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  ABSTRACT 

 

This study aims to determine and analyze the effect of service quality and price perception on 

customer satisfaction and the creation of word-of-mouth on customers of Online Ojek 

Transportation Services. Respondents in this study were 146 customers of online motorcycle taxi 

transportation services. Data analysis using SEM. Validity test is done with the aim to measure 

the validity or invalid of a questionnaire.). The results showed that service quality had a positive 

and significant effect on customer satisfaction, price perception had a positive and significant 

effect on customer satisfaction. The price has a positive but not significant effect on the Word Of 

Mouth and customer satisfaction had a positive and significant effect on positive WOM 

satisfaction. 

Keywords: Service quality, price perception, customer satisfaction, Word of Mouth (WOM) 

 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas 

pelayanan dan persepsi harga terhadap kepuasan pelanggan dan terciptanya word-of-mouth 

pada pelanggan Jasa Transportasi Ojek Online . Responden dalam penelitian ini adalah 

pelanggan jasa transportasi ojek online di wilayah Yogyakarta sejumlah 146 responden. 

Kuesioner di bagikan dan di kumpulkan melalui online. Data analisis menggunakan SEM. 

Hasil penelitian menunjukkan Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan, Persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. Harga berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap WOM dan 

Kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan WOM positif.  

Kata Kunci: Kualitas layanan, persepsi harga, kepuasan pelanggan, Word of Mouth (WOM) 

 

 

 



 

 

Pendahuluan 

            Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini terdapat aplikasi yang mengenalkan layanan 

pemesanan ojek menggunakan teknologi dan memakai standar pelayanan. Sebelumnya ojek memakai 

sistem pangkalan, hampir di setiap sudut jalan besar, di tikungan dan mulut-mulut gang banyak di 

temui pengemudi ojek. Apabila di cermati banyak hal yang harus di benahi dalam layanan ojek 

konvensional ini, khususnya masalah kesopanan, keselamatan, dan harga yang wajar.  

PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atau lebih dikenal dengan Gojek adalah salah satu 

perusahaan transportasi online yang  memiliki teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Gojek didirikan pada 

tahun 2011 oleh Nadiem Makarim dan Michaelangelo Moran.  

Selain Gojek ada layanan lain di bidang transportasi ojek online yaitu Grab. GrabBike 

adalah aplikasi layanan jasa ojek online(kendaraan roda dua/sepeda motor)yang mempertemukan 

pengemudi dengan penumpang. Diciptakan di Malaysia oleh lulusan MBA Harvard Business School, 

Anthony Tan yang saat ini telah tersebar di enam negara. Gojek dan Grabbike dituntut untuk terus 

meningkatkan kualitasnya, agar pelanggan bisa loyal dalam menggunakan moda transportasi jenis ini. 

     Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permsalahan yang diangkat dalam penelitian, maka tujuan penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepuasan terhadap Word of Mouth pada jasa 
transportasi ojek online 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan pada 
jasa transportasi ojek online 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan pada jasa 
transportasi ojek online 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas layanan terhadap Word Of Mouth pada jasa 
transportasi ojek online 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh harga terhadap Word Of Mouth pada jasa 
transportasi ojek online 

      Pemasaran  

Nilai merupakan kata kunci yang dapat menjadikan sukses dan tidaknya bisnis atau 

pemasaran. Hal ini sejalan dengan definisi pemasaran yang menyatakan bahwa aktivitas dari 

lembaga dan proses untuk menciptakan, berkomunikasi, menyampaikan dan bertukar penawaran 

yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra dan masyarakat luas (AMA, 2008).  

 

     Word Of Mouth 

  Word of mouth communication (WOM) atau komunikasi dari mulut ke mulut merupakan proses 

komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu maupun kelompok terhadap 



 

suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi secara personal (Kotler dan 

Keller, 2012).  

Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa yang dihasilkan dari membandingkan 

produk atau layanan kinerja yang dirasakan sesuai dengan harapan. Jika kinerja jauh dari harapan, 

maka konsumen tidak puas (Kotler dan Keller (2016:153). Jika sesuai harapan, konsumen puas. Jika 

melebihi harapan, konsumen sangat puas atau senang. Kotler dan Keller (2016:155) menyatakan 

bahwa menentukan tingkat kepuasan pelanggan, terdapat lima faktor utama yang harus diperhatikan 

oleh perusahaan yaitu kualitas produk, kualitas pelayanan, emosional, harga,dan biaya. Sehubungan 

dengan penelitian ini maka di kemukakan hipotesis : 

H1 : Ada Pengaruh Antara Kepuasan Pelanggan Transportasi Ojek Online Terhadap Word 

of Mouth (WOM) 

      Kualitas Layanan 

Kualitas layanan adalah kesenjangan/ ketidaksesuaian antara harapan atau keinginan konsumen 

dengan persepsi konsumen (Zeithaml, Parasuraman, dan Berry, 1990). Dengan kata lain kualitas 

pelayanan yang diterima konsumen dinyatakan dalam besarnya ukuran kesenjangan/ ketidaksesuaian 

antara harapan atau keinginan konsumen dengan tingkat persepsi mereka. Sehubungan dengan hal ini 
maka di kemukakan hipotesis: 

H2 : Ada Pengaruh Antara Kualitas Pelayanan pada Transportasi Ojek Online 

terhadap Kepuasan Konsumen 

H3 : Ada Pengaruh Antara Kualitas Pelayanan pada Transportasi Ojek Online 

Terhadap Word of Mouth (WOM) 

Harga 

  Menurut Kotler dan Keller (2016), harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur 

dengan sejumlah uang berdasarkan nilai tersebut seseorang atau perusahaan bersedia melepas 
barang atau jasa yang dimiliki kepada pihak lain. Sehubungan dengan hal ini maka di kemukakan 
hipotesis : 

H4 : Ada Pengaruh Antara Harga Transportasi Ojek Online Terhadap Kepuasan Konsumen 

H5 : Ada Pengaruh Antara Harga Transportasi Ojek Online Terhadap Word of Mouth 

(WOM) 

Model Penelitian 

Model penelitian ini menggunakan 4 variabel. Variabel kepuasan konsumen dipengaruhi oleh 

kualitas pelayanan dan harga. Word Of Mouth di pengaruhi oleh kepuasan, serta kualitas layanan 
dan harga berpengaruh secara langsung terhadap Word Of Mouth. Secara diagramatis model 

penelitian tersebut 
adalah sebagai berikut: 

 
 

 

 



 

 

 

Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di kota Yogyakarta. Adapun alasan memilih lokasi tersebut karena banyaknya 
masyarakat yang menggunakan Transportasi Ojek Online. 

Unit Analisis 

Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah responden individual yaitu pelanggan yang pernah 
menggunakan jasa Transportasi Online di wilayah Yogyakarta 

Populasi dan Sampel 

  Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas 

dan  karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya (Sugiyono. 2005 : 90).  

         Sampel adalah sebagian dari keseluruhan obyek yang diambil dan dianggap mewakili seluruh 

populasi (Soekidjo. 2005 : 79).    

Gambaran Umum Responden 

Berdasarkan hasil penelitian pengambaran responden yang telah dilakukan terhadap 146  responden, 
maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 Jenis Kelamin Responden 

   Berdasarkan jenis kelamin, maka responden dalam penelitian ini   diklasifikasikan 
sebagai beriku 

                                   Jenis Kelamin Responden 

No 

Jenis 

Kelamin Jumlah Presentase 

1 Pria 61 41,80% 

2 Wanita 85 58,20% 

Total   146 100% 

                          Sumber : Data Primer, Diolah, 2018. 

  Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini 

sebagian besar adalah wanita dengan jumlah 85 responden atau 58.2%. Hal ini menunjukkan 
bahwa responden pelanggan transportasi Ojek Online dalam penelitian ini adalah kaum wanita. 

 

Pekerjaan Responden 

Distribusi pekerjaan penelitian ini sebagai berikut : 

 

 

 



 

 

                     Distribusi Pekerjaan Responden 

No Pekerjaan Jumlah Persentase 

1 Swasta 45 30,8% 

2 Pegawai Negeri Sipil 3 2,1% 

3 Pelajar/Mahasiswa 82 56,2% 

4 Ibu Rumah Tangga 10 6,8% 

5 Wiraswata 6 4,1% 

Total   146 100,00% 

Sumber : Data Primer, Diolah, 2018. 

Berdasarkan Tabel IV.2 di atas dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini 
adalah sebagian besar kaum pelajar/mahasiswa dengan jumlah 82 responden atau 56.2%. 

Sebagian kecil adalah Pegawai Negri Sipil dengan jumlah 3 responden atau 2.1%. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini mayoritas adalah 
pelajar/mahasiswa 

Usia Responden 

            Distribusi usia responden penelitian ini sebagai berikut : 

                                    Distribusi Usia Responden 

No Usia (thn) Jumlah Persentase 

1 <15 1 0,70% 

2 15-20 64 50,80% 

3 21-25 27 18,50% 

4 26-30 28 19,20% 

5 31-35 19 13,20% 

6 36-40 7 5% 

Total   146 100% 

 

Berdasarkan Tabel IV.3 di atas dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini 
adalah sebagian besar berusia antara 15-20 tahun sebanyak 64 responden atau 50.8% dan 

sebagian kecil berusia < 15 sebanyak 1 responden atau 0,7%. Hal ini menunjukkan bahwa usia 
pengguna jasa transportasi ojek online pada penelitian ini mayoritas pada usia pelajar/mahasiswa.  

Tingkat Pendidikan Responden 

Berdasarkan tingkat pendidikan, maka responden dalam penelitian ini diklasifikasikan 
sebagai berikut : 

 

 

 

 



 

 

Distribusi Pendidikan Responden 
 

No 

 

Pendidikan Jumlah 

      

Persentase 

1 SD 1 0,70% 

2 SMP 1 0,70% 

3 SMA 62 42,50% 

4 D3 4 2,70% 

5 S1 72 49,30% 

6 S2 6 4,10% 

    146 100,00% 

 

Berdasarkan tersebut dapat di ketahui bahwa responden dalam penelitian ini adalah 

sebagian besar berpendidikan S1 dengan jumlah 72 responden atau 49.3% dan sebagian kecil 

berpendidikan SMP dan SD dengan jumlah 1 responden atau 0,7%. Hal ini menunjukkan bahwa 

dari segi tingkat pendidikan responden pelanggan transportasi ojek online, mayoritas tingkat 
pelajar atau mahasiwa 

Rata-rata Penghasilan Perbulan Responden 

  Distribusi penghasilan penghasilan perbulan, maka responden dalam penelitian ini 
disklasifikasikan sebagai berikut : 

 Rata-rata Penghasilan Perbulan Responden 

No Penghasilan Perbulan Jumlah Persentase 

1 < 2.000.000 77 52,70% 

2 2.000.000 - 5.000.000 36 24,70% 

3 5.000.000 - 10.000.000 25 17,10% 

4 > 10.000.000 8 5,50% 

    146 100,00% 

          Sumber : Data Primer, Diolah, 2018. 

Berdasarkan Tabel IV.5 tersebut dapat di ketahui bahwa responden dalam penelitian ini 

yaitu sebagian besar memiliki penghasilan perbulan <2jt dengan jumlah 77 responden atau 52.7% 

dan sebagian kecil memiliki penghasilan >10jt dengan jumlah 8 responden atau 5.5%. Hal ini 
menunjukkan bahwa penghasilan perbulan dari responden yang merupakan pelanggan 
transportasi ojek online, mayoritas adalah para pelajar/mahasiswa.  

Penilaian Responden TerhadapVariabel-Variabel Penelitian 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, variabel yang dinilai oleh responden adalah 
kualitas pelayanan, harga, kepuasan dan WOM (word of mouth). Kriteria penilaian menggunakan 
Interval Skala dengan interval : 

                                                 Tabel IV.6 Skala Interval 

Interval Kategori 

1,00 s/d 1,79 Sangat Rendah 

1,80 s/d 2,59 Rendah 

2,70 s/d 3,39 Cukup Tinggi 



 

 

 

 

 

Variabel Kualitas Pelayanan 

      Berdasarkan analisis perhitungan terhadap data yang di jawab responden, penilaian terhadap 
Kualitas Pelayanan dapat disampaikan pada tabel berikut : 

Penilaian Responden terhadap Kualitas Pelayanan 

No Daftar Pertanyaan Rata-rata Keterangan 

1. Menurut saya Ojek Online menggunakan sepeda motor yang relative 
baik. 

4,0616 Tinggi 

2. Menurut saya driver melengkapi pakaian ojek online dan atribut 

kendaraan sesuai standar kepolisian Republik Indonesia 

4,0548 Tinggi 

3. Menurut saya Driver mengantarkan pelanggan ketempat tujuan dengan 

tepat 

4,0890 Tinggi 

4. Menurut saya kemampuan pelayanan driver dapat dipercaya dalam 
menjaga keselamatan berkendara 

4,0342 Tinggi 

5. Menurut saya driver Ojek Online memberkan solusi terhadap keluhan 

konsumen 

3,9452 Tinggi 

6. Menurut saya Driver Ojek Online menjemput dan mengantarkan 

pelanggan dengan tepat waktu 

4,0274 Tinggi 

7. Menurut saya perilaku sopan ketika melayani pelanggan harus 

dilakukan drive ojek online 

4,2329 Sangat 

Tinggi 

8. Menurut saya Driver ojek online memberikan rasa aman dan nyaman 
kepada pelanggan 

4,0616 Tinggi 

9. Menurut saya berkomunikasi dengan baik terhadap pelanggan harus 
dilakukan driver ojek online 

4,2055 Sangat 
Tinggi 

10. Menurut saya driver Ojek Online selalu mendengarkan keinginan dan 

keluhan konsumen 

4,0205 Tinggi 

  Kualitas Pelayanan 4,0733   

Sumber : Analisis data primer, 2018 

Berdasarkan tabel diatas dari 146 responden yang diambil sebagai sampel, diketahui secara 
umum skor jawaban responden menilai kualitas pelayanan  adalah 4,0733 yang artinya tinggi 

dengan skor tertinggi 4,2329  yaitu pada item pertanyaan tentang sikap sopan driver dalam 

melayani pelanggan  lalu untuk skor terendah yaitu 3,9452 dalam item pertanyaan apakah driver 
Ojek Online memberkan solusi terhadap keluhan konsumen. 

4.2.2 Variabel Persepsi Harga 

        Berdasarkan analisis perhitungan terhadap data yang di jawab responden, penilaian terhadap 
Harga dapat disampaikan pada tabel berikut : 

 

 

3,40 s/d 4,19 Tinggi 

4,20 s/d 5,00 Sangat Tinggi 



 

 

 

 

 

Penilaian Responden terhadap Harga 

No Daftar Pertanyaan Rata-Rata Keterangan 

1

. 

Menurut saya, tarif  Ojek Online terjangkau masyarakat 

3,7534 

Tinggi 

2 Menurut saya, tarif Ojek Online yang ditetapkan sesuai dengan 

fasilitas yang tersedia 3,8014 

Tinggi 

3
. 

Menurut saya, pada saat menggunakan jasa Ojek Online tarif yang 
ditetapkan sesuai dengan layanan yang diberikan. 3,9041 

Tinggi 

4

. 

Tarif Ojek Online sangat bersaing dengan ojek konvensional 

4,0342 

Tinggi 

5 Tarif Ojek Online sesuai dengan manfaat yang saya harapkan pada saat 
menggunakannya. 3,9589 

Tinggi 

  Harga 3,8904 Tinggi 

Sumber : Analisis data primer, 2018 

Berdasarkan tabel diatas dari 146 responden yang diambil sebagai sampel, diketahui 
secara umum responden menilai skor Persepsi Harga adalah 3,8904 artinya tinggi dengan skor 

tertinggi 4,0342 yaitu pada item pertanyaan apakah tarif ojek online sangat bersaing dengan ojek 

konvensional lalu untuk skor terendah 3,7534 terdapat pada item pertanyaan apakah tarif ojek 
online terjangkau masyarakat. 

4.2.3 Variabel Kepuasan 

Berdasarkan analisis perhitungan terhadap data yang di jawab responden, penilaian 
terhadap Kepuasan dapat disampaikan pada tabel berikut: 

 

Penilaian Responden terhadap Kepuasan 

No Daftar Pertanyaan Rata-

Rata 

Keterangan 

1

. 

Pelayanan yang diberikan Ojek Online sesuai dengan keinginan saya. 

4,0616 

Tinggi 

2 Kinerja pelayanan Ojek Online yang diterima oleh pelanggan sangat 
baik. 4,0479 

Tinggi 

3

. 

Pelayanan yang diberikan Ojek Online cepat dan tepat sesuai dengan 

harapan saya 4,1027 

Tinggi 

4
. 

Saya merasa puas dengan kondisi kendaraan yang digunakan Ojek 
Online 4,0137 

Tinggi 

5 Harga yang di tampilkan di aplikasi jelas, sesuai dengan harapan saya 4,1096 Tinggi 

  Kepuasan  4,0671 Tinggi 

Sumber : Analisis data primer, 2018 



 

Berdasarkan tabel diatas dari 146 responden yang diambil sebagai sampel, diketahui secara 
umum responden menilai kepuasan dengan skor 4,0671 artinya tinggi dengan skor tertinggi 4,1027 

yang terdapat pada item pertanyaan harga yang di tampilkan di aplikasi jelas, sesuai dengan 

harapan saya lalu untuk skor terendah 4.0137 pada item pertanyaan Saya merasa puas dengan 
kondisi kendaraan yang digunakan Ojek Online. 

 

 

4.2.4  Variabel Word Of Mouth (WOM) 

Berdasarkan analisis perhitungan terhadap data yang di jawab responden, penilaian 
terhadap Word Of Mouth dapat disampaikan pada tabel berikut: 

Penilaian Responden terhadap Word of Mouth 

No Daftar Pertanyaan Rata-

Rata 

Keterangan 

1. Tidak keberatan untuk menceritakan hal-hal positif tentang layanan Ojek 

Online 
4,0671  Tinggi 

2 Tidak keberatan menceritakan hal-hal positif tentang tarif layanan Ojek 

Online 
4,2466 Sangat Tinggi 

3. Tidak keberatan menceritakan tentang mudahnya memesan Ojek Online 4,2945 Sangat Tinggi 

4. Tidak keberatan menceritakan tentang keramahan dari driver Ojek 

Online 
4,2740 Sangat Tinggi 

5 Tidak keberatan menceritakan tentang ketepatan driver dalam 
mengantarkan ke tempat tujuan 

4,2945 Sangat Tinggi 

  Word of Mouth 4,2726 Sangat Tinggi 

Sumber : Analisis data primer, 2018 

Berdasarkan Tabel IV.10 dari 146 responden yang diambil sebagai sampel, diketahui 
secara umum responden menilai skor Word of Mouth 4,2726 sangat tinggi artinya baik dengan skor 

tertinggi 4,2945 yang terdapat pada item pertanyaan tidak keberatan menceritakan tentang 

mudahnya memesan Ojek Online dan ketepatan driver dalam mengantarkan ke tempat tujuan lalu 
yang memiliki skor terendah 4.0671 yaitu terdapat pada item pertanyaan tidak keberatan untuk 
menceritakan hal-hal positif tentang layanan Ojek Online. 

Analisis SEM ( Structural Equation Modeling)  

       Analisis SEM yang dilakukan untuk penelitian ini melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

Uji Kualitas Data 

Untuk menguji apakah data layak untuk dianalisis maka perlu dilakukan pengujian kualitas 
data. Pengujian ini terdiri dari 2 hal yaitu Uji Normalitas dan Outlier evaluasi yang dipakai untuk 

tujuan tersebut jika angka CR skewness atau angka CR kurtosis ada diantara -2,58 sampai +2,58 

maka distribusi dapat dikatakan normal. Namun jika angka ada dibawah -2,58 atau diatas 2,58 
distribusi dapat dikatakan tidak normal.  

Uji Konfirmatori melalui Convergent Validity (CV) dan Composite Reliability (CR) 

  Uji pengukuran Convergent Validity (CV) dan Composite Reliability (CR) dilakukan 

dengan mengetahui nilai minimal yang di tetapkan untuk mengindikasi bahwa konstruk pada 

Converget Validity dapat di terima sebesar < 0.05 sedangkan pada Composite Reliability 



 

sebesar > 0.7. Hasil pengujian Convergent Validity dan Composite Reliability adalah sebagai 
berikut : 

 

 

 

 

Hasil Pengujian Convergent Validity dan Composite Reliability 

Indikator  Ɛi  

Convergent 

validity 

Composite 

Reliable  

Keterangan  CR  p 

Pelayanan    0,814 Reliabel 

PLY1 0,482 0,768 

       

1,000 0,000   valid 

PLY2 0,585 0,658 4,883 0,000   valid 

PLY3 0,590 0,652 4,783 0,000   valid 

PLY4 0,782 0,388 5,331 0,000   valid 

PLY5 0,681 0,536 5,146 0,000   valid 

PLY6 0,510 0,740 4,392 0,000   valid 

PLY7 0,377 0,858 3,587 0,000   valid 

PLY8 0,698 0,513 5,116 0,000   valid 

PLY9 0,398 0,842 3,746 0,000   valid 

PLY10 0,367 0,865 3,506 0,000   valid 

Harga   0,849 Reliabel 

HRG1 0,759 0,424 

       

1,000 0,000   valid 

HRG2 0,858 0,264 10,305 0,000   valid 

HRG3 0,506 0,744 5,670 0,000   valid 

HRG4 0,693 0,520 7,887 0,000   valid 

HRG5 0,792 0,373 9,244 0,000   valid 

Kepuasan    0,776 Reliabel 

KPS1 0,704 0,504       1,000 0,000   valid 

KPS2 0,807 0,349 7,618 0,000   valid 

KPS3 0,542 0,706 5,463 0,000   valid 

KPS4 0,569 0,676 5,874 0,000   valid 

KPS5 0,560 0,686 5,648 0,000   valid 

Word of 

Mouth   0,883 Reliabel 

WOM1 0,825 0,319 
       

1,000 0,000   valid 

WOM2 0,837 0,299 11,699 0,000   valid 

WOM3 0,781 0,390 10,173 0,000   valid 

WOM4 0,746 0,443 9,407 0,000   valid 

WOM5 0,686 0,529 8,425 0,000   valid 



 

           Sumber : Analisis data primer, 2018 

Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan uji pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung maka hailnya dapat 
disampaikan pada tabel berikut: 

 

 

Hasil Pengujian Pengaruh Variabel Bebas terhadap Variabel Tergantung 

Pengaruh Variabel Bebas 

 variabel tergantung 

Koefisien Regresi Critical 

Ratio  

Sig Kesimpulan 

Kualitas pelayanan  

Kepuasan 

±0,328 ±3,253 0,000 signifikan 

Harga   Kepuasan ±0,478 ±4,715 0,000 signifikan 

Kualitas Pelayanan  WOM ±0,372 ±3,409 0,000 signifikan 

Harga  WOM ±0,022 ±0,250 0,838 Tidak signifikan 

Kepuasan   WOM ±0,252 ±1,954 0,000 signifikan 

N                                                              : 146   

Sumber : data primer diolah, 2018 

 

Kesimpulan 

Kesimpulan dan saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil analisis menujukkan bahwa Kualitas Layanan mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan Ojek Online. Hal ini dapat diartikan apabila 

kualitas pelayanan meningkat melebihi harapan, maka kepuasan pelanggan juga akan 

meningkat. 

2. Hasil analisis menujukkan bahwa Harga mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kepuasan Pelanggan. Hal ini dapat diartikan apabila semakin murahnya harga 

maka akan semakin meningkatkan kepuasan pelanggan. 

3. Hasil analisis menujukkan bahwa Kualitas Layanan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap WOM. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin meningkatnya kualitas layanan 

maka semakin tinggi tingkat pelanggan menceritakan melalui Word of Mouth. 

4. Hasil analisis menujukkan bahwa Harga mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan 

terhadap WOM. Hal ini menunjukkan bahwa variabel harga tidak berpengaruh langsung 

terhadap WOM tetapi melalui kepuasan terlebih dahulu, Setelah pelangggan memperoleh 

kepuasan dari penggunaan jasa ojek Online, pelanggan menceritakan melalui WOM 

5. Hasil analisis menujukkan bahwa Kepuasan Pelanggan mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap WOM. Hal ini dapat diartikan semakin tinggi kepuasan pelanggan, 

maka akan meningkatkan (WOM). Meningkatnya (WOM) yang positif merupakan media 

yang penting bagi penyebaran informasi  tentang Tranportasi Ojek Online. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saran 

Berdasarkan hasil evaluasi responden beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Kualitas pelayanan tetap dipertahankan dan akan lebih baik dilakukan peningkatan. Indikator 

penelitian yang berupa driver dalam hal memberikan solusi terhadap keluhan pelanggan 

memiliki nilai rata-rata terendah sebesar 3.9333. Sedangkan nilai rata-rata tertinggi sebesar 

4,2667 dengan kategori sangat baik terdapat pada item variabel perilaku sopan ketika driver 

melayani pelanggan. Nilai rata-rata kualitas pelayanan adalah 4,0875 dengan kategori tinggi. 

2. Faktor harga terkait tarif ojek online yang terjangkau memiliki nilai rata-rata terendah sebesar 

3,7167 dengan kategori tinggi, sedangkan nilai rata-rata yang tertinggi sebesar 4,0167 dengan 

kategori tinggi yaitu pada item variabel tarif ojek online sangat bersaing dengan ojek 

konvenional. Jumlah nilai rata-rata harga adalah 3,8717 dengan kategori tinggi. Pada item 

indikator terkait harga pihak manajemen perlu melakukan perbaikan agar penilaian konsumen 

semakin baik. 

3. Kepuasan yang dirasakan konsumen perlu dipertahankan, dan lebih baik ditingkatkan terutama 

pada kondisi kendaraan yang di gunakan driver ojek online. Item pada indikator tersebut 

memiliki nilai rata-rata terendah sebesar 4.0167 dengan kategori tinggi, sedangkan nilai rata-

rata tertinggi sebesar 4.125 dengan kategori tinggi terdapat pada item variabel harga yang 

ditampilkan di aplikasi jelas, sesuai dengan harapan pelanggan. Nilai rata-rata kepuasan adalah 

4.0767 dengan kategori tinggi. 

4. Penilaian (WOM) oleh responden sebaiknya tetap dipertahankan, untuk lebih baik perlu 

ditingkatkan. Perbaikan terutama pada item variabel tidak keberatan untuk menceritakan hal-

hal positif tentang layanan Ojek Online yang memiliki nilai rata-rata terendah sebesar 4.2417 

dengan kategori sangat tinggi. Sedangkan nilai rata-rata tertinggi sebesar 4.3167 dengan 

kategori sangat tinggi yaitu pada item konsumen yang tidak keberatan untuk menceritakan 

tentang mudahnya memesan ojek online. Nilai rata-rata (WOM) adalah 4.2783 dan termasuk 

kategori sangat tinggi. 


