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A. LatarBelakangMasalah

Dewasainiteknologiyangmunculpadamasyarakatselaluberkembangke

arahyanglebihmajudancanggih,begitujugaperkembanganyangterjadipada

teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi masal memberikan

kemudahan pada setiap penggunanya,contohnya saja sepertihanphone atau

telepongenggam pintaratausmatrphoneyangdapatdigunakandimanasajadan

kapansajapenggunamembutuhkan.Denganberkembangnyateknologiinformasi,

kebutuhan manusia dalam mengakses informasiglobaldapatdiakses dengan

sangatcepatyaitumenggunakanteknologiinternet.Denganmengaksesinternet

penggunainternetakandenganmudahdancepatdalam mendapatkaninformasi

yangdiinginkan.salahsatunyadalam bidangtransportasi.

Jasatransportasisaatinidirasasebagaisaranayangsangatpentingdidalam

kehidupan masyarakat, transportasi digunakan setiap masyarakat untuk

memperlancar aktifitas sehari-harinya, setiap orang tentu membutuhkan

transportasidalam berbagaikegiatannyasepertibekerja,bersekolah,bepergian

maupunaktifitaslainnya.

Kini di Indonesia terdapat sebuah layanan transportasi online yang

memungkinkancalonpenumpangtidakperludatangkesebuahpangkalanatau

halte.Calonpenumpangcukupmemesantransportasiyangdibutuhkandarisebuah

aplikasidi smartphone, danjasatransportasiakandatangmenjemput.

Semakinbanyakjenisjasatransportasidanberbagaimacam merekyang

ditawarkanbaiktransportasikovensionalmaupuntransportasiyangberbasisonline.

Membuatkonsumensebagaipengambilkeputusanmenjadilebihselekifdalam

prosespengambilankeputusannya.Perusahaanpunharusmelakukanusaha-usaha

dalam menarikkonsumenagarmembelidanmenggunakanjasanya.



Padasaatiniproviderpenyedialayananjasatransportasionlinesudahbanyak

danmudahdidapat.Denganbanyaknyapenyediajasalayanantransportasionline

membuatkonsumenmemilikibanyakpilihan.Dalam memilihsuatubarangataujasa

konsumententumemilikialasanuntukmengkonsumsibarangataujasatersebut

dengantujuantercapainyakepuasanmaksimum,kepuasandalam mengkonsumsi

barangatauprodukitusendiribernilaisubjektifbagipemakaibarangatauproduk

yangbersangkutanmaupunbagipenilainya.Karenabanyaknyajasatransportasi

yang menawarkanjasayang disediakanolehprovidertransportasionlinemaka

konsumen akan memilih produk atau jasa dengan berbagaipertimbangan dan

denganmemperhatikanfaktor-faktoryangmelandasimahasiswadalam memilih

suatubarangyangakandikonsumsi.

Begitu juga dalam mengkonsumsiatau memakaijasa transportasionline,

mahasiswaakandihadapkandenganpilihanberbagaimacam layananjasadari

providertransportasionline,sepertiGO-JEK,danGRAB.

Dalam kasus inipenelitimendapatkan hasilperbandingan pengguna jasa

transportasionlineberdasarkanhasilinterviewpenelitidenganbeberapamahasiswa

UniversitasIslam NegeriSumateraUtarayangditemuipenelitidenganjumlahempat

puluhmahasiswadandapatdigambarkandalam tabelberikutini:

Tabel1.1

PenggunaJasaTransportasiOnlineBerdasarkanProvider

Provider

TransportasiOnline

Banyaknya

Pengguna

Persentase(%)

GRAB 31 83,8%

GO-JEK 9 24,3%

Jumlah 40 100%

Sumber:Prapenelitian.



DilihatdariTabel1.1 diatas dapatdiketahuibahwa dariempatpuluh

mahasiswaUIN-SUtigapuluhsatuoranglebihmemilihmenggunakanjasalayanan

transportasionlinedenganproviderGRABdibandingkandenganproviderGO-JEK

yang berjumlah sembilan orang responden,adapun alasan yang diutarakan

respondenyangmemilihproviderGRABdikarenakanpaketpromoyangditawarkan

sesuaidengankondisikeuanganmahasiswayangberhubungandengananggaran

yangdimilikiolehmahasiswakhususnyaanakkost.

Salah satu responden mahasiswiFakultas Ilmu Tarbiyah jurusan PGMI

SemesterIIIyangbernamaPutriRamadhantisebagaipelangganGRABmengaku

bahwa,”denganadanyaojekonlineinisangatmembantumenujukampus,sangat

nyaman,pilihanyangefektifdancepat.Selainterhindardaridesak-desakanjuga

menguntungkandirinya,sebabdirinyatersebuttidakbisanaikangkotujarnya,juga

promo-promoyangdiberikanolehPT.Grabindonesiainisangatmembantukantong

mahasiswa”lanjutnya.

AlasanlaindaripemilihGO-JEK,merekaberalasanmemilihjasalayananGO-jek

karenalebihdahulumengenalkehadiranGO-JEK,jugamerekaberanggapanbahwa

fitur-fituryangditawarkanGO-JEKlebihlengkapdibandingGRAB.Jadidariempat

puluhorangmahasiswaUIN-SU mahasiswalebihmemilih(preferensi)danlebih

puasmenggunakanjasatransportasionlineGO-JEK.

Pengakuan darisalah satu mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Syasah

SemesterIIIyangbernamaM.RezkyKurniawanyangberpendapatbahwadirinya

mengakutelahlamamenggunakantransportasionlineGO-JEK,selainkeperluannya

menujukampus,diajugamenggunakanGO-JEK kemanapunberpergian.Saatdi

tanyakenapalebihmemilihGO-JEKdaripadaGRABdiamenuturkanbahwa,“fitur-

fituryangditawarkanGO-JEKlebihlengkapdibandingGRAB”.danjugaPT.GO-JEK

indonesialebihdahulufamiliarditelingadaripadaGRAB.”lanjutnya.

Kepuasan dalam mengkonsumsibarang atau produk itu sendiribernilai



subjektifbagipemakaibarangatauprodukjasayangbersangkutanmaupunbagi

penilainya. Dalam teoriperilaku konsumen menurut Ahman dan Rohmana,

menjelaskanbagaimanakonsumenitumenggunakansumberdayayangada(uang)

dalam rangkamemuaskankebutuhan/keinginandarisatuataulebihproduk1.Jadi

perilakukonsumentimbulkarenaadanyakendalaketerbatasansumberdaya(uang).

tetapidisatusisiadanyakeinginanuntukmendapatkankepuasanyangmaksimal

darisuatubarangataujasayangdibeli.Pilihanataupreferensiitusendiridariteori

preferensiterungkapadalahkemampuankonsumendalam memilihsekelompok

barang darikelompok barang lain karena konsumen lebih menyukaikelompok

barangtersebutataukarenakelompokbarangtersebutlebihmurahdaribaranglain.

Dalam kaitanyadengan jasatransportasionlinemahasiswaakan dihadapi

denganpilihanantarabeberapaprodukjasayangditawarkandariberbagaimacam

provideruntukmendapatkankepuasanmaksimalyangsesuaidengankeinginan.

Namun dalam mimilih suatu produkuntukmendapatkan kepuasan maksimum,

mahasiswaUIN-SUakandihadapkandenganpersoalananggaran.Jadikonsumen

memilikikeinginanuntukmengkonsumsiproduknormalsebanyak-banyaknyaguna

memberikankepuasantotalsebesar-besarnya,namunkarenaprodukyangakan

dikonsumsiharus dibeli(tidakgratis)maka akan dibatasioleh anggaran yang

dimilikikonsumen.

Denganketerbatasananggaranmakamahasiswaakanakandibatasidalam

memilihsuatubarangataujasatransportasiyangakandigunakannya.Konsumen

dengananggaranyangterbatasmakaakansemakinsempitpilihanterhadapjasa

transportasiyang dapatdibeliatau digunakan,maka konsumen tersebutakan

mencaribarang yang akan dikonsumsisesuaidengan anggaran agartetap

mendapatkankepuasandaribarangyangdikonsumsinya.Sedangkankonsumen

dengananggaranyangbesarmakakonsumentersebutlebihbanyakpilihandalam

memilih jasa layanan transportasionline yang akan digunakan yang dapat

1 Ahman&Rohmana,PengantarTeoriEkonomiMikro,(Bandung:Laboratorium EKOP UPI,

2009),hal144



memaksimumkankepuasanyasesuaidengananggaranya.

Faktorlainyangmemberikanpengaruhterhadapbarangataujasalayanan

transportasionlineyangmenjadipilihankonsumendilihatdarialasanresponden

adalahatributdaribarangataujasalayanantransportasionlineitusendiri.Jadi

konsumenakanmemilihbarangyangmemilikidayagunaatauatributdidalam

barangtersebutyangdapatmememuaskankonsumen.Sepertiyangdiungkapkan

Ahman dan Rohmana,konsumen dalam memilih suatu barang yang akan

dikonsumsijugaakandipengaruhiolehanggarandanbanyaknyapilihanprodukyang

dapatdilihatdarikualitasproduknya,bahwadayagunasuatubarangtidakperlu

diukur,tapicukupuntukdiketahuidankonsumenmampumembuaturutantinggi

rendahnya(preferensi)dayagunayangdiperolehdarimengkonsumsisekelompok

barangataujasa2.

Atributdapatmempengaruhikepuasankonsumenjugadisebutkanpadateori

atributKevinLancaster.Kepuasankonsumenjugadapatdipengarhiolehatribut

barangataujasaitusendiri,kepuasanyangingindiperolehseseorangterhadap

barangataupunjasayangdibelinyabukanterletakpadabarangitusendirimelainkan

padaatributataukaraktristikyangdimilikiolehbarangataujasayangbersangkutan.

Kualitaspadaatributjasalayananitusendirijugaberkaitandengananggaran

yang akan dikeluarkan untuk memilih atau mengkonsumsibarang atau jasa

transportasionlineitusendiri,karenadengankualitasyangbaikataubagusmakan

hargayangdibebankanpadabarangataujasaakanmenjadilebihbesardaripada

barangataujasadengankualitasyangrendah.SepertiyangdiungkapkanKotler,

dimanaprodukdenganmanfaatataukualitasyangbagusmakakonsumenakan

dibebankanhargaprodukyangbesarsesuaidengankualitasproduktersebut,jadi

denganadanyabebanhargapadasuatuprodukmakakonsumenakanmemilih

hargadaribanyaknyapilihanmacam-macam produkdenganhargayangsesuai

2Ibid.,hal148



kepuasanyangdiinginkandansesuaipadaanggaranyangdimiliki.3

Jadidalam membelanjakanuanguntukmengkonsumsibarangataujasaakan

adaprosesmemilihbarangataujasayangmenurutkonsumenlebihmenguntungkan

agartercapainyakepuasanmaksimum.Darifaktor-faktorpermasalahtersebutmaka

konsumen akan memilih (preferensi)sesuaidengan kemampuan dan memilih

barang atau jasa dengan daya guna yang menghasilkan kepuasan maksimum,

sepertiyangdiungkapkanolehAhmandanRohmana,bahwadayagunasuatubarang

ataujasatidakperludiukur,tapicukupuntukdiketahuidankonsumenmampu

membuaturutan tinggirendahnya (preferensi)daya guna yang diperoleh dari

mengkonsumsisekelompokbarang.

Dilihatdaribeberapafaktoryang mempengaruhipreferensipenggunajasa

layanantransportasionlinepadamahasiswaUIN-SUdandenganpermasalahanyang

munculdaripengaruhanggarandanatributuntukmemilihjasalayanantransportasi

online,makapenelititertarikuntukmembuatpenelitiandenganjudul“Faktor-faktor

YangMempengaruhiPreferensiMahasiswaUIN-SU Dalam MemilihTransportasi

Online(StudikasuskampusUniversitasIslam NegeriSumateraUtara)”.

B. IdentifikasiMasalah.

Setiapkonsumeninginmendapatkanpelayananyangbaikdariperusahaan

yangmenawarkanjasakepadanya,denganpelayananyangbaikdariPenawarjasa,

makakonsumenakanmerasapuas.Kepuasanyangdirasakankonsumenmembuat

konsumeninginterusmenerusmemakaiprodukataujasatersebutdalam jangka

panjang.Sehinggaperusahaandituntutuntukmemberikankualitaspelayananyang

baikdanekonomismudahdijangkauolehsetiapkonsumennya.Identifikasimasalah

daripenelitianiniadalah”Faktor-faktorYangMempengaruhiPreferensiMahasiswa

UIN-SUDalam MemilihTransportasiOnline”.

C. PembatasanMasalah

3P.Kotler,ManajemenPemasaran,(Jakarta:Prehallindo,1997),hal154



PenelitianinidilakukandiwilayahkampusUIN-SU,danyangmenjadiresponden

adalah mahasiswa UIN-SU.Sedangkan yang menjadifokus penelitian adalah

preferensimahasiswamemilihlayanantransportasionline.

D. PerumusanMasalah

Berdasarkan permasalahan tersebutmaka dirumuskan suatu pertanyaan

penelitiansebagaiberikut:

1.Apakah faktorkualitas pelayanan berpengaruh terhadap preferensimahasiswa

dalam memilihlayanantransportasionline?

2.Apakahfaktorminatberpengaruhterhadappreferensimahasiswadalam memilih

layanantransportasionline?

3.Apakah faktorekonomis berpengaruh terhadap preferensimahasiswa dalam

memilihlayanantransportasionline?

E. TujuandanManfaatPenelitian.

Tujuandaripenelitianinitertuangdalam pertanyaan-pertanyaanberikutini.

1. Untuk mengetahuipengaruh faktor kualitas pelayanan terhadap preferensi

mahasiswadalam memilihlayanantransportasionline.

2.Untukmengetahuipengaruhfaktorminatterhadappreferensimahasiswadalam

memilihlayanantransportasionline.

3.Untukmengetahuipengaruhfaktorekonomisterhadappreferensimahasiswadalam

memilihlayanantransportasionline

Adapunmanfaatyangingindicapaidaripenelitianiniadalah:

a.Bagiperusahaan

Penelitian inidiharapkan bermanfaatsebagaisarana untuk memberikan

sumbanganpenilaianbagiperusahaandalam mempertahankankonsumen,

danmeningkatkanpelayanan.



b.BagiPeniliti

Penelitian inidiharapkan dapatmenambah pengetahuan dan wawasan

penelitidenganmenerapkanteori-teoriyangdiperolehdalam perkuliahandan

menghubungkannya dengan kenyataan yang sebenarnya.Sehingga dapat

menambahpemahanpenulisdalam bidangpemasarankhususnyamengenai

preferensikonsumenterhadappelayananjasa.

c.BagiAkademis

Penelitianinidiharapkandapatmenjaditambahanrujukanbagipenelitian

selanjutnyasertasebagaipertimbanganbagiorganisasiyangmenghadapi

permasalahanyangsama.


