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ABSTRACT 

Traffic in jakarta continous increase do to the expanding numbers vehicles and the 
growth of the rooads infrastructure are in balance. This causes unrest to the public do to 
them filling uncomfortable while doing there daily activitist. Public transportation can be a 
contributing factor to increase public satisfaction and economic growth, but the reality is 
not the same as the concept. For example, the public transportation company GO-JEK 
mad in inovation and online public transport service with an outstanding quality in there 
service for the costumer. 

The focus of this research is to analys the influence of the quality of service, the 
perceived benefits its given, and the perceived cost, and the perceived value by the 
consumer. The metode use for this research is an analytical descriptive metode using 
samples and questionare as the main tool. The samples of this research are consumers 
that have used GO-JEK for more than twice. The responden is choosen using a non 
probability sampling and confiniance sampling tachnic. The result uses a structural 
ecuation model (SEM). 

There are summarize as the following : 1. Service quality is positively influence to 
woards the perceived benefit 2. The percieved benefits positively influeance to woards the 
perceived value 3.the perceived cost negatively influence the perceived value 4. The 
perceived value positively influence to woards repurchase intention 5. The attractiveness 
of alternative negatively influence to woards repurchase intention. 

Key words : Service Quality, Perceived Benefits, Perceived Cost, Perceived Value, 
Attractiveness of Alternative, Repurchase Intention. 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Hiruk pikuk kemacetan di Jakarta bukanlah hal yang lazim tentunya bagi para 

penduduk Ibu kota Indonesia ini karena kemacetan merupakan masalah sehari-

hari warga Jakarta. Di dalam hiruk pikuk kemacetan Jakarta terdapat transportasi umum 

yang mengisi kemacetan Jakarta setiap harinya. Angkutan umum di Jakarta dan 

sekitarnya mengalami penurunan pendapatan setiap tahunnya karena kemacetan yang 

semakin parah. Hal tersebut menunujukan tidak antusiasnya masyarakat terhadap 

angkutan umum di Jakarta dan sekitarnya dikarenakan beberapa hal, yaitu karena 

angkutan umum yang kualitasnya kurang memadai dan kemacetan yang tidak pernah 
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usai. Di saat masyarakat tidak antusias terhadap angkutan umum di Jakarta, muncul 

sebuah perusahaan bidang jasa yang menjadi solusi dari keresahan masyarakat saat ini 

yang bernama GO-JEK. GO-JEK adalah perusahaan transportasi dibidang jasa yang 

melayani layanan ojek di mana saja untuk siapa saja yang membutuhkan secara online. 

Cara pemesanan yang modern dipadu dengan pelayanan yang menjanjikan serta diikuti 

dengan keadaan kota Jakarta dan sekitarnya yang selalu dilanda kemacetan menjadi 

solusi yang cukup diminati oleh masyarakat.  

Keberhasilan GO-JEK dalam melakukan inovasi yaitu dengan pelayanan (Service 

Quality) secara interaksi dengan penumpang yang baik, perlengkapan motor yang lengkap 

seperti diberikan helm, masker penutup wajah dan masker pelindung kepala kemudian 

kenyamanan dalam berkendara serta pelanggan tidak perlu khawatir dengan 

ketidakdapatan driver gojek, karena driver gojek melebihi kapasitas pelanggan (Perceived 

Benefit). Biaya (harga moneter) dan pengorbanan (harga non-moneter) yang ditawarkan 

GO-JEK cukup tinggi dibandingkan dengan nilai jasa yang diberikan, sehingga pelanggan 

lebih melihat jasa yang diberikan GO-JEK karena pelayanan, manfaat dan kenyamanan.  

Pengorbanan yang dibuat dalam pembelian adalah biaya yang dirasakan 

(Perceived Cost) konsumen dan termasuk yang dirasakan harga moneter (PMP) dan 

dirasakan harga non moneter (PNMP) (Murphy & Enis, 1986);(Zeithaml, 1988). (Zeithaml, 

1988) menunjukan bahwa nilai yang dirasakan (Perceived Value) dipengaruhi oleh 

kualitas layanan yang dirasakan dan berkolerasi positif dengan keputusan pembelian 

pelanggan GO-JEK. Adanya pesaing terdekat atau pesaing sejenis membuat pelanggan 

mempunyai banyak pilihan, tetapi dengan fasilitas yang ditawarkan oleh GO-JEK 

membuat pelanggan tetap memilih menggunakan GO-JEK dibandingkan dengan alternatif 

lain (Attractive of Alternative). Daya tarik alternatif lain yang rendah dengan niat 

penggunaan kembali GO-JEK yang tinggi membuat daya tarik alternatif memiliki pengaruh 

negatif terhadap niat penggunaan kembali (Repurchase Intention) GO-JEK. Penelitian ini 

dianggap penting karena saat ini fenomena adanya GO-JEK menjadi topik yang sering 

dibahas dengan adanya minat masyarakat yang cukup tinggi, maka peneliti akan 

membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Repurchase Intention pada 

konsumen GO-JEK (studi di Jakarta). 
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II. LANDASAN TEORI 

2.1 Teori Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran taktis (produk, harga, 

tempat, dan promosi) yang memadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang 

diinginkan dalam pasar sasaran (Kotler & Armstrong, 2013). Bauran pemasaran yang 

sering dikenal oleh para pemasar adalah adanya 4P yaitu : product, price, place, 

promotion. Sementara itu, untuk pemasaran jasa perlu bauran pemasaran yang diperluas 

(expanded marketing mix for service) dengan penambahan unsur non-traditional 

marketing mix, yaitu people (orang), physical evidence (bukti fisik), dan process (proses) 

sehingga menjadi 7P (Lovelock & Wirtz, 2010). 

1. Product : sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, akuisisi, 

kegunaan, atau konsumsi yang mungkin memenuhi keinginan atau kebutuhan (Kotler 

& Armstrong, 2013) 

2. Price : jumlah uang yang dibebankan untuk produk atau jasa; jumlah dari nilai-nilai 

yang pelanggan tukarkan untuk manfaat dari memiliki atau penggunaaan produk atau 

jasa (Kotler & Armstrong, 2013).  

3. Place : Tempat meliputi kegiatan perusahaan yang membuat produk yang tersedia 

untuk menargetkan konsumen (Kotler & Armstrong, 2013). 

4. Promotion : Promosi berarti kegiatan yang mengkomunikasikan manfaat produk dan 

membujuk target pelanggan untuk membelinya (Kotler & Armstrong, 2013). 

5. Process : Bagaimana cara perusahaan dalam menyampaikan produk atau jasa nya 

kepada konsumen secara langsung baik prosedur dan proses (Lovelock & Wirtz, 

2010). 

6. Physical Environment : Segala sesuatu bentuk fisik perusahaan dalam mendukung 

produk atau jasa yang di tawarkan. (kendaraan, peralatan, seragam karyawan) 

(Lovelock & Wirtz, 2010). 

7. People : Personil perusahaan yang secara konstan terhubung langsung dengan 

konsumen dimana konsumen akan menilai perolehan produk jasa yang diinginkan 

(Lovelock & Wirtz, 2010). 

2.2 Teori Kualitas Pelayanan (Service Quality) 

Menurut (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988) dalam (Mahatma Yuda Bakti & 

Sumaedi, 2015) Service quality didefinisikan sebagai penilaian konsumen tentang 

keunggulan keseluruhan pelayanan atau superioritas. Rangkaian elemen yang paling 
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banyak dilaporkan dari kualitas layanan yang ditawarkan oleh (Parasuraman, Zeithaml, & 

Berry, 1985), yang kental dengan menggunakan analisis faktor dimensi kualitas layanan 

ke dalam lima kategori. Skala yang diusulkan oleh (Parasuraman et al., 1988) secara luas 

digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan, yaitu Tangibles, Reliability, 

Responsiveness, Assurance, Empathy. 

2.3 Teori Manfaat Dirasakan (Perceived Benefit) 

  Manfaat yang dirasakan adalah keyakinan tentang hasil positif terkait dengan 

perilaku dalam menanggapi pelayanan nyata atau dirasakan (Chandon, Wansink, & 

Laurent, 2000). Manfaat yang dirasakan dari pembelian membangun yang paling sering 

diterapkan untuk perilaku belanja normal dan khusus untuk persepsi individu dari manfaat 

yang akan menghasilkan kepuasan dengan terlibat dalam aksi belanja tertentu. Manfaat 

yang dirasakan biasanya melibatkan produk atau layanan elemen, seperti fungsi, kualitas, 

bentuk dan merek, di antaranya kualitas paling sering dibahas (Jen & Hu, 2003). 

2.4 Teori Biaya Dirasakan (Perceived Cost) 

  Biaya dirasakan merupakan biaya yang dibayarkan konsumen guna memperoleh 

suatu jasa (Zeithaml, 1988). Perceived costs didefinisikan sebagai hasil perbandingan 

antara harga yang ditawarkan penyedia layanan dibandingkan dengan pengalaman 

pelanggan (Munnukka, 2008). Biaya disini bukan hanya dilihat dari sisi harga saja, 

melainkan juga intangible cost yang dibayarkan oleh konsumen guna memperoleh jasa 

tersebut. Dalam riset (Cronin, Brady, Hult, & Tomas, 2000) variabel ini didefinisikan 

sebagai sacrifice, yaitu pengorbanan yang dilakukan oleh konsumen dalam rangka 

melakukan proses pemenuhan kebutuhan dan keinginan mereka atas suatu produk. 

2.5 Teori Nilai Dirasakan (Perceived Value) 

  Perceived value digunakan untuk meningkatkan kesediaan konsumen unruk 

membeli dan mengurangi niat konsumen untuk mencari alternatif (Grewal, Iyer, Krishnan, 

& Sharma, 2003). (Kotler & Armstrong, 2013) menyatakan bahwa nilai yang dipersepsikan 

oleh pelanggan (customer perceived value) merupakan selisih antara penilaian pelanggan 

atas semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran produk atau jasa terhadap 

alternatifnya. Perceived value juga didefinisikan sebagai penilaian konsumen secara 

keseluruhan terhadap utilitas dari suatu produk berdasarkan persepsi dari apa yang 

diterima dan apa yang diberikan (Zeithaml, 1988). Perceived value ditingkatkan melalui 

tingkat kualitas yang mereka rasakan dan menurunkan tingkat pengorbanan yang mereka 
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rasakan, misalnya harga dibayar, waktu dan usaha dikorbankan untuk melakukan 

pembelian (Oh, 2000). 

2.6 Teori Daya Tarik Alternatif (Attractiveness of Alternative)   

  Daya Tarik alternatif dikonseptualisasikan sebagai estimasi klien dari kemungkinan 

kepuasan tersedia dalam hubungan alternatif (Ping, 1993; Rusbult, 1980). (Sharma & 

Patterson, 2000) menggambarkan alternative attractiveness sebagai perkiraan konsumen 

akan tersedianya kepuasan yang setingkat dari proses pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan melalui proses pemenuhan kebutuhan yang lain. Daya tarik alternative mengacu 

pada persepsi pelanggan mengenai sejauh mana alternative yang tersedia layak bersaing 

di pasar (Jones, 2000 dalam (Jen & Hu, 2003)).  

2.7 Teori Minat Beli Kembali (Repurchase Intention) 

  Repurchase intention dapat terjadi setelah konsumen mengkonsumsi suatu 

produk/jasa dengan didahului oleh proses evaluasi dari produk/jasa tersebut. Menurut 

(Grewal et al., 2003) mendefinisikan repurchase intention sebagai penilaian individu 

mengenai pembelian kembali layanan yang disediakan dari perusahaan yang sama, 

dengan mempertimbangkan situasi saat ini dan kemungkinan disituasi yang akan datang. 

Kemudian (Liljander & Strandvik, 1995) menyebutkan bahwa keputusan pembelian 

kembali konsumen sering bergantung pada penilaian atas pelayanan dan penyedia 

layanan secara umum berdasarkan banyak pengalaman-pengalaman transaksi layanan 

dengan penyedia layanan tersebut. 

2.8 Rerangka Konseptual 

  Manfaat yang dirasakan biasanya melibatkan produk atau layanan elemen, seperti 

fungsi, kualitas, bentuk dan merek, di antaranya kualitas paling sering dibahas. Beberapa 

penelitian telah menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan merupakan variabel penting dari 

nilai yang dirasakan dan manfaat yang dirasakan (Bolton, R.N. and Drew, 1991). Para 

penulis harus mempelajari kualitas pelayanan sistem transportasi publik, dan menerapkan 

tiga prosedur yang diterapkan dari skala dan dimensi yang disederhanakan (Jen & Hu 

2001 dalam (Jen & Hu, 2003)). Dari pemaparan beberapa ahli dapat di simpulkan bahwa 

kualitas pelayanan yang dimiliki GO-JEK memiliki pengaruh positif dengan manfaat yang 

dirasakan. Dengan demikian, peneliti memiliki hipotesis sebagi berikut. 

H1: Service quality memiliki pengaruh positif terhadap perceived benefits 

  Manfaat yang dirasakan secara signifikan mempengaruhi nilai yang dirasakan 

(Lovelock 2000 dalam (Jen & Hu, 2003)). Nilai yang dirasakan pelanggan datang 
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mengevaluasi layanan atau produk dari dua perspektif, diterima dan diberikan yaitu, nilai 

yang dirasakan berasal dari trade-off antara manfaat yang dirasakan dan biaya yang 

dirasakan (Dodds & Mornoe, 1985; Mornoe & Chapman, 1987; Rys et al, 1987; Zeithaml, 

1988; Teas & Agarwal, 1997 dalam (Jen & Hu, 2003)). Nilai yang dirasakan adalah hasil 

dari membandingkan manfaat dan biaya yang dirasakan. Artinya, dirasakan hasil nilai dari 

evaluasi penumpang biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diterima. Oleh karena itu, 

setelah meninjau literatur tersebut, sehingga peneliti memuat hipotesis berikut. 

H2: Perceived Benefits memiliki pengaruh positif terhadap perceived value 

  Berapa banyak konsumen harus menyerah atau mengorbankan dalam melakukan 

pembelian umumnya mempengaruhi penilaian mereka tentang nilai yang dirasakan 

(Bolton, R.N. and Drew, 1991; Zeithaml, 1988). Saat ini, sebagian besar peneliti setuju 

bahwa nilai yang dirasakan ditentukan dengan membandingkan manfaat yang dirasakan 

dan biaya yang dirasakan (Lovelock 2000, dalam (Jen & Hu, 2003)). Suatu pembelian 

menjadi lebih mungkin ketika nilai manfaat yang dihasilkan melebihi biaya yang 

dikeluarkan (Dickson & Sawyer, 1990). Dengan demikian, peneliti memiliki hipotesis 

sebagai berikut. 

H3: Perceived Cost memiliki pengaruh negatif terhadap Perceived Value 

  Kepuasan pada bagiannya telah ditunjukkan dalam sejumlah karya menjadi 

prediktor yang dapat diandalkan dari niat pembelian kembali (Bitner, 1990; LaBarbera & 

Mazursky, 1983; Patterson, 1994 dalam (Patterson & Spreng, 1997)). Kemudian 

(Zeithaml, 1988) juga menyatakan bahwa nilai yang dirasakan dipengaruhi oleh kualitas 

layanan  yang dirasakan dan berkolerasi positif dengan keputusan pembelian. Penilaian 

setelah pemakaian merupakan pengertian dari repurchase intention. Menurut (Cronin et 

al., 2000) adanya kemungkinan konsumen untuk membeli kembali dari perusahaan yang 

sama jika mereka berfikir bahwa apa yang mereka terima lebih berharga dari apa yang 

mereka berikan. Demikian ditemukan hipotesis sebagai berikut. 

H4: Perceived Value memiliki pengaruh positif terhadap Repurchase Intention 

  Daya tarik alternatif dikonseptualisasikan sebagai estimasi klien dari kepuasan 

kemungkinan tersedia dari hubungan alternatif (Ping, 1993). (Sharma & Patterson, 2000) 

mengatakan apabila konsumen tidak sadar akan kehadiran penyedia jasa lain, maka 

konsumen akan memilih bertahan menggunakan penyedia jasa yang lama dan 

menemukan bahwa alternative attractiveness mempengaruhi niat pembelian atau 

penggunaan jasa. Dengan demikian telah didapat hipotesis sebagai berikut.  
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H5: Attractiveness of Alternative memiliki pengaruh negatif terhadap Repurchase Intention 

2.9 Rerangka Pemikiran 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Model Penelitian 

Sumber : Modifikasi model (Jen & Hu, 2003) 

III. METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan agar dapat membantu pihak-pihak yang terkait dalam 

melihat dampak dari beberapa elemen keputusan konsumen dalam repurchase intention. 

Objek yang digunakan adalah alat transportasi bernama GO-JEK yang berada di wilayah 

DKI Jakarta. 

3.2 Desain Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif yang akan 

dilakukan dalam satu periode (cross sectional design). Cross sectional design adalah jenis 

rancangan riset yang terdiri dari pengumpulan informasi mengenai sampel tertentu dari 

elemen populasi hanya satu kali (Malhotra, 2009). Pengumpulan data dilakukan dengan 

cara teknik survei kuisioner dan Hasil dari survei kuisioner tersebut lalu diolah oleh peneliti 

dengan metode statistik menggunakan metode analisis Structural Equation Model (SEM) 

dengan software AMOS 21. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Faktor-faktor..., Fahmy Gunawan, Ma.-IBS, 2016



8 
 

Penelitian ini menggunakan data untuk penyelesaian penelitian bersumber dari 

data primer dan sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer pada penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner lewat 

media internet menggunakan aplikasi google docs. Penelitian ini menggunakan 

skala interval dengan skala jawaban responden adalah 1 (Sangat Tidak Setuju) 

sampai 7 (Sangat Setuju). 

2. Data Sekunder 

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, internet, dan 

sumber lain guna mendukung penelitian ini. 

3.3.1 Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang telah menggunakan jasa 

GO-JEK di Jakarta. 

2. Sampel  

Langkah pertama dalam penentuan sampel adalah menentukan populasi yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen alat transportasi GO-

JEK di Jakarta. Langkah kedua merupakan prosedur sampling atau yang biasa 

disebut dengan sampling method. Peneliti menggunakan metode sampel non-

probability sampling dengan teknik convenience sampling. Kriteria penentuan 

sampel dalam penelitian ini adalah responden yang pernah menggunakan jasa 

GO-JEK. Langkah terakhir merupakan tahap dimana besarnya jumlah sampel 

ditetapkan. Untuk metode statistik dengan program SEM, ukuran sampel yang 

sesuai adalah antara 100-200 (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). Jumlah 

sampel yang diteliti adalah 130 sampel. 

3.4 Operasional Variabel 
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Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala  

Pengukuran 

Service 
Quality 
(SQ) 

Service quality 
didefinisikan sebagai 
penilaian konsumen 
tentang keunggulan 

keseluruhan 
pelayanan atau 

superioritas. 
(Parasuraman et al., 

1988) dalam 
(Mahatma Yuda Bakti 

& Sumaedi, 2015) 
 

SQ1: Driver GO-JEK sopan 
dan ramah untuk 
berkomunikasi dengan 
penumpang. 
SQ2: Perusahaan GO-JEK 
menyediakan fasilitas untuk 
penumpangnya. 
SQ3: Informasi tentang rute 
GO-JEK ditandai dengan jelas. 
SQ4: GO-JEK menyediakan 
jumlah driver yang memadai 
untuk memenuhi kebutuhan 
pelanggannya.  
SQ5: Driver GO-JEK cepat 
ketika mendatangi 
penumpang.  
(Jen & Hu, 2003) 
SQ6: Layanan GO-JEK 
tersedia 24 jam untuk 
penumpangnya. 
(Sultan & Simpson, 2000) 

Interval Likert 
Scale 1-7 

Perceived 
Benefits (PB) 

Perceived benefits 
adalah keyakinan 

tentang hasil positif 
terkait dengan 
perilaku dalam 
menanggapi 

pelayanan nyata atau 
dirasakan. (Chandon 

et al., 2000) 

PB1: Menggunakan GO-JEK  
dapat menghemat waktu saya 
untuk mendapatkan 
transportasi. 
PB2: Sering menggunakan 
GO-JEK dapat menghemat 
biaya saya. 
(Tingchi Liu, Brock, Cheng 
Shi, Chu, & Tseng, 2013) 
PB3: Menggunakan GO-JEK 
dapat menghemat waktu saya 
diperjalanan. 
PB4: GO-JEK dapat 
mempermudah saya dalam 
memesan menggunakan 
aplikasinya. 
(Mutaz, Mamoun, & Ashouri, 
2014) 

Interval Likert 
Scale 1-7 

Perceived 
Costs (PC) 

Perceived costs 
didefinisikan sebagai 
hasil perbandingan 
antara harga yang 

ditawarkan penyedia 
layanan dibandingkan 
dengan pengalaman 

PC1: Tarif GO-JEK terlalu 
mahal bagi saya. 
PC2: Tarif GO-JEK tidak 
masuk akal dengan tingkat 
layanannya. 
PC3: Tarif yang diberikan GO-
JEK tidak dapat saya terima. 

Interval Likert 
Scale 1-7 
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Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala  

Pengukuran 

pelanggan. 
(Munnukka, 2008) 

 

PC4: Biaya (waktu, uang, dan 
psikis) GO-JEK tidak wajar. 
(Jen & Hu, 2003) 

Perceived 
Value (PV) 

Perceived value 
adalah selisih antara 
penilaian pelanggan 
atas semua manfaat 
dan biaya dari suatu 
penawaran produk 
atau jasa terhadap 

alternatifnya. 
(Kotler & Armstrong, 

2013) 
 

PV1: Dibandingkan dengan 
transportasi sejenis lainnya, 
GO-JEK menawarkan jasa 
dengan biaya yang menarik. 
PV2: Untuk kualitas layanan 
yang setara dengan 
transportasi sejenis lain, GO-
JEK menawarkan biaya yang 
lebih kompetitif. 
PV3: Jika dibandingkan 
dengan transportasi sejenis 
lain dengan harga setara, GO-
JEK memiliki keunggulan yang 
lebih. 
PV4: Untuk biaya yang saya 
bayarkan, GO-JEK 
menawarkan kualitas jasa 
tansportasi yang lebih baik.  
(Yang & Peterson, 2004) 

Interval Likert 
Scale 1-7 

Attractiveness 
of alternative 

(AA) 

Attractiveness of 
alternative adalah 

perkiraan konsumen 
akan tersedianya 
kepuasan yang 

setingkat dari proses 
pemenuhan 

kebutuhan dan 
keinginan melalui 

proses pemenuhan 
kebutuhan yang lain. 
(Sharma & Patterson, 

2000) 

AA1: Jika saya perlu 
mengganti penggunaan jasa 
transportasi GO-JEK, ada 
perusahaan transportasi 
sejenis yang lain yang lebih 
baik untuk dipilih (perusahaan 
pesaing). 
AA2: Saya mungkin akan 
senang dengan layanan dari 
perusahaan transportasi lain 
yang sejenis (perusahaan 
pesaing). 
AA3: Dibandingkan dengan 
perusahaan GO-JEK, ada 
perusahaan transportasi 
sejenis lain yang mungkin 
saya akan sama atau lebih 
puas dengan layanan jasanya. 
(Jen & Hu, 2003) 
AA4: Saya akan merasa lebih 
puas dengan layanan dari 
perusahaan sejenis lain 
dibandingkan dengan 
perusahaan transportasi GO-

Interval Likert 
Scale 1-7 

Tabel 3. 1 Operasional Variabel (Lanjutan) 
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Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala  

Pengukuran 

JEK yang saya gunakan. 
(Sharma & Patterson, 2000) 

Repurchase 
Intention (RI) 

Repurchase intention 
adalah penilaian 

individu mengenai 
pembelian kembali 

layanan yang 
disediakan dari 

perusahaan yang 
sama, dengan 

mempertimbangkan 
situasi saat ini dan 

kemungkinan disituasi 
yang akan datang. 

(Grewal et al., 2003) 

RI1: Saya akan menggunakan 
jasa GO-JEK lagi. 
RI2: Saya mungkin akan 
menggunakan GO-JEK lagi di 
masa mendatang.  
(Jen & Hu, 2003) ; (Dodds, 
Monroe, & Grewal, 1991) 
RI3 : Saya berniat untuk terus 
menggunakan jasa  
GO-JEK lagi di masa 
mendatang. 
(Chiu, Chang, Cheng, & Fang, 
2009) 
RI4: Saya pasti memilih 
menggunakan jasa 
transportasi GO-JEK lagi. 
(He, Chan, & Tse, 2008) 

Interval Likert 
Scale 1-7 

 
IV. METODE PENELITIAN 

4.1 Profil Responden 

 Seluruh responden yang berjumlah 130 orang, didapati responden berjenis kelamin 

perempuan berjumlah 69 orang sedangkan responden yang berjenis kelamin laki – laki 

berjumlah 61 orang. Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah responden yang 

berusia 21 tahun – 25 tahun yang berjumlah 91 orang atau sebesar 70%. S1 menempati 

peringkat pertama sebagai mayoritas pendidikan terakhir responden sebanyak 73 orang 

atau sebesar 56,2%. Mayoritas pekerjaan responden adalah pelajar atau mahasiswa 

sejumlah 69 orang atau sebesar 53,1% dengan total rata-rata pendapatan responden 

perbulan adalah 1 juta - 3 juta sejumlah 67 orang atau sebesar 51,5%.  

4.2 Hasil Analisis Data 

  Hasil validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memenuhi 

kriteria yang ditentukan (Factor Loading ≥ 0 memenuhi syarat nilai yang diinginkan 

sehingga data mendukung hipotesis, Construct Realibility ≥ 0,70; Variance Extracted ≥ 

0,50). Hasil pengolahan data output regression weights yang menunjukkan apakah 

hipotesis yang diajukan didukung data atau tidak dengan syarat nilai p-value ≥ 0,05. Tiga 

Tabel 3. 1 Operasional Variabel (Lanjutan) 
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dari lima hipotesis memenuhi syarat nilai yang diinginkan sehingga tiga data mendukung 

hipotesis dan dua data tidak mendukung hipotesis. 

4.3 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan implikasi manajerial untuk pihak GO-

JEK selaku pihak yang menyediakan jasa. Beberapa saran manajerial yang dapat 

diberikan kepada pihak manajemen GO-JEK adalah sebagai berikut: 

1. Menurut hasil olah data responden menunjukkan bahwa rata-rata responden 

menyukai pelayanan dengan indikator “GO-JEK menyediakan jumlah driver 

yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya”, Maka perusahaan 

harus melakukan peningkatan seperti, memperbanyak lagi driver GO-JEK agar 

kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Kemudian diharapkan GO-JEK 

membuka lagi cabang-cabang baru di daerah-daerah yang belum terjamah 

oleh perusahaan GO-JEK agar pelayanan masyarakat lebih maksimal. 

2. Dilihat dari hasil olah data, terdapat indikator dengan hasil paling rendah dari 

kualitas pelayanan, yaitu ”Layanan GO-JEK tersedia 24 jam untuk 

penumpangnya”, hanya saja ketika pelanggan ingin mengorder GO-JEK pada 

waktu larut malam banyak driver GO-JEK yang sudah tidak beroperasi karena 

alasan-alasan tertentu seperti keamanan dan kelelahan. Maka dari itu, GO-JEK 

harus memberikan fasilitas keamanan bukan hanya untuk pelanggan GO-JEK 

tapi juga untuk driver GO-JEK, seperti asuransi pekerjaan yang lebih 

ditingkatkan dan adanya sistem keamanan di aplikasi driver GO-JEK apabila 

terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.  

3. Berdasarkan hasil olah data, biaya yang dirasakan konsumen merupakan salah 

satu elemen dalam perusahaan GO-JEK. Maka dari itu, GO-JEK harus 

memberikan biaya yang lebih menarik konsumen tetapi tidak mengurangi dari 

kualitas jasa yang sudah ada. GO-JEK harus mempertahankan konsistensi 

dalam hal biaya dan akan lebih baik lagi jika memberikan biaya yang lebih 

murah dibandingkan saat ini, seperti menambahkan fasilitas asuransi untuk 

konsumen tetapi tidak menambah biaya jasa dan lebih transparan lagi terhadap 

konsumen dalam memberikan tarif, sehingga konsumen mengerti bahwa tarif 

yang diberikan sudah sesuai dengan jasa yang akan diterima. 
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4. Berdasarkan nilai yang sangat tipis perbedaannya dengan pesaing sejenisnya 

dan ada kemungkinan pesaing akan berbalik unggul karena terus membangun 

inovasi atau perubahaan baru, maka GO-JEK harus terus mempertahankan 

serta meningkatkan kinerja yang sudah ada ke tahap lebih baik lagi, seperti 

memberikan inovasi-inovasi yang perusahaan sejenis lain tidak punya dan 

selalu memberikan kesan baik ke masyarakat dengan mengadakan event-

event sosial yang bertujuan untuk membangun citra perusahaan dan perhatian 

masyarakat. Untuk bagian inovasi, GO-JEK dapat memperbarui aplikasi 

pelanggan dengan menambahkan fitur free call agar ketika penumpang 

mendapatkan driver GO-JEK, penumpang tidak perlu menggunakan pulsa 

normal untuk menghubungi driver GO-JEK, hanya perlu menggunakan quota 

internet saja. 

V. Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

Hasil analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analis SEM menunjukkan 

bahwa tiga hipotesis memiliki pengaruh positif serta signifikan dan dua hipotesis memiliki 

pengaruh negatif. Dengan demikian didapat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Service Quality terbukti berpengaruh positif terhadap Perceived Benefits pada 

penelitian ini.  

2. Perceived Benefits terbukti berpengaruh positif terhadap Perceived Value pada 

penelitian ini. 

3. Pengaruh negatif Perceived Cost terhadap Perceived Value tidak terbukti pada 

penelitian ini. 

4. Perceived Value terbukti berpengaruh positif terhadap Repurchase Intention pada 

penelitian ini. 

5. Pengaruh negatif Attractiveness of Alternative terhadap Repurchase Intention tidak 

terbukti pada penelitian ini. 

5.2 Saran 

1. Untuk pihak GO-JEK, berdasarkan hasil olah data diatas menunjukan bahwa 

kualitas pelayanan GO-JEK berpengaruh positif terhadap manfaat yang 

dirasakan pelanggan, hanya saja masih memiliki sedikit kelemahan di kualitas 

pelayanan 24 jam. Peneliti menyarankan agar mengevaluasi lagi untuk 
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pelayanan pada waktu larut malam atau dini hari dengan fasilitas keamanan 

seperti asuransi untuk driver dan penumpang GO-JEK.  

2. Untuk pihak GO-JEK harus memperhatikan tentang pengaruh manfaat yang 

dirasakan terhadap nilai yang dirasakan. Karena hasil olah data menunjukan 

positif atau berpengaruh, maka GO-JEK harus mempertahankan dan 

menambahkan komponen-komponen yang dapat dirasakan manfaatnya dan 

nilai yang dirasakan oleh pelanggan, seperti mempercepat kinerja GO-JEK, 

mempertahankan harga yang kompetitif, dan menambah fitur di aplikasi 

dengan cara kerja yang mudah. 

3. Untuk pihak GO-JEK juga telah dibuktikan dari hasil olah data bahwa biaya 

dirasakan berpengaruh negatif terhadap nilai dirasakan pelanggan 

menunjukkan hasil tidak didukung data. Peneliti menyarankan agar GO-JEK 

memberikan penawaran yang lebih menarik atau lebih banyak lagi dengan tarif 

seminimal mungkin. GO-JEK harus terus memberikan citra bahwa perusahaan 

GO-JEK adalah perusahaan jasa dengan kualitas baik dengan harga yang 

sangat terjangkau. Peneliti juga menyarankan agar GO-JEK memberikan biaya 

yang sudah termasuk asuransi penumpang di dalamnya. 

4. Untuk pihak GO-JEK, berdasarkan hasil olah data yang menunjukan bahwa 

nilai yang dirasakan pelanggan terbukti berpengaruh positif terhadap minat 

penggunaan kembali GO-JEK. Peneliti menyarankan agar GO-JEK 

mempertahankan kinerja yang sudah ada dan terus mengembangkan lagi 

kinerjanya untuk menambah nilai yang dirasakan konsumen dan membuat 

konsumen berminat untuk menggunakan GO-JEK lagi, seperti meningkatkan 

nilai jasa, nilai yang diberikan pelanggan atas pelayanan, dan nilai yang 

diberikan  karyawan. Hal-hal tersebut berupa komunikasi, ketelatenan, dan 

keuletan karyawan GO-JEK. 

5. Untuk pihak GO-JEK juga telah dibuktikan dari hasil olah data bahwa 

Attractiveness of alternative berpengaruh negatif terhadap minat pembelian 

kembali pelanggan menunjukkan hasil tidak didukung data. Peneliti 

menyarankan agar GO-JEK  memberikan inovasi-inovasi terbaru yang dapat 

menarik minat konsumen GO-JEK untuk tetap menggunakan GO-JEK, seperti 

mengembangkan sistem aplikasi GO-JEK di smartphone agar lebih bervariasi 

dan lebih kreatif, seperti dipermudah sistem komunikasi antara driver dengan 
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penumpang yaitu dengan cara layanan chat  atau free call di aplikasi GO-JEK 

sehingga driver atau penumpang tidak perlu menelfon dengan pulsa normal, 

adanya promo-promo, adanya undian berhadiah, dan adanya pelayanan yang 

lebih banyak dibandingankan dengan harga yang ditawarkan. 

6. Untuk peneliti selanjutnya, dapat mengganti objek penelitian yang mungkin 

nantinya akan semakin berkembang dan tidak berhenti di perusahaan 

transportasi GO-JEK saja, seperti Transjakarta, transportasi kereta api, dan 

Uber taksi. Serta dapat menambahkan dan memperluas variabel-variabel 

penelitian yang ada, seperti trust, price, satisfaction, dan loyalty, sehingga akan 

memperkaya penelitian dan diharapkan menghasilkan penelitian yang lebih 

detail dan bermanfaat. Baik untuk peneliti sebelumnya dan untuk objek yang di 

teliti. 

  

Faktor-faktor..., Fahmy Gunawan, Ma.-IBS, 2016



16 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Bolton, R.N. and Drew, J. H. (1991). A multistage model of customers’ assessment of 
service quality and value. Journal of Consumer Research, 54(April), 69–82. 

Chandon, P., Wansink, B., & Laurent, G. (2000). A Benefit Congruency Framework of 
Sales Promotion Effectiveness. Journal of Marketing, 64(4), 65–81.  

Chiu, C.-M., Chang, C.-C., Cheng, H.-L., & Fang, Y.-H. (2009). Determinants of customer 
repurchase intention in online shopping. Online Information Review, 33(4), 761–784.  

Cronin, J., Brady, M., Hult, G., & Tomas, M. (2000). Assessing the effects of quality, value, 
and customer satisfaction on consumer behavioral intentions in service environments. 
Journal of Retailing, 76(2), 193–218.  

Dickson, P. R., & Sawyer, A. G. (1990). The of Search Knowledge Supermarket Shoppers. 
Journal of Marketing, 54(3), 42–53. 

Dodds, W. B., Monroe, K. B., & Grewal, D. (1991). Effects of Price, Brand, and Store 
Information on Buyers’ Product Evaluations. Journal of Marketing Research, 28(3), 
307.  

Grewal, D., Iyer, G. R., Krishnan, R., & Sharma, A. (2003). The Internet and the price–
value–loyalty chain. Journal of Business Research, 56(5), 391–398.  

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis 
(7th ed.). Pearson. 

He, Y., Chan, L. K., & Tse, S.-K. (2008). From consumer satisfaction to repurchase 
intention: The role of price tolerance in a competitive service market. Total Quality 
Management & Business Excellence, 19(9), 949–961.  

Jen, W., & Hu, K.-C. (2003). Application of perceived value model to identify factors 
affecting passengers’ repurchase intentions on city bus: A case of the Taipei 
metropolitan area. Transportation, 30, 307–327. 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2013). Principles of Marketing. World Wide Web Internet And 
Web Information Systems (Vol. 42).  

Liljander, V., & Strandvik, T. (1995). The nature of customer relationships in services. 
Advances in Services Marketing and Management, 4, 141–167.  

Lovelock, C., & Wirtz, J. (2010). Services Marketing - People, Technology, Strategy. 
Harvard Business Review. 

Mahatma Yuda Bakti, I. G., & Sumaedi, S. (2015). Article information : Journal of 
Managerial Psychology, Vol. 30 No, pp. 645–658.  

Faktor-faktor..., Fahmy Gunawan, Ma.-IBS, 2016



17 
 

Malhotra, N. (2009). marketing research: an apllied orientation. upper saddle river: 
prentice hall. 

Munnukka, J. (2008). Customers’ purchase intentions as a reflection of price perception. 
Journal of Product & Brand Management, 17(3), 188–196.  

Murphy, P. E., & Enis, B. M. (1986). Classifying Strategically. Journal of Marketing, 50(3), 
24–42. 

Mutaz, Mamoun, & Ashouri. (2014). Consumer attitudes towards online shopping ; The 
effects of trust, perceived benefits, and perceived web quality. 

Oh, H. (2000). The Effect of Brand Class, Brand Awareness, and Price on Customer Value 
and Behavioral Intentions. Journal of Hospitality & Tourism Research, 24(2), 136–
162.  

Parasuraman, A., Zeithaml, V., & Berry, L. (1988). SERVQUAL : A Multiple-Item Scale for 
Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. Journal of Retailing, 64(1), 12–
40. 

Parasuraman, Zeithaml, V., & Berry, L. (1985). A Conceptual Model of Service Quality and 
its Implications for Future. Journal of Marketing, 49(4), 41–50.  

Patterson, P. G., & Spreng, R. a. (1997). Modelling the relationship between perceived 
value, satisfaction and repurchase intentions in a business-to-business, services 
context: an empirical examination. International Journal of Service Industry 
Management (Vol. 8).  

Ping, R. a. (1993). The effects of satisfaction and structural constraints on retailer exiting, 
voice, loyalty, opportunism, and neglect. Journal of Retailing, 69(3), 320–352.  

Rusbult, C. E. (1980). Commitment and satisfaction in romantic associations: A test of the 
investment model. Journal of Experimental Social Psychology, 16(2), 172–186.  

Sharma, N., & Patterson, P. (2000). Switching costs, alternative attractiveness and 
experience as moderators of relationship commitment in professional, consumer 
services. Risk Management in a Service Business (Vol. 2).  

Sultan, F., & Simpson, M. C. J. (2000). International service variants: airline passenger 
expectations and perceptions of service quality. Journal of Services Marketing, 14(3), 
188–216.  

Tingchi Liu, M., Brock, J. L., Cheng Shi, G., Chu, R., & Tseng, T.-H. (2013). Perceived 
benefits, perceived risk, and trust. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 
25(2), 225–248.  

Faktor-faktor..., Fahmy Gunawan, Ma.-IBS, 2016



18 
 

Yang, Z., & Peterson, R. T. (2004). Customer perceived value, satisfaction, and loyalty: 
The role of switching costs. Psychology and Marketing, 21(10), 799–822.  

Zeithaml, V. a. (1988). Consumer Perceptions of Price, Quality, and Value: A Means-End 

Model and Synthesis of Evidence. Journal of Marketing, 52(3), 2–22.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Faktor-faktor..., Fahmy Gunawan, Ma.-IBS, 2016




