematan  

bahan bakar atau energi, dan juga perencanaan & pengembangan wilayah 

Esensi dari operasional angkutan umum adalah memberikan layanan 

angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatannya, 

baik untuk masyarakat yang mampu memiliki kendaraan pribadi sekalipun 

(Choice), dan terutama bagi masyarakat yang terpaksa harus menggunakan 

angkutan umum (Captive). Ukuran pelayanan angkutan umum yang baik adalah 

pelayanan yang aman, cepat, murah, dan nyaman.  Beberapa fungsi transportasi 

yaitu :  

1) melancarkan arus barang dan manusia 

2) menunjang perkembangan dan pembangunan (the promoting sector) 

penunjang dan perangsang pemberian jasa bagi perkembangan 

perekonomian (the service sector). 
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c. Pengelompokan Pelaku Perjalanan & Moda  

Masyarakat pelaku perjalanan (konsumen jasa transportasi), dapat kita 

kelompokkan ke dalam 2 kelompok yaitu :  

1) Golongan pertama merupakan jumlah terbesar di negara berkembang, 

yaitu golongan masyarakat yang terpaksa menggunakan angkutan umum 

karena ketiadaan kendaraan pribadi. Mereka secara ekonomi adalah 

golongan masyarakat lapisan menengah ke bawah.  

2) Golongan kedua merupakan jumlah terbanyak di negara-negara maju, 

yaitu golongan masyarakat yang mempunyai kemudahan (akses) ke 

kendaraan pribadi dan dapat memilih untuk menggunakan angkutan umum 

atau angkutan pribadi. Mereka secara ekonomi adalah golongan 

masyarakat lapisan menengah ke atas (kaya atau ekonomi kuat). Dan 

untuk moda transportasi, secara umum ada 2 (dua) kelompok besar moda 

transportasi yaitu :  

d. Kendaraan Pribadi (Private Transportation) 

Moda transportasi yang dikhususkan buat pribadi seseorang dan seseorang 

itu bebas memakainya ke mana saja, di mana saja dan kapan saja dia mau, bahkan 

mungkin juga dia tidak memakainya sama sekali (misal : mobilnya disimpan 

digarasi). Contoh kendaraan pribadi seperti :  

1) Sepeda untuk pribadi . 

2) Sepeda motor untuk pribadi  

3) Mobil pribadi  

4) Pesawat pribadi  
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5) Kendaraan Umum (Public Transportation)  

Moda transportasi yang diperuntukkan buat bersama (orang banyak), 

kepentingan bersama, menerima pelayanan bersama, mempunyai arah dan titik 

tujuan yang sama, serta terikat dengan peraturan trayek yang sudah ditentukan dan 

jadwal yang sudah ditetapkan dan para pelaku perjalanan harus wajib 

menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan tersebut apabila angkutan umum 

ini sudah mereka pilih. Contoh kendaraan umum seperti :  

a) Ojek sepeda, sepeda motor  

b) Becak, bajaj, bemo  

c) Mikrolet  

d) Bus umum (kota dan antar kota)  

e) Kereta api (kota dan antar kota)  

f) Kapal Feri  

g) Pesawat yang digunakan secara bersama.  

Selain dapat memenuhi kebutuhan penduduk di kota, atau pedalaman, 

keberhasilan pembangunan di sektor transportasi dapat memenuhi peekembangan 

wilayah. Seiring dengan meningkatnya jumlah habitat, dan semakin majunya 

peradaban komunitas manusia, selanjutnya wilayah-wilayah pusat kegiatannya 

berkembang mengekspansi ke pinggiran-pinggiran wilayah, sedangkan kawasan-

kawasan terisolir semakin berkurang, dan harak antar kota semakin pendek dalam 

hal waktu. Lebih dari itu kuantitas dan kualitas baik perkotaan besar maupun 

perkotaan kecil tumbuh, dimana kota kecil ditumbuh kembangkan sementara kota 

besar semakin berkembang, sehingga area perkotaan semakin meluas.  
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6. Ojek Online  

a. Pengertian Ojek Online 

Di Indonesia jenis transportasi ada 3 (tiga), yaitu transportasi darat, 

transportasi laut, dan transportasi udara (Hasnil Basri, 2002:22). Dari ketiga jenis 

transportasi tersebut, transportasi angkutan jalan darat merupakan media yang 

paling sering digunakan oleh penumpang bila dibandingkan dengan transportasi 

lainnya. Karakateristik transportasi orang dapat dibedakan menjadi angkutan 

pribadi dan angkutan umum. Angkutan umum paratransit merupakan angkutan 

yang tidak memiliki rute dan jadwal yang tetap dalam beroperasi disepanjang 

rutenya, sedangkan angkutan umum masstransit merupakan angkutan yang 

memiliki rute dan jadwal yang tetap, serta tempat pemberhentian yang jelas. 

Sepeda motor termasuk dalam klasifikasi jenis kendaraan pribadi namun dewasa 

ini sepeda motor juga melakukan fungsi angkutan umum yaitu mengangkut orang 

dan/atau barang dan memungut biaya yang telah disepakati. Transportasi 

semacam ini dikenal dengan nama ojek.  

Pengertian ojek dalam Kamus Umum Bahassa Indonesia, adalah sepeda 

motor yang dibuat menjadi kendaraan umum untuk memboncengi penumpang 

ketempat tujuannya. 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) UULLAJ menyatakan bahwa “Sepeda 

motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan 

dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan beroda tiga tanpa rumah-

rumah”. Ojek merupakan sarana transportasi darat yang menggunakan kendaraan 
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roda dua (sepeda motor) untuk mengangkut penumpang dari satu tujuan ke tujuan 

lainnya kemudian menarik bayaran.  

Ojek online merupakan angkutan umum yang sama dengan ojek pada 

umumnya, yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana pengangkutan namun 

ojek online dapat dikatakan lebih maju karena telah terintegrasi dengan kemajuan 

teknologi. Ojek online merupakan ojek sepeda motor yang menggunakan 

teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada smartphone yang memudahkan 

pengguna jasa untuk memanggil pengemudi ojek tidak hanya dalam hal sebagai 

sarana pengangkutan orang dan/atau barang namun juga dapat dimanfaatkan 

untuk membeli barang bahkan memesan makanan sehingga dalam masyarakat 

global terutama di kota-kota besar dengan kegiatan yang sangat padat dan tidak 

dapat dipungkiri masalah kemacetan selalu menjadi polemik, ojek online ini hadir 

untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan 

mengedepankan teknologi yang semakin maju.  

b. Syarat Operasional Ojek Online 

Dewasa ini perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan tidak dapat 

dihindari berdampak pada kondisi ekonomi, sosial, politik dan bidang-bidang 

lainnya dalam masyarakat, tidak terkecuali bidang transportasi. Semakin majunya 

teknologi yang ada, memberi kesempatan bagi masyarakat untuk dapat 

mempermudah segala kegiatan sehari-sehari. Contohnya adalah smartphone, 

semakin canggihnya perkembangan teknologi dalam telepon genggam, kini 

memudahkan penggunanya melakukan aktifitas sehari-hari, termasuk dalam hal 

pengangkutan baik orang dan/atau barang. Semakin majunya teknologi 
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mengakibatkan semakin berkembangnya transportasi yang ada. Dengan majunya 

teknologi dan ilmu pengetahuan maka semakin mudah pula dalam memperoleh 

transportasi. Dan inilah yang terjadi yang marak setahun terakhir ini yaitu 

fenomena ojek online.  

Ojek online merupakan sarana pengangkut berbasis teknologi yang 

memungkinkan pengguna jasa menggunakan jasa dari sarana pengangkut berupa 

kendaraan bermotor ini dimana saja dan kapan saja, dengan memanfaatkan 

teknologi pada smartphone. Ojek online di operasikan oleh sebuah perusahaan 

berbentuk perseroan terbatas yang menggunakan suatu aplikasi dalam 

smartphoneyang mana, perusahaan ini telah memiliki Surat Ijin Usaha 

Perdagangan (SIUP). Dengan menggunakan aplikasi ini para pengguna jasa ojek 

online dapat memesan ojek online setiap saat. Perusahaan ojek online berperan 

sebagai penghubung antara pengemudi ojek online dengan pengguna jasa ojek 

online melalui aplikasi smartphone, lebih dari itu yang berinteraksi langsung 

dengan konsumen di lapangan adalah para pengemudi ojek online. Sebelum resmi 

menjadi pengemudi ojek online, mereka harus mendaftar ke perusahaan ojek 

online yang ada. Saat ini sudah terdapat lebih dari satu perusahaan ojek online dan 

sebagian besar telah memiliki cabang-cabangnya di berbagai kota besar di 

Indonesia. Setiap perusahaan ojek online memiliki syaratnya masing-masing bagi 

pengemudi ojek online namun secara umum syarat yang  ditetapkan adalah sama. 

Pengemudi ojek online yang akan bergabung harus mendaftarkan diri di 

perusahaan baik cabang maupun pusat. Perusahaan ojek onlinemenerapkan 
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beberapa syarat yang harus dipenuhi para calon pengemudi ojek online,secara 

umum sebagai berikut : 

1) Sehat jasmani dan rohani  

2) Telah memiliki Surat Ijin Mengemudi kendaraan bermotor khususnya 

sepeda motor (SIM C) 

3) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

4) Menyerahkan surat keterangan domisili (apabila tempat tinggal berbeda 

dengan yang tercantum pada KTP) 

5) Menyerahkan fotocopy STNK sepeda motor yang akan digunakan 

6) Sepeda motor dalam keadaan laik jalan 

7) Umur maksimal 50 tahun (setiap perusahaan memiliki syarat maksimal 

yang berbeda namun rata-rata adalah 50 tahun) 

8) Menyetorkan sejumlah uang (masing-masing perusahaan berbeda jumlah, 

rata-rata adalah Rp. 100.000,-) 

9) Paham menggunakan ponsel berbasis android 

10) Siap melayani, mengantar orang dan/atau barang di wilayahnya 

11) Memiliki pemahaman rute perjalanan di wilayah tempat beroperasinya 

12) Setuju dengan sistem pembagian bagi hasil antara perusahaan dan 

pengemudi  

13) Memberikan salah satu dokumen sebagai jaminan (BPKB sepeda motor, 

kartu keluarga, ijazah pendidikan terakhir, atau buku nikah) 

14) Wajib hadir pada saat wawancara. setelah seluruh persyaratan dipenuhi 

oleh calon pengemudi ojek onlinedan dinyatakan diterima sebagai mitra 
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dalam perusahaan ojek online, kemudian perusahaan tersebut wajib 

memberikan kelengkapan antara lain, jaket yang akan digunakan 

pengemudi ojek online selama beroperasi, 2 (dua) buah helm yang salah 

satunya diperuntukkan untuk pengguna jasa ojek online, dan perusahaan 

juga memberikan smartphone berbasis android yang di dalamnya telah 

dilengkapi dengan aplikasi dan langsung terhubung ke perusahaan, dengan 

demikian kerjasama antara pihak perusahaan dan pengemudi ojek online 

dapat terjalin dengan baik. 

7. Ojek Online Menurut Pandangan Islam  

Transportasi Online Menurut Hukum Islam Pada zaman Rasulullah SAW 

unta biasanya digunakan sebagai kendaraan, termasuk perang. Tenaganya yang 

kuat dengan berjalan di tengah gurun pasir menjadi nilai positif dari hewan 

tersebut. Meskipun demikian, hewan tersebut tidak bisa berlari kencang seperti 

kuda. Namun, pada saat itu alat transportasi utama antar kampung dan kota adalah 

kuda, unta, keledai dan kereta kuda. Manusia menempuh jarak yang jauh dengan 

berjalan kaki, bagi yang mampu tentunya mengendarai kuda atau kereta 

kuda.Dalam hal tersebut, binatang-binatang tunggangan serta alat-alat 

pengangkutan umum lainnya merupakan kendaraan yang memang di ciptakan 

Allah untuk manusia agar dapat mereka kendarai. Terdapat pada Qs. Yasin :41-42 

yang berbunyi : 
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41. Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah 

bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. 

42. Dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti 

bahtera itu[1268]. 

[1268] Maksudnya : binatang-binatang tunggangan, dan alat-alat 

pengangkutan umumnya. 

Dengan banyaknya jumlah manusia yang terus berkembang, sarana yang 

ada sudah tidak memadai lagi, untuk memenuhi kebutuhan manusia Allah 

menciptakan berbagai sarana dan kendaraan untuk memudahkan manusia 

berhubungan satu dengan yang lainnya. Setelah ribuan tahun manusia 

menggunakan alat transportasi tradisional seperti unta, kuda dan keledai, maka 

pada awal abad ke 20 mulai muncul alat transportasi seperti kereta api, mobil, 

motor bahkan pesawat terbang. Allah telah menceritakan akan adanya 

perkembangan alat transportasi ini 14 abad yang lalu, ketika itu manusia belum 

mengerti dengan teknologi tentang kendaraan mobil, motor, kereta api, apalagi 

pesawat terbang. Mereka hanya mengenal unta, kuda dan keledai sebagai alat 

trasportasi utama didaratan, dan ini masih terjadi hingga beberapa tahun kemudian 

hingga awal abad ke 20. 

Disebutkan pada Firman Allah dalam Qs.An-Nahl : (8) yang berbunyi: 
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8. Dan (dia telah menciptakan) kuda, bagal[820] dan keledai, agar kamu 

menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. dan Allah menciptakan apa 

yang kamu tidak mengetahuinya. 

[820] Bagal Yaitu peranakan kuda dengan keledai. 

Allah memuliakan dan memanjakan manusia di dunia ini dengan berbagai 

fasilitas. Namun pada kenyataannya sedikit sekali manusia yang bersyukurkepada 

Allah.Manusia selalu menuntut apa yang menjadi haknya, tapi lupa memenuhi 

kewajibannya terhadap Allah yang telah memenuhi semua fasilitas dan kebutuhan 

hidupnya di bumi ini. Pada firman Allah disebutkan dalam surat Al-Israak :(70) 

yang berbunyi : 

                                         

               

70. Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami 

angkut mereka di daratan dan di lautan[862], Kami beri mereka rezki dari yang 

baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas 

kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. 

[862] Maksudnya: Allah memudahkan bagi anak Adam pengangkutan-

pengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh penghidupan. 

Pada awal abad ke 20secara bertahap Allah telah memperlihatkan apa yang 

dijanjikan-Nya dalam surat An-Nahl ayat 8, bahwa Ia akan menciptakan 

kendaraan lain yang seperti unta dan keledai, untuk sarana trasportasi bagi 
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manusia.Di dalam HR. Ahmad, Al-Bukhori, Muslim dan lain-lain) juga dijelaskan 

bahwa akan ada teknologi transportasi dengan kecepatan super, baik kendaraan 

darat maupun udara, seperti pesawat supersonic, pesawat challenger dan lain-

lainnya. Sehingga saat ini banyak bermunculan kendaraan dan alat transportasi 

yang canggih seiring dengan majunya globalisasi yang ada di dunia ini.Dengan 

kemajuan teknologi yang telah dikuasai, manusia mampu membuat kendaraan 

motor, mobil, kereta api bahkan pesawat terbang. Perjalanan yang semula 

ditempuh berhari hari dengan berjalan kaki sekarang bisa ditempuh hanya dalam 

beberapa jam saja dengan kendaraan mobil atau motor. Perjalanan antar Kota dan 

Negara yang dahulu membutuhkan waktu  berbulan bulan, sekarang bisa 

ditempuh hanya beberapa jam saja dengan pesawat terbang. Jumlah manusia 

semakin banyak, mobilitas mereka pun semakin tinggi.  

Allah telah memenuhi semua kebutuhan manusia dengan menciptakan 

berbagaialat transportasi seperti motor, mobil, kereta api, pesawat terbang dan lain 

sebagainya. Dengan berkembangnya zaman di Indonesia jenis transportasi ada 3 

(tiga), yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Dari ketiga 

jenis transportasi tersebut, transportasiangkutan jalan darat merupakan media 

yang paling sering digunakan oleh penumpang bila dibandingkan dengan 

transportasi lainnya. Karakateristik transportasi orang dapat dibedakan menjadi 

angkutan pribadi dan angkutan umum. Sepeda motor termasuk dalam klasifikasi 

jenis kendaraan pribadi namun dewasa ini sepeda motor juga melakukan fungsi 

angkutan umum yaitu mengangkut orang dan/atau barang dan memungut biaya 

yang telah disepakati.Sepeda motor merupakan sarana transportasi darat yang 
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digunakan untuk mengangkut penumpang dari satu tujuan ke tujuan lainnya 

kemudian menarik bayaran.Transportasi online roda dua (sepeda motor) 

merupakan angkutan umum yang sama dengan ojek pada umumnya, yang 

digunakan sebagai sarana pengangkutan namun ojek online dapat dikatakan lebih 

maju karena telah terintegrasi dengan kemajuan teknologi. Ojek online merupakan 

ojek sepeda motor yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi 

pada smartphone yang memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi 

ojek tidak hanya dalam hal sebagai sarana pengangkutan orang dan/atau barang 

namun juga dapat dimanfaatkan untuk membeli barang bahkan memesan 

makanan sehingga dalam masyarakat global terutama di kota-kota besar dengan 

kegiatan yang sangat padat dan tidak dapat dipungkiri masalah kemacetan selalu 

menjadi polemik, ojek online ini hadir untuk memudahkan masyarakat dalam 

melakukan kegiatan sehari-hari dengan mengedepankan teknologi yang semakin 

maju.Dalam hukum Islam transportasi online diperbolehkan. Karena, belum ada 

dalil yang mengharamkannya, Islam memberikan kebebasan kepada manusia 

untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu semua 

bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah 

dan dibolehkan, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum 

yang ada dalam syara‟.  
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B. Penelitian Terdahulu  

Tebel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama  Judul  Persamaan  Perbedaan  Hasil 

1.  RIFALDI  Pengaruh kualitas 

pelayanan transportasi 

gojek online terhadap 

kepuasan pelanngan 

pada mahasiswa/i 

administrasi niaga 

politeknik negeri 

jakarta 

1.Kepuasan 

pelanggan  

1.Kualitas 

pelayanan  

Berdasarkan hasil analisis 

korelasi sederhana 

didapatkan korelasi yakni 

0,641 yang berarti terjadi 

hubungan yang sedang 

dengan hubungan yang 

positif karena nilai R 

Positif. 

2.  NAFISA 

CHOIRUL 

MAR’ATI 

Pengaruh kualitas 

layanan dan harga 

terhadap kepuasan 

pelanggan jasa 

transportasi ojek 

online (studi pada 

konsumen gojek di 

Surabaya) 

1.Harga 

2.Kepuasan 

Pelanggan 

 

1.Kualitas 

Layanan 

Variabel yang dominan 

dalam mempengaruhi 

kepuasan pelanggan 

adalah variabel harga 

(X2). Sedangkan variabel 

kualitas layanan (x1) dan 

harga (x2) berpengaruh 

secara simultan terhadap 

kepuasan layanan. 

3. PUTRI 

DEVINAS

ARI 

Analisis Tingkat 

Kepuasan Pelanggan 

Pada Jasa Transportasi 

1.kepuasan 

Pelanggan  

1.kualitas 

jasa  

Berdasarkan hasil 

analisis, ekspektasi dan 

persepsi pelanggan pada 
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SANJAYA 

SIRAIT 

GO-JEK Di Kota 

Bandung Berdasarkan 

Kualitas Jasa 

Transportasi 

jasa transportasi GO-JEK 

di Kota Bandung berada 

pada tingkat tinggi. 

Pelanggan merasa puas 

dengan kualitas jasa 

transportasi GO-JEK di 

Kota Bandung. Namun 

masih dibutuhkan 

perbaikan pada beberapa 

indikator untuk 

memaksimalkan 

kepuasan pelanggan 
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C. Operasional variabel penelitian  

Tebel 2.2 Operasional Variabel Penelitian  

No Variabel  Definisi Operasional 

Variabel Penelitian 

Indikator 

1. Kepuasan 

pelanggan 

(Y) 

kepuasan pelanggan yaitu fungsi 

dari perbedaan antara kinerja 

yang dihasilkan dengan harapan 

yang telah dibandingkan 

kinerjanya. Yuliarmi dan 

Riyasa (2007) 

1.pelanggan merasa puas 

dan nyaman dan aman 

terhadap gojek 

2. harga yang murah dan 

mudah karena bisa cash 

maupun transfer. 

 

2. Ketepatan 

Waktu 

(X1) 

Timeliness adalah suatu 

pemanfaatan informasi oleh 

pengambil keputusan sebelum 

informasi tersebut kehilangan 

kapasitas atas kemampuannya 

untuk mengambil keputusan  

(Ukago 2005) 

1.Tepat waktu dalam 

penghantaran/penjemputa

n pelanggan  

2.informasi yang cepat 

dan tepat.  

3. Harga 

(X2) 

harga adalah nilai suatu barang 

atau jasa yang diukur dengan 

sejumlah uang yang dikeluarkan 

oleh pembeli untuk 

1.penetapan harga sesuai 

jarak jauh yang di tempuh   

2.biaya yang dikeluarkan 

terjangkau   
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Tabel 2.2: Definisi Operasional Variabel Penelitian  

 

D. VARIABEL PENELITIAN  

Variabel menurut Sugiyono (2009: 38) variabel penelitian pada dasarnya 

adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya.   

1. Variabel terikat (dependent variable)/(Y) 

Variabel dependent (variabel output/kriteria/konsekuen/endogen/terikat) 

adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel 

mendapatkan sejumlah 

kombinasi dari barang atau jasa 

berikut pelayanannya (Kotler  

2009 ). 

 

4. Media 

Sosial 

(X3) 

Media sosial adalah sebuah 

media online, dengan para 

penggunanya bisa dengan 

mudah berpartisipasi, berbagi, 

dan menciptakan isi meliputi 

blog, jejaring sosial, wiki, forum 

dan dunia virtual (P.N. Howard 

dan M.R Parks 2012)  

1.memiliki aplikasi yang 

mudah di gunakan. 

2.Situs jejaring sosial/ 

microblog 
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bebas.  Jadi variabel dependent dalam penelitian ini adalah : (Y): kepuasan 

Pelanggan 

2. Variabel Bebas (indpendent variable)/(X) 

Variabel independent (variabel stimulus/ prediktor/ antecendent/ eksogen/ 

bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan 

atau timbulnya variabel dependen (terikat) Sugiyono (2009: 39).  Variabel 

independent dalam penelitian ini ada tiga : (  ) : ketepatan waktu, (  ): harga, , 

(  ): Media Sosial 

 

E. Kerangka penelitian  

Gambar 2.1 Kerangka penelitian  

F.  

G.  

H.  

I.  

J.  

 

 

 

 

 

 

 

Ketepatan Waktu 

(XI) 

Harga  

(X2) 

Kepuasan Pelanggan 

(Y) 

𝐇𝐚𝟏 

𝐇𝐚  

𝐇𝐚  

Media Sosial 

(X3) 

𝐇𝐚4 
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F. Hipotesis Penelitian  

    : Diduga bahwa ketepatan waktu berpengaruh secara parsial 

terhadap kepuasan pelanggan dalam menggunakan jasa transportasi ojek 

online 

    : Diduga bahwa harga berpengaruh secara parsial terhadap 

kepuasan pelanggan dalam menggunakan jasa transportasi ojek online 

    : Diduga bahwa media sosial berpengaruh secara parsial terhadap 

kepuasan pelanggan dalam menggunakan jasa transportasi ojek online 

  4  : Diduga bahwa ketepatan waktu, harga, serta media sosial 

berpengaruh secara Simultan terhadap kepuasan pelanggan dalam 

menggunakan jasa transportasi ojek online. 

 


