
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANALISIS APLIKASI GO-RIDE PADA PT. GO-JEK 

INDONESIA DI SURABAYA DENGAN MENGGUNAKAN 

METODE BUSINESS MODEL CANVAS UNTUK 

MENDAPATKAN KEPERCAYAAN PENGGUNA 

 

 

TUGAS AKHIR 

 

 

 

Program Studi 

S1 Sistem Informasi 

 

 

Oleh: 

RAYANA SURYATAMA 

13410100180 

 

 

 

 

 

FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA 

INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA STIKOM SURABAYA 

2019



 
 

vi 

 

ANALISIS APLIKASI GO-RIDE PADA PT. GO-JEK INDONESIA DI 

SURABAYA DENGAN MENGGUNAKAN METODE BUSINESS MODEL 

CANVAS UNTUK MENDAPATKAN KEPERCAYAAN PENGGUNA 

 

 

TUGAS AKHIR 

Diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan  

Program Sarjana Komputer 

 

 

 

Oleh : 

                                             Nama      : Rayana Suryatama 

                                             NIM        : 13410100180 

                                             Program : S1 (Strata Satu) 

Jurusan  : Sistem Informasi 

 

 

FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA  

INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA STIKOM SURABAYA 

2019



 
 

vi 

 



 
 

vi 

 



 
 

vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Do the best, be good, then you will the best. ” 

“Lakukanlah yang terbaik, bersikaplah yang baik maka kau akan menjadi 

orang yang terbaik.” 



 
 

vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Saya persembahkan kepada Ayah, Mama, Adik, Eyangkung, dan Eyanguti 

yang selalu memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini” 



 
 

vi 

 

ABSTRAK 

Salah satu startup yang telah yang sukses menjaring minat masyarakat 

dengan berbagai layanannya menggunakan metode bisnis crowdsourcing di 

bidang jasa transportasi adalah Go-jek. Salah satu layanan yang banyak digunakan 

pengguna dan merupakan layanan awal yang dimiliki adalah Go-ride. Salah satu 

problem startup Go-jek berdasarkan kuisoner terhadap 97 sampel pengguan Go-

ride  adalah pada aplikasi Go-ride tidak ada fitur bagi pengguna yang ingin 

memesan 2 (dua) orderan secara langsung, hal ini membuat para pengguna 

mengalami kesulitan jika ingin diwaktu tertentu melakukan order lebih dari 1 

(satu). Dengan layanan yang telah diberikan Go-jek diaplikasi Go-ride peneliti 

ingin mengetahui sejauh mana tingkat kepercayaan dari para pengguna aplikasi. 

Berdasarkan permasalahan diatas, diperlukan analisis aplikasi Go-ride 

pada PT. Go-jek Indonesia dengan menggunakan business model canvas untuk 

mendapatkan kepercayaan pengguna. Dari 9 (sembilan) elemen yang ada di 

business model canvas yang mengarah langsung kepada pengguna hanya 

digunakan 4 (empat) elemen yaitu value proposation, customer segments, 

customer relationships, dan channels 

Hasil penelitian menggunakan 97 sampel menunjukkan value proposition 

dan channels yang memiliki efek positif yang berarti untuk mendapatkan  

kepercayaan pengguna perlu untuk meningkatkan nilai usulan dan saluran 

sehingga aplikasi Go-ride di masa depan memberi pengguna pengalaman baru. 

Kata Kunci : Startup, Go-jek, Aplikasi, Go-ride, Value proposation, Channels.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Salah satu startup yang telah yang sukses menjaring minat masyarakat 

dengan berbagai layanannya menggunakan metode bisnis crowdsourcing di 

bidang jasa ransportasi adalah Go-jek. Sehubungan dengan industri 4.0 dan 

munculnya para startup di Indonesia termasuk Go-jek, dalam menjalankan proses 

bisnisnya tetap beracuan pada sebuah model bisnis.  Konsep crowdsourcing yang 

Go-jek gunakan saat ini  adalah  memperkerjakan   karyawan baru sebagai driver 

Go-jek  dari kerumunan atau lingkup para ojek pangkalan yang sudah saat ini 

menjadi bagian dari perusahaan Go-jek dan  para driver bisa bekerja tanpa ada 

batasan jam kerja bebas sesuai kemampuan driver. Seperti yang dilansir oleh 

kumparan.com jumlah driver Go-jek saat ini telah menyentuh angka 250.000 

mitra driver seluruh Indonesia dan bahkan nilai valuasi dari Go-jek yang dilansir 

dari tekno.kompas.com mencapai 53,3 trilliun rupiah. Hal ini sungguh nilai yang 

luar biasa bagi startup asli Indonesia. Dengan adanya Go-jek ini jelas sangat 

berdampak pada tingkat ekonomi di masyarakat, tidak hanya untuk para mitra 

driver bahkan untuk para pelaku usaha lain yang bekerjasama dengan Go-jek 

seperti di Go-food,Go-glam, Go-massage, Go-deals, Go-pulsa, Go-bills, Go-shop, 

Go-mart, Go-box, Go-daily, Go-clean, Go-fix, Go-laundry, Go-glam, Go-tix, Go-

auto, Go-Med, Go-nearby .
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Fitur yang  di miliki oleh Go-jek sudah berbagai jenis macam layanan seperti pada 

gambar dibawah ini : 

 

Gambar 1.1 Halaman awal Go-jek 

Salah satu layanan yang banyak digunakan pengguna dan merupakan 

layanan awal yang dimiliki adalah Go-ride. Pada layanan ini pengguna harus 

menentukan titik penjemputan dan tujuan,  selanjutnya akan muncul estimasi 

waktu yang dibutuhkan driver Go-jek untuk menjemput di tempat tujuan beserta 

peta posisi driver. Tidak hanya itu dari aplikasi ini pengguna juga akan tahu 

mengetahui berapa jarak yang akan ditempuh sampai jumlah biaya yang nantinya 

akan dibayar, seperti gambar dibawah ini:  

 

Gambar 1.2 Pilihan metode pembayaran 
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Untuk mekanisme pembayaran di aplikasi akan muncul dua metode 

pembayaran yaitu cash dan Go-pay yang bisa di top-up saldonya lewat ATM yang 

telah berkerja sama dengan Go-jek atau top-up melalui via driver pun juga bisa, 

keuntungan lainnya jika membayar dengan Go-pay ada diskon sebesar 25% dari 

harga awal. Jika pengguna sudah memilih semua, maka lakukan order Go-ride 

yang selanjutnya aplikasi  akan mencari driver terdekat akan muncul berupa foto 

driver, plat nomer kendaraan, dan juga no handphone driver. Contohnya seperti 

gambar di bawah ini: 

 

Gambar 1.3 Cara order Go-ride 

Dalam perjalanan menuju tempat tujuan aplikasi Go-ride akan terus 

berjalan meskipun aplikasi ditutup karena aplikasi yang sudah terhubung dengan 

maps akan selalu menunujukan posisi pengguna dan driver sampai ditempat 

tujuan. Setelah sampai tujuan, pengguna melakukan pembayaran sesuai nominal, 

jika pembayaran melalui Go-pay maka deposit Go-pay akan terpotong otomatis. 

Selanjutnya di aplikasi akan muncul notifikasi yang menujukan histori perjalanan 
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dan pengguna bisa memberikan rating sesuai tingkat kepuasan dari pengguna. 

Contohnya seperti gambar di bawah ini: 

 

Gambar 1.4 Histori perjalanan dan rating driver 

Kesuksesan Go-jek mengimplementasikan model bisnis crowdsourcing 

mengisnpirasi banyak startup untuk mendirikan startup dengan model bisnis 

serupa. Kunci sukses startup Go-jek terletak pada kemampuannya untuk 

mendapatkan kepercayaan pengguna. Permasalahannya sampai saat ini belum 

diperoleh secara ilmiah, bagaimana aplikasi startup  Go-jek mendapatkan 

kepercayaan pengguna. Salah satu problem startup Go-jek berdasarkan kuisoner 

terhadap 97 sampel pengguan Go-ride  adalah pada aplikasi Go-ride tidak ada fitur 

bagi pengguna yang ingin memesan 2 (dua) orderan secara langsung, hal ini 

membuat para pengguna mengalami kesulitan jika ingin diwaktu tertentu 

melakukan order lebih dari 1 (satu). Dengan layanan yang telah diberikan Go-jek 
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diaplikasi Go-ride peneliti ingin mengetahui sejauh mana tingkat kepercayaan dari 

para pengguna aplikasi. 

Oleh sebab itu, melalui tugas akhir ini akan diteliti aplikasi Go-ride pada 

Go-jek Indonesia sehingga mampu mendapatkan kepercayaan pengguna. Analisis 

aplikasi akan dilakukan menggunakan model business canvas. Model business 

canvas diyakini dapat digunakan untuk memahami alasan perusahaan bekerja 

lebih baik dibanding competitor (Osterwalder A. , 2010). Ada 4 elemen business 

model canvas yang akan digunakan untuk menganalisis aplikasi yaitu value 

proposition, customer relationship, customer segments dan channels karena 4 

(empat) elemen inilah yang langsung berhubungan kepada pengguna yang 

berdasarkan literatur yang dirujuk (Osterwalder A. , 2010). Diharapkan hasil 

penelitian ini menjadi informasi penting bagi startup yang ingin membangun 

bisnis dengan model crowdsourcing. 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat 

disimpulkan dari permasalahan di atas, yaitu: 

1. Bagaimana menganalisa aplikasi Go-ride yang dimiliki Go-jek dengan 

menggunakan 4 (empat) elemen dari business model canvas yaitu value 

proposition, customer relationship, customer segments dan channels untuk 

mendapatkan kepercayaan pengguna? 

2. Bagaimana tingkat kepercayaan pengguna sampai saat ini dengan pelayanan 

aplikasi Go-ride yang telah berjalan ? 
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3. Fitur-fitur aplikasi Go-ride seperti apa yang dapat meningkat kepercayaan 

pengguna, sehingga bisa menjadi rekomendasi masyarakat luas yang ingin 

mendirikan startup berbasis crowdsourcing? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam menganalisa model bisnis Go-jek menggunakan 

Business Model Canvas terhadap tingkat kepercayaan pengguna ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini menggunakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) elemen business 

model canvas yang akan digunakan dan berhubungan langsung dengan 

konsumen adalah value proposition, customer relationship, customer 

segments, channels.  

2. Untuk mengetahui sampai mana kepercayaan responden sebagai pengguna 

terhadap Go-jek dengan aplikasi Go-ride bagi masyarakat Surabaya berlokasi 

di wilayah Surabaya yang minimal dalam sebulan menggunakan 2x aplikasi 

Go-ride dan maksimal 10x bahkan lebih dalam sebulan. 

1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Menghasilkan konsep model bisnis startup dalam menjalankan aplikasi Go-

ride dengan menggunakan 4 (empat) elemen dari  business model canvas 

yaitu value proposition, customer relationship, customer segments dan 

channels. 
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2. Menghasilkan tingkat kepercayaan pengguna terhadap layanan aplikasi Go-

ride yang dimiliki oleh Go-jek  yang sedang berjalan sampai saat ini. 

3. Menghasilkan desain antar muka  yang sudah sesuai 4 (empat) elemen dari 

business model canvas yang berhubungan langsung ke konsumen selaku 

pengguna yakni : value proposition, customer relationship, customer 

segments dan channels agar dapat meningkatkan kepercayaan pengguna 

sehingga bisa dijadikan rekomendasi masyarakat yang ingin mendirikan 

startup berbasis crowdsourcing. 

1.5  Manfaat Penelitian  

1. Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini dari sisi penulis adalah : 

Bisa memahami tentang teori business model canvas dan menerapkan 

pada tugas akhir ini 

Bisa memberikan kontribusi dan rekomendasi kepada masyarakat luas 

2. Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini untuk pihak Go-jek: 

Mengetahui aplikasi Go-ride apakah sudah mendapatkan kepercayaan 

pengguna  

3. Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini bagi masyarakat luas : 

Dapat mengetahui business model canvas berbasis crowdsourcing yang 

dapat meningkatkan kepercayaaan pengguna sehingga bisa menjadi acuan 

membangun bisnis yang serupa. 
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1.6 Sistematika Penulisan  

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah dari 

penelitian Analisis Aplikasi Go-ride Pada PT. Go-jek 

Indonesia Di Surabaya Dengan Menggunakan Metode 

Business Model Canvas Untuk Mendapatkan Kepercayaan 

Pengguna. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, batasan 

masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan tentang dasar-dasar teori yang 

berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Teori-teori 

yang dibahas diantaranya penelitian sebelumnya, 

crowdsourcing, business model canvas, kepercayaan 

pengguna, transportasi online, go-jek. Hal ini sangat penting 

karena teori-teori tersebut digunakan landasan pemikiran 

penulisan tugas akhir ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang metode yang digunakan 

penulis dalam melakukan penelitian. Metode-metode yang 

digunakan penulis terdiri dari wawancara, subjek dan objek 

penelitian, identifikasi masalah, studi literatur, model 
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konseptual dan hipotesis, desain kuisoner, perhitungan 

sampel, skala pengukuran, tabulasi data, dan filterisasi data,  

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas tentang hasil instrument penelitian 

dan pembahasan  yang akan ditulis seperti analisis deskriptif 

menggunakan perangkat lunak SPSS sedangkan analisa data 

mennggunakan metode Strcutural Equation Model (SEM) 

perangkat lunak uang digunakan untuk analisa SEM. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini terdiri dari dua bagian, yaitu kesimpulan dan 

saran. Kesimpulan merupakan rangkuman singkat dari hasil 

seluruh pembahasan masalah yang ditulis. Saran berisi 

mengenai harapan dan kemungkinan lebih lanjut dari hasil 

pembahasan masalah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai dasar-dasar teori yang 

berhubungan dengan permasalahan diatas. Hal ini sangat penting karena teori-

teori tersebut digunakan sebagai landasan pemikiran. Adapun teori-teori 

digunakan sebagai berikut. 

2.1  Penelitian Terdahulu 

  Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 

Judul Penelitian Penulis Tahapan Hasil Penelitian 

Business Model 

Canvas Pada BMT 

Kanindo Syariah 

Malang 

(Azizah, 

2015) 

Metode penelitian 

yang digunakan 

adalah pendekatan 

kualitatif deskriptif. 

Teknik analisis yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

teknik analisis 

domain. 

 Hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa model 

bisnis BMT Kanindo 

Syariah Jatim telah 

mendukung proses operasi 

bisnis dan sesuai dengan 

visi dan misi yang telah 

ditetapkan. Temuan dalam 

penelitian ini adalah 

bahwa ada perbedaan 

antara literatur dan fakta 

mengenai kegiatan utama 

dan kendala 

pengembangan BMT. 

Studi Model 

Bisnis Coworking 

Space di Kota 

Bandung 

Menggunakan 

Business Model 

Canvas (Studi 

Kasus pada 

Co&Co Space) 

(Putri, 

2016) 

CO&CO Space 

sebagai coworking 

space komersil 

pertama di Bandung 

telah menjalankan 

bisnisnya sesuai 

dengan visi dan misi 

perusahaan, namun 

untuk perkembangan  

1. Menambah kerjasama 

dengan beberapa 

komunitas, ada baiknya 

CO&CO Space 

mempertimbangkan 

untuk bekerjasama 

dengan  

 



11 
 

 
 

Tabel 2.1 Lanjutan 

Judul Penelitian Penulis Tahapan Hasil Penelitian 

  kedepannya perlu 

mempertimbangkan 

saran-saran dari pihak 

internal maupun 

eksternal CO&CO 

Space agar mampu 

bersaing dan 

meningkatkan 

kinerjanya. 

Universitasuniversitas 

di Indonesia khususnya 

di Bandung, untuk  

menyosialisasikan 

tentang coworking. 

2. Melibatkan Pemerintah 

(BEKRAF) menjadi 

pendukung dalam 

mengedukasi 

masyarakat tentang 

coworking maupun 

coworking space itu 

sendiri. 

3. Switching cost yang 

dirasa tinggi oleh 

pelanggan perlu 

diperbaiki, meskipun 

hal ini memberikan 

keuntungan pada pihak 

CO&CO Space, namun 

perlu dicari cara agar 

members merasa hal 

tersebut pantas 

dikeluarkan sehingga 

members tidak perlu 

berpindah ke coworking 

space lain. 

Analisis Model 

Bisnis Dari 

Galeripos.com 

Dengan 

Menggunakan 

Business Model 

Canvas 

(Siahaan & 

Sisilia, 

2016) 

Pola model bisnis 

awal dari bisnis 

merupakan pola 

model bisnis gratis, 

dimana dimana 

terdapat salah satu 

segmen konsumen 

yang mendapatkan 

nilai proposisi secara 

gratis (UKM untuk 

iklan di website) 

karena terdapat 

segmen konsumen 
yang membayar atas  

Pola model bisnis gratis 

berubah menjadi pola 

model bisnis long tail. 

Long tail merupakan 

model bisnis yang 

berfokus pada penawaran 

sejumlah besar produk 

ceruk, yang jarang terjual. 

Model bisnis long tail 

memerlukan biaya 

inventori rendah dan 

platform yang kuat untuk 

membuat konten ceruk  
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Tabel 2.1 Lanjutan 

Judul Penelitian Penulis Tahapan Hasil Penelitian 

   nilai proposisi yang 

sudah diberikan oleh 

galeripos.com 

(masyrakat Nasional 

dan Internasional 

untuk shipping dan 

payment). 

 selalu tersedia bagi 

pembeli yang tertarik. 

Strategi bisnis dari 

galeripos.com adalah 

differentition. Dengan 

begitu, galeripos.com akan 

memberikan warna pada 

setiap pelayanan, desain, 

dan produk. 

Pengaruh 

Kepercayaan Pada 

Komitmen 

Loyalitas 

Pelanggan 

(Lita, 

2009) 

Metode penilitian 

yang digunakan 

adalah menggunakan 

pendekatan ilmu 

manajemen 

khususnya, 

manajemen 

pemasaran yang 

difokuskan pada 

pemasaran jasa. Jenis 

penilitian deskriptif 

variatif. Teknik 

penarikan sampel 

yang digunakan 

adalah convience 

sampling. 

Kepercayaan pelanggan 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

komitmen pelanggan. Hal 

ini mengindikasikan 

bahwa pelayanan yang 

dapat dipercaya akan 

mampu mendorong 

komitmen pelanggan. 

Kepercayaan pelanggan 

tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan. 

 

Analisis 

Kepercayaan Dan 

Kepuasaan 

Terhadap 

Pengguna Sistem 

Transaksi Jual 

Beli Online 

(Sugara & 

Dewantara, 

2017) 

1) kepercayaan 

berpengaruh terhadap 

pengguna sistem 

transaksi jual beli 

online (Studi pada 

konsumen “Z”)  

2) kepuasan 

berpengaruh terhadap 

penggunaan sistem 

transaksi jual beli 

online (Studi pada 

konsumen “Z”)  

Hasil yang di dapat 

bahwa “Z” merupakan 

situs jual beli yang harus 

diutamakan kepercayaan 

konsumen sehingga dapat 

mendukung transaksi yang 

dilakukan konsumen. 

Kepuasaan berpengaruh 

terhadap penggunaan 

sistem transaksi jual beli 

yang memberikan jaminan 

kepuasan dan dapat 

mendukung konsumen 

melakukan transaksi 

secara online. 
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Tabel 2.1 Lanjutan 

Judul Penelitian Penulis Tahapan Hasil Penelitian 

“Ringkasan 

Hasil Survei 

Dampak Go-jek 

Terhadap 

Perekonomian 

Indonesia 

(Lembaga 

Demografi 

Fakultas 

Ekonomi 

dan Bisnis 

Universitas 

Indonesia, 

2018) 

Menganalisis 

mengenai perubahan-

perubahan ini penting 

agar pengambilan 

kebijakan dan 

pendekatan program-

program 

pemberdayaan 

masyarakat tepat 

sasaran 

Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui 

seberapa besar tingkat 

penegetahuan publik dan 

media menegenai potensi 

manfaat sosial ekonomi 

Go-jek Indonesia serta 

menghasilkan naskah 

posisi berbasis penilitian 

yang dapat digunakan oleh 

para pemangku 

kepentingan dari 

pemerintah, akademisi, 

dan pelaku industrI di 

Indonesia. 

 

2.2 Crowdsourcing  

Menurut (Howe, 2008), adalah suatu aktifitas atau tindakan yang 

dilakukan oleh suatu perusahaan atau institusi yang mengambil salah satu fungsi 

pekerjaan / tugas yang seharusnya dilakukan oleh karyawannya disebarluaskan 

secara terbuka dan bebas untuk orang banyak / kerumunan yang terkoneksi dengan 

jaringan komputer dalam hal ini Internet. Artinya orang-orang tersebut tidak 

memiliki hubungan dengan perusahaan sebelumnya namun kini menjadi sumber 

pendanaan terbesar yang tidak bisa ditinggalkan perusahaan. Tentunya orang-

orang tersebut juga turut ambil andil dan meberikan idenya demi pencapaian yang 

dinginkan. Perusahaan yang ada pun tidak hanya memanfaatkan crowdsourcing 

sebagai bentuk pengembanagan dan riset namun juga meminta bantuan apa saja 

dari siapapun dalam banyak hal baik promosi yang dilakukans secara terus 
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menerus dari mulut ke mulut, memberikan feedback atau membantu dalam 

membangun konten. 

Secara sederhana, konsep khusus crowdsourcing diinterpretasikan 

sebagai suatu perusahaan yang memperkerjakan karyawan baru dari kerumunan 

tanpa dipusingkan dengan urusan-urusan tambahan, dan memperkerjakan 

karyawan secara parsial dan temporal sesuai dengan kebutuhan penanganan 

masalah yang diperlukan baik dalam bentuk kerumunan langsung atau 

disederhakan dalam bentuk kelompok yang lebih kecil (peer) (Miftah 

Andriansyah, 2009). 

2.3 Business Model Canvas  

Bisnis model menjelaskan mengenai dasar pemikiran bagaimana sebuah 

bisnis diciptakan, diberikan dan ditangkap nilainya (Osterwalder & Pigneur, 2010, 

hal 14). Osterwalder & Pigneur membuat sebuah pendekatan model canvas yaitu 

“Nine Building Blocks” yang memudahkan bagi para pebisnis untuk membangun 

dan mengembangkan bsinis mereka. Nine Building Blocks terdiri dari : Value 

Propotitions, Customer Segements, Customer Relationship, Channels, Key 

Resources, Key Activity, Key Partnership, Cost Structure dan Revenue Stream. 

2.3.1 Value Propositions 

Nilai tambah yang diberikan kepada para pelanggan) terdiri dari produk 

dan jasa yang dapat menambah nilai tambah kepada segmentasi yang spesifik, 

bahwa bagi pelanggan, value propositons terwujud dalam bentuk pemecahan 

(Barile, 2010). Ragam value proposition menurut (Osterwalder A. Y., 2010). 
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A.1    Newness 

Proposisi nilai kebaruan adalah proposisi nilai yang sebelumnya tidak 

pernah ditawarkan oleh perusahaan manapun. Ketika pertama kali minuman teh 

dalam kemasan botol diperkenalkan, Ketika pertama kali minuman teh dalam 

kemasan botol diperkenalkan, perusahaan menawarkan nilai yang benar-benar baru 

bagi pelanggannya. Dengan kemasan dalam botol yang didistribusikan secara luas, 

minuman teh bisa dinikmati dengan duduk dirumah atau restoran. 

A.2   Performance 

Untuk menciptakan nilai perusahaan harus melakukan peningkatan 

kinerja produk atau jasanya. Produsen motor akan menambah nilai dengan cara 

menambah kapasitas mesin, sehingga motor bisa berlari lebih cepat. 

A.3   Customization 

Customization adalah produk atau jasa yang diselesaikan dengan 

kebutuhan individual pelanggan. Contohnya motor modifikasi, produk ini 

disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Sekarang dikembangkan 

konsep mass customization, yaitu bentuk penyesuaian kebutuhan individual tetapi 

bisa diproduksi secara massal, misalnya saja sepeda motor yang ditunjukan kepada 

pelanggan perempuan. 

A.4 Getting The Job Done (Penyelesaian Pekerjaan) 

Nilai dapat diciptakan hanya dengan membantu pelanggan melakukan 

pekerjaan tertentu. Sebagai contoh adalah jasa yang diberikan oleh Advertising 
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Agency, Advertising Agency akan merancang dan membuat iklan untuk membantu 

perusahaan menjalankan fungsi promosi sehingga suatu perusahaan dapat lebih 

berkonsentrasi menjalankan startegi promosinya. 

A.5 Design  

Suatu produk/jasa dapat unggul di pasar bisa jadi karena desainnya. 

Contohnya adalah dunia fashion, suatu rancangan pakaian akan menentukan 

keberhasilan dan kegagalan di pasar. Rancangan yang sesuai kebutuhan dan selera 

pasar, akan sukses di pasar dan sebaliknya. 

A.6 Brand / Status 

Perusahaan dapat memberi nilai kepada pelanggan dengan cara memberi 

status. Status sosial ekonomi seseorang dapat dilihat merek mobil yang dikendarai. 

Demikian pula, pelanggan Starbucks berbeda status sosial ekonominya dengan 

pelanggan warung kopi, meskipun sama-sama minum kopi. Perusahaan dapat 

mendesain value propositions untuk memenuhi kebetulan pengakuan status 

pelanggan. 

A.7 Price 

Pada segmen pasar yang sensitif harga, harga yang rendah untuk produk/ 

jasa sejenis akan memberi nilai sendiri. RIM mengeluarkan Blackberry seharga dua 

juta rupiah merupakan upaya untuk memberi nilai tambah dari aspek harga. Jenis 

telepon ini menjadi alternatif bagi segmen kelas bawah yang membutuhkan alat 

komunikasi mobile. 
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A.8 Cost Reduction  

Perusahaan dapat memberi nilai kepada pelanggan berupa pengurangan 

biaya dari aktivitas yang dilakukan pelanggan. Sebagai contoh, perusahan-

perusahaan jasa konsultasi manajemen menawarkan sistem yang sasaran akhirnya 

akan mengurangi biaya operasional perusahaan. 

A.9 Risk Education 

Perusahaan dapat memberi nilai untuk pelanggan dengan cara 

mengurangi resiko yang dihadapi pelanggan. Praktik umum yang dilakukan oleh 

para produsen adalah memberi garansi dalam bentuk perbaikan atas kerusakaan. 

A.10 Accesbility 

Cara lain memberi nilai untuk pelanggan adalah memberi akses kepada 

pelanggan yang semula tidak bisa mendapatkan jasa atau produk. Sebagai contoh, 

perusahaan pembiayaan sepeda motor dan mobil, dengan bantuan perusahaan 

pembiayaan  tersebut warga masyarakat yang secara ekonomi tidak bisa membeli 

sepeda motor atau mobil, sekarang bisa membelinya. 

A.11 Convenience / Usability 

Perusahaan dapat menciptakaan nilai untuk pelanggan dengan cara 

membuat mereka dapat melakukan aktivitas menjadi lebih nyaman. Industri 

penerbitan, baik media maupun buku di Indonesia sekarang sedang berada dalam 

transisi menuju penerbitan digital. Bagi pembaca generasi muda, bacaan yang 
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dapat diakses secara mudah melalui jaringan internet dan dapat dibaca pada 

perangkat alat baca buku elektronik akan memeberi kenyamanan dan kapasitas. 

2.3.2 Customer Segments 

Segmen pelanggan adalah pihak yang menggunakan jasa/produk dari 

organisasi dan mereka berkontribusi dalam memberikan penghasilan bagi 

organisasi (Osterwalder A. Y., 2010). Dalam rangka memenuhi kepuasan 

pelanggan, perusahaan mengelompokkan pelanggan-pelanggan ke beberapa 

segmen yang berbeda berdasarkan kesamaan kebutuhan, kesamaan perilaku, dan 

lain-lain (R Khairizza Mohammad, 2015). Adapun jenis-jenis dari customer 

segments adalah : (Osterwalder A. Y., 2010). 

B.1 Geografi 

Segmentasi yang membagi pasar menjadi unit geografis yang berbeda 

seperti negara,daerah otonomi, kota, iklim atau kawasan pemukiman. 

B.2 Demografis 

Segmentasi yang membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan variabel 

seperti usia, jenis kelamin, siklus hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, 

pendidikan, agama, ras dan kebangsaan.  

B.3 Behavorial 

Segmentasi ini mengelompokan pembeli berdasarkan pengetahuan, sikap, 

tingkat pengetahuan atas sebuah produk atau jasa, serta manfaat yang dicari oleh 

konsumen dalam membeli sebuah produk atau jasa 
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B.4 Psikografis 

Segmentasi ini membagi konsumen menjadi kelompok-kelompok yang 

berbeda berdasarkan karakteristik gaya hidup dan kepribadian konsumen. 

2.3.3 Customer Relationships 

Customer relationships adalah tipe hubungan yang ingin dijalin dengan 

para pelanggan untuk mendapatkan pelanggan baru (akusisi) mempertahankan 

pelanggan lama (retention) dan menawarkan produk atau jasa lama dan baru pada 

pelanggan lama (Osterwalder A. Y., 2010). Adapun segemen dari customer 

relationships adalah: 

C.1 Bantuan Personal 

Hubungan ini didasarkan pada interaksi antarmanusia. Pelanggan dapat 

berkomunikasi dengan petugas pelayanan pelanggan untuk mendapatkan bantuan 

selam proses penjualan atau setelah pembelian selesai. Komunikasi ini dapat 

dilakukan dititik penjualan, melalui call center, e-mail atau saluran lainya. 

C.2 Bantuan Personal yang Khusus 

Dalam hubungan jenis ini, perusahaan menugaskan petugas pelayanan 

pelanggan yang khusus untuk diperuntukan bagi klien individu. Jenis hubungan ini 

paling dalam dan paling intim, dan biasanya dikembangkan dalam jangka panjang. 

Dalam layanan perbankan swasta, misalnya banker khusus melayani individu yang 

kaya. Hubungan serupa dapat ditemukan pada bisnis lain, misalnya melalui seorang 
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manager utama yang mempretahankan hubungan pribadi dengan pelanggan-

pelanggan penting. 

C.3 Self Service 

Dalam hubungan jenis ini, perusahaan tidak melakukan hubungan 

langsung dengan pelanggan, tetapi menyediakan semua sarana yang diperlukan 

pelanggan agar dapat membantu dirinya sendiri. 

C.4 Layanan Otomatis (Automated Services) 

Hubungan jenis ini mencampurkan bentuk layanan mandiri yang lebih 

canggih dengan proses otomatis. Misalnya, profil online personal memberi 

pelanggan akses menggunakan layanan sesuai dengan yang diinginkan. Layanan 

otomatis dapat mengenali pelanggan individu dan karakteristiknya, dan 

menawarkan informasi terkait dengan pesanan atau transaksi. Hal 

terbaiknya,layanan otomatis dapat meniru hubungan personal (misalnya 

menawarkan buku atau merekomendasikan film). 

C.5 Komunitas (Community) 

Saat ini perusahaan semakin banyak memanfaatkan komunitas pengguna 

agar lebih terlibat dengan pelanggan/ prospek dan dapat memfasilitasi hubungan 

antar anggota komunitas. Banyak perusahaan mempertahankan komunitas online 

yang memungkinkan pengguna bertukar pengetahuan dan saling memebantu dalam 

memecahkan masalah. Komunitas juga dapat membantu perusahaan utnuk lebih 

memahami pelangganya. 
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C.6 Kokreasi (Co-Creation) 

Semakin banyak perusahaan yang melakukan lebih dari sekedar 

hubungan konvensional pelanggan-vendor untuk menciptakan nilai bersama 

pelanggan. Amazon.com mengajak pelanggan memberikan ulasan yang kemudian 

menciptkan nilai bagi pecinta buku lain. Beberapa perusahaan melibatkan 

pelanggan untuk membantu dalam mendesain produk baru yang inovatif. 

2.3.4 Channels 

Channels adalah saluran untuk berhubungan dengan para pelanggan. 

Komunikasi, distribusi, dan jaringan penjual atau sales merupakan salah satu usaha 

perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Channels memainkan peranan 

yang penting dalam pengalaman pelanggan. (Osterwalder A. Y., 2010, p. 22) juga 

membagi channel dalam 5 fase mulai dari pengenalan sampai pendistribusian “ 

janji” yaitu: 

D.1 Fase 1 (Awarness) 

Pada fase ini channels berfungsi untuk mengenalkan perusahaan kepada 

pelanggan. Contoh channels untuk membangun awareness adalah iklan. 

Pengenalan melalui iklan dapat berupa visual, audio maupun audio visual . 

Pengenalan visual dapat berupa gambar atau teks, dalam bentuk audio adalah iklan 

di radio atau bentuk suara yang lain sedangkan dalam bentuk audio visual adalah 

iklan televisi. Media penyampai materi “janji” juga beragam yaitu televisi, radio, 

internet, online services, event, penyampaian lisan dan lain-lain. 
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D.2 Fase 2 (Evaluation) 

Setelah berkenalan, tiba saatnya untuk mempercayai. Fase ini dapat 

merupakan fase penjajajakan. Kedua belah pihak (perusahaan dan pelanggan) dapat 

saling menilai. Pertanyaan yang perlu di ajukan pada fase ini adalah apa yang dapat 

kita lakukan untuk membantu pelanggan mengevaluasi produk/jasa kita?. Adapun 

cara untuk menilai produk/jasa tersebut adalah pengalaman masa lalu, referensi dan 

observasi langsung baik aspek teknis maupun performance. 

D.3 Fase 3 (Purchase) 

Setelah saling mengevaluasi, tiba saatnya perusahaan dan pelanggan 

untuk melakukan proses transaksi. Pada fase ini, tantangannya adalah bagaimana 

mengelola agar proses tersebut berlangsung secara efektif dan efisien. Untuk 

melakukan transaksi, perusahaan dapat memilih transaksi secara fisik maupun non 

fisik, setelah itu perusahaan juga perlu mempertimbangkan dari aspek lokasi, waktu 

dan proses. 

D.4 Fase 4 (Delivery) 

Setelah proses transaksi, fase selanjutnya adalah delivery. Delivery adalah 

pemenuhan “janji” atau pembuktian value proposition. Dalam fase ini, pelanggan 

maupun perusahaan masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Hal-hal yabg 

perlu dirancang dalam fase ini adalah bagaimana pendistribusian penghargaan oleh 

pelanggan atas “janji” yang telah diberikan oleh perusahaan. 
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D.5 Fase 5 (After Sales) 

Fase akhir dari channels merupakan purna jual. Penting perusahaan untuk 

memahami bagaimana kondisi dan perasaan pelanggan setelah mendapatkan 

“janji” yang ditawarkan. Fase ini akan berhubungan erat dengan elemen customer 

relationship. Kemudahaan pelanggan dalam meyampaikan saran maupun keluhan 

merupakan saat yang menentukan keberlangsungan hubungan kerjasama jangka 

panjang. Oleh karena itu efektifitas dan efisisensi peyampaian keluhan / saran / ide 

/ masukan perlu didesain dan dikelola dengan baik. 

2.3.5 Revenue Streams 

Revenue streams adalah pendapatan yang diterima perusahaan dari 

masing-masing segmen pasar atau dengan kata lain revenue streams adalah 

pemasukan yang biasanya diukur dalam bentuk uang yang diterima perusahaan dari 

pelanggannya. Revenue streams bukan mempresentasikan keuntungan yang 

didapat, karena secara umum diketahui bahwa keuntungan merupakan pendapatan 

bersih setelah dikurangi biaya-biaya usaha (Chen, 2012). Adapun ragam dari 

revenue stream adalah (Osterwalder A. Y., 2010): 

E.1 Penjualan Aset 

Hasil produksi perusahaan manufaktur adalah aset perusahaan tersebut. 

Memperoleh pendapatan dari penjualan aset sudah menjadi praktik bisnis yang 

lazim. 
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E.2 Biaya Pemakaian 

Aliran pendapatan ini tercipta dari pembayaran atas jasa atau barang tidak 

berwujud lainya yang dimanfaatkan oleh pelanggan. Semakin banyak jasa yang 

ditawarkan dan dimanfatkan oleh pelanggan. Semakin banyak pula pelanggan akan 

membayar, dan pada akhirnya semakin besar pula aliran pendapatan. Perusahaan 

yang bergerak dibidang industri jasa akan mengutamakan aliran pendapatan jenis 

ini. 

E.3 Biaya Langganan 

Aliran pendapatan ini tercipta dari pembayaran oleh pelanggan dalam 

segmen-segmen tertentu atas hak dan aksesbilitas untuk jasa yang dapat 

dimanfaatkan selama periode tertentu. Contoh paling sederhana dari aliran 

pendapatan jenis ini adalah biaya keanggotaan pada club-club olahraga. 

E.4 Sewa 

Aliran pendapatan ini tercipta dari pembayaran oleh pelanggan dalan 

segmen-segmen tertentu atas penyerahan hak ekslusif untuk pemanfaatan aset yang 

dimiliki perusahaa. Perusahaan penyedia jas penyewaan dapat menjadi salah satu 

contoh sederhana untuk menggambarkan aliran pendapatan jenis ini. 

E.5 Lisensi 

Tercipta dari pembayaraan yang dilakukan oleh pelanggan karena 

mendapatkan izin untuk menggunakan hak ata kekayaan industrial perusahaan 

yang di lindungi secara hukum. Selain merek dagang, beberapa contoh hak atas 
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kekayaan industrial yang umum ditransaksikan untuk menciptakan aliran 

pendapatan adalah hak cipta, paten dan rahasia dagang. 

E.6 Biaya Jasa Perantara 

Suatu aliran pendapatan yang pada umumnya diperoleh oleh perusahaan 

ataupun perorangan yang menerapkan model bisnis keagenan. Di Indonesia, aliran 

pendapatan ini banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan agen properti, 

maupun perorangan yang bekerja sebagai agen asuransi. 

E.7 Iklan 

Aliran pendapatan yang dihasilkan dari pembayaraan oleh pelanggan atas 

penggunaan media komunikasi sebagai tempat untuk mengiklankan atau 

mempromosikan produk barang atau jasa. Secara tradisional, umunya pendapatan 

ini dapat dinikmati oleh perusahaan-perusahaan industri media (cetak atau 

eleketronik), internet dan event organizer. 

E.8 Donasi 

Tercipta dari penerimaan sejumlah uang dari indvidu ataupun organisasi 

yang kita kenal dengan sebutan “Donor”, menggantikan terminologi umum yang 

sering kita sebut sebagai pelanggan (customer). Perbedaan donor dengan customer 

adalah donor akan mendapatkan suatu manfaat yaitu pemenuhan nilai 

organisasinya dalam hal tanggung jawab sosial, sedangkan customer akan 

menerima manfaat dari produk/jasa yang dijanjikan oleh perusahaan. 
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2.3.6 Key Resource 

Key resource adalah sumber daya utama yang dibutuhkan 

oleh perusahaan supaya model bisnis dapat berjalan. Sumber daya utama 

ini membuat sebuah perusahaan dapat membentuk dan menawarkan value 

propositions, mendapatkan pasar, mengawasi hubungan dengan segmen-segmen 

pasar, dan mendapatkan penghasilan. key resources dapat berupa benda fisik, 

finansial, intelektual, maupun manusia. key resources dapat dimiliki oleh 

perusahaan maupun bekerjasama dengan key partners. Adapun juga ragam dari key 

resource adalah: (Osterwalder A. Y., 2010, p. 29). 

F.1 Manusia (People) 

Manusia merupakan sumber daya utama organisasi. Pada perusahaan 

farmasi misalnya, model bisnisnya sangat ditentukan oleh para ilmuwan yang 

berpengalaman dan tenaga kerja terampil. 

F.2 Fasilitas 

Fasilitas disini dapat berupa fasilitas fisik maupun non fisik. Fasilitas fisik 

misalnya adalah pabrik, bangunan, kendaraan dan mesin. Fasilitas non fisik dapat 

berupa sistem kerja. Para peritel seperti Carrefour, Alfamart, sangat mengandalkan 

pada keunggulan sistem yang mengatur bisnis mereka. 

F.3 Teknologi 

Pada perusahaan-perusahaan yang high-tech, teknologi menjadi sumber 

daya utama yang sangat menentukan. Bagi perusahaan Telekomunikasi pengunaan 
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teknologi terbaru menjadi penentu untuk mewujudkan value proposition yang 

dijanjikan oleh pelanggan. 

F.4 Intelektual 

Sumber daya intelektual seperti brand, hak paten, hak cipta, produk 

database kini menjadi  komponen yang semakin penting dalam model bisnis, Merek 

Aqua, misalnya menjadi sumber daya yang sangat bernilai bagi Aqua Grup. 

Perusahaan keuangan dan perbankan menjadikan database pelanggan sebagai 

sumber daya untuk menawarkan produk atau memberi pelayanan yang sesuai. 

F.5 Channels 

Saluran distribusi kini juga menjadi sumber daya penting, bagi 

perusahaan Customer Good saluran distribusi untuk produk mereka menjadi sangat 

penting. 

2.3.7 Key Activities 

Key activities adalah kegiatan-kegiatan utama apa saja yang perlu 

dilakukan oleh organisasi ataupun tindakan-tindakan terpenting yang harus diambil 

perusahaan agar dapat beroperasi dengan sukses dan memberikan nilai tambah 

dengan baik. Aktivitas-aktivitas kunci juga diperluka untuk menciptakan dan 

memeberikan proposisi nilai, menjangkau pasar, mempertahankan hubungan 

pelanggan dan memeperoleh pendapatan (Osterwalder A. Y., 2010). Adapun 

aktivitas-aktivitas kunci dikatagorikan sebagai berikut: 
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G.1 Produksi 

Aktivitas terkait dengan perancangan, pembuatan dan penyampaian 

produk dalam jumlah besar dan/ kualitas unguul. Akitivitas produksi mendominasi 

model bisnis perusahaan pabrikan. 

G.2 Pemecah Masalah 

Aktivitas-aktivitas kunci jenis ini terkait dengan penawaran solusi baru 

untuk masalah-masalah pelanggan individu. Kegiatan-kegiatan konsultan, rumah 

sakit dan organisasi jasa lain biasanya mendominasi aktivitas pemecahan masalah. 

Model bisnis organisasi ini membutuhkan aktivitas-aktivitas seperti manajemen 

pengetahuan dan pelatihan berkelanjutan. 

G.3 Platform / Jaringan 

Model bisnis yang dirancang dengan platform sebagai Sumber Daya 

Utama di dominasi oleh platform atau Aktivitas kunci yang terkait dengan jaringan. 

Jaringan, platform matchmaking, software dan bahkan merek berfungsi sebagai 

platform. Model bisnis eBays mengharuskan perusahaan untuk terus menerus 

mengembangkan dan mempertahankan platformnya, yaitu situs web di eBay.com  

Model bisnis visa memerlukan aktivitas-aktivtas yang berkaitan dengan platform 

transaksi kartu kredit visa bagi pedangang, pelanggan, dan perbankan. Aktivtas 

kunci dalam kategori ini terkait manajemen platform, ketentuan layanan dan 

promosi platform. 
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2.3.8 Key Partnerships 

Key partnership adalah mitra utama dalam bisnis, misalnya supplier, 

sehingga model bisnis dapat berjalan. Perusahaan menjalin kerjasama untuk 

beberapa alasan dan jalinan kerjasama menjadi landasan dari beberapa model 

bisnis. Perusahaan membuat aliansi untuk mengoptimasi model bisnisnya, 

mengurangi risiko, atau memperoleh sumber daya (Osterwalder A. Y., 2010, p. 32). 

Beikut di bedakan tiga motivasi dalam membangun kemitraan: 

H.1 Optimasi Dalam Skala Ekonomi 

Bentuk paling mendasar dari kemitraan atau hubungan antara pembeli-

pemasok dirancang untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan aktivitas. 

Tidak logis bagi sebuah perusahaan memiliki semua sumber daya atau 

mengerjakan semua aktivitasnya sendiri. Optimasi dan skala ekonomi kemitraan 

biasanya dibuat untuk mengurangi biaya, dan itu sering sekali melibatkan 

outsourcing atau pemanfaatan infrastruktur bersama. 

H.2 Pengurangan Resiko dan Ketidakpastian 

Kemitraan dapat membantu mengurangi resiko dalam lingkungan 

kompetitif yang bercirikan ketidakpastian. Bukan suatu yang tidak biasa bagi 

pesaing untuk membentuk aliansi strategis dalam satu area sambil tetap bersaing di 

area lainnya. 
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H.3 Akusisi Sumber Daya dan Aktifitas Tertentu 

Hanya sedikit perusahaan yang memiliki semua sumber daya atau 

melakukan semua aktivitas yang digambarkan oleh model bisnisnya. Kebanyakan 

mereka lebih suka memperluas kemampuan dengan mengandalkan perusahaan lain 

untuk melengkapi sumber dayanya atau melaksanakan aktivtas-aktivtas tertentu. 

Kemitraan semacam ini muncul karena adanya kebutuhan untuk memperoleh 

pengetahuan, lisensi, atau akses ke pelanggan. 

2.3.9 Cost Structure 

Cost structure adalah komponen-komponen biaya yang digunakan supaya 

organisasi atau perusahaan bisa berjalan sesuai dengan model bisnisnya. Membuat 

dan meningkatkan nilai tambah, berhubungan dengan pelanggan, dan mendapatkan 

penghasilan semuanya termasuk dalam komponen biaya (Osterwalder A. Y., 2010, 

p. 34). Biaya model bisnis dibedakan menjadi dua terpacu biaya (cost driven) dan 

terpacu nilai (value driven) serta struktur biaya memeiliki karakteristik biaya 

tetap,biaya variable, skala ekonomi dan lingkup ekonomi untuk lebih jelasnya 

seperti dibawah ini. 

I.1 Terpacu Biaya 

Model bisnis terpacu biaya berfokus pada peminimalan biaya. Pendekatan 

ini bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan struktur biaya seramping 

mungkin, menggunakan proposisi nilai dengan harga terendah, otomatisasi 

maksimum, dan outsourcing secara ekstensif. 
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I.2 Terpacu Nilai 

Beberapa perusahaan kurang peduli terhadap implikasi biaya desain 

model bisnis tertentu, dan berfokus pada penciptaan nilai. Proposisi nilai premium 

dan layanan pribadi tingkat tinggi biasanya menjadi ciri model bisnis yang terpacu 

nilai. 

I.3 Biaya Tetap 

Biaya-biaya yang tetap sama meskipun volume barang atau jasa yang 

dihasilkan berbeda-beda. 

I.4 Biaya Variabel 

Biaya-biaya yang bervariasi secara proposional dengan volume barang 

atau jasa yang dihasilkan. Beberpa bisnis, misalkan festival musik,memiliki ciri 

propose biaya variabel yang tinggi. 

I.5 Skala ekonomi 

Keunggulan biaya yang dinikmati suatu bisnis ketika produksinya 

berkembang. Perusahaan-perusahaan yabg lebih besar, misalnya mendapat manfaat 

dari rata-rata  harga pemebelian yang lebih rendah karena membeli dalam jumlah 

besar. Hal ini factor-faktor lain menyebabkan turunya biaya rata-rata per unit ketika 

produksi meningkat. 

I.6 Lingkup Ekonomi 

Keunggulan biaya yang dinikmati bisnis terkait dengan lingkup 

operasional yang lebih besar. Dalam perusahaan besar, misalnya, aktivitas 
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pemasaran atau saluran distribusi yang sama dapat mendukung beberpa produk 

sekaligus. 

2.4 Kepercayaan Pengguna 

Kepercayaan konsumen/pengguna adalah semua pengetahuan yang 

dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat konsumen tentang 

objek, atribut, dan manfaatnya. Kepercayaan penggunan adalah pengetahuan 

konsumen tentang suatu produk/jasa yang diyakini memiliki kualitas dan manfaat 

(Mowen & Minor, 2012) 

Kepercayaan pengguna dapat dibangun melalui peningkatan kualitas 

pelayanan dan pencapaian kepuasan pengguna (Asakdiyah, 2010). Trust atau 

kepercayaan sebagai kesediaan seseorang untuk menggantungkan dirinya dari 

pihak lain yang terlibat dalam pertukaran karena mereka memiliki keyakinan pada 

pihak lain tersebut (Asakdiyah, 2010). Kepercayaan secara jelas sangat 

bermanfaat dan penting untuk membangun relationship, walaupun menjadi pihak 

yang dipercaya tidaklah mudah dan memerlukan usaha bersama (Fasocah & 

Hartono, 2013). 

2.4.1 Jenis Kepercayaan 

Menurut (Mowen & Minor, 2012) terdapat tiga jenis kepercayaan yaitu: 

1. Kepercayaan atribut objek 

Pengetahuan tentang sebuah objek memiliki atribut khusus yang disebut 

kepercayaan atribut objek. Kepercayaan atribut objek menghubungkan sebuah 

atribut objek, seperti seseorang, barang atau jasa. Melalui kepercayaan atribut 
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objek, konsumen menyatakan apa yang diketahui tentang sesuatu dalam hal variasi 

atributnya. 

2. Kepercayaan manfaat atribut 

Seseorang mencari produk dan jasa yang akan menyelesaikan masalah-

masalah dan memenuhi kebutuhannya dengan kata lain memiliki atribut yang akan 

memberikan manfaat yang dapat dikenal. Hubungan antara atribut dan manfaat ini 

menggambarkan jenis kepercayaan kedua. Kepercayaan atribut manfaat 

merupakan persepsi konsumen tentang seberapa jauh sebuah atribut tertentu 

menghasilkan, atau memberikan manfaat tertentu. 

3. Kepercayaan manfaat objek 

Jenis kepercayaan ketiga dibentuk dengan menghubungkan objek dan 

manfaatnya. Kepercayaan manfaat objek merupakan persepsi konsumen tentang 

seberpa jauh produk, orang atau jasa tertentu yang akan memberikan manfaat 

tertentu. 

2.5 Transportasi Online 

Transportasi online muncul di tengah kondisi sistem transportasi di 

Indonesia  yang belum tertata dengan baik. Beberapa perusahaan besar berlomba 

untuk   membentuk perusahaan transportasi berbasis aplikasi online, beberapa di 

antaranya  adalah Go-jek, Grab maupun Uber. Bagi sebagian orang transportasi 

online   merupakan solusi atas sistem transportasi yang masih buruk, namun di sisi 

lain merupakan masalah bagi orang-orang yang menggantungkan hidup dari jasa  

transportasi yang tidak mengandalkan teknologi. Transportasi online menawarkan  
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kemudahan, biaya yang lebih murah, kenyamanan dan keamanan yang lebih  

terjamin, maka tidak mengherankan jika banyak orang yang beralih dari moda  

transportasi konvensional ke moda transportasi online.  

Transportasi online dengan segala kemudahannya memang masih 

menyisakan  masalah hukum. Belum adanya aturan atau payung hukum sering kali 

menjadikan  transportasi online sebagai sesuatu yang dianggap ilegal. Lambatnya 

Pemerintah dalam menyediakan payung hukum menjadi penyebab munculnya 

permasalahan terkait transportasi berbasis aplikasi online. Saat ini, payung hukum 

untuk aktivitas transportasi online berbasis tehnologi aplikasi adalah Peraturan 

Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan  

Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek 

(Wahyusetyawati, 2017). 

2.6 Go-jek 

Go-jek atau ojek online adalah aplikasi yang berbasis internet dengan 

sistem transportasi yang menggunakan jasa angkutan hadir di Indonesia sebagai  

inovatif untuk mendorong perubahan sektor transportasi informal agar dapat  

beroperasi, serta menghindari kemacetan yang ada di kota-kota besar. Jasa  

transportasi angkutan menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor) dan biasa  

disebut ojek online. Go-jek hadir dengan dasar pemikiran bahwa ojek yang  

biasanya hanya mangkal di pos-pos tertentu bisa terkordinir dan terintegrasi untuk  

melayani masyarakat dengan cepat dan sigap via online booking. Oleh karena itu,  
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PT. Go-jek Indonesia akhirnya menghadirkan jasa transportasi alternative tersebut  

kedalam bentuk aplikasi mobile (Darmadi, 2016). 

Dengan operasional yang terstandarkan, yang sudah ditetapkan tarif 

sehingga tidak ada sistem tawar menawar disisi lain sangat menguntungkan  

sehingga tidak perlu lagi berjalan kaki ke luar rumah mecari angkutan umum di 

luar  rumah. Go-jek secara tidak langsung juga memberikan contoh bagaimana  

menggunakan helm, jaket, serta masker yang benar dalam berkendara. Go-jek juga  

menjadi contoh untuk tidak parkir sembarangan. Selain itu driver Go-jek yang 

diberikan asuransi tentunya akan menguntungkan bagi drivernya. Manajemen Go- 

jek menerapkan sistem bagi hasil dengan pengemudi ojek yang berada di bawah  

naungannya, adapun pembagian hasil dari driver Go-Jek dengan perusahaan.  

Dalam kerja Go-jek untuk Go-ride atau layanan antar jemput, maka ada 

objek yang akan terlibat dalam  sistem kerja Go-jek yaitu konsumen, Go-jek dan 

driver Go-jek : 

1. Para pengguna Go-jek, harus mengunduh Go-jek Mobile App dari handphone 

mereka, baru mereka bisa memesan layanan Go-jek. 

2. Pengguna melakukan pemesanan ojek melalui aplikasi Go-jek dengan 

memasukan alamat penjemputan dan alamat tujuan. Informasi tarif otomatis  

keluar setelah kedua alamat tersebut diisi sehingga konsumen tahu berapa  

ongkosnya nanti. 

3. Selanjutnya aplikasi Go-jek akan memproses pesanan tersebut dengan 

menggunakan argoritma tertentu untuk pencarian driver Go-jek yang akan 

mengantarkan calon penumpang atau pesanan tersebut. 
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4. Driver Go-jek yang berhasil memenangkan bidang (menang nge-bind), maka 

driver berhak mengantar atau pesanan penumpang.  

5. Driver Go-jek akan menjemput penumpang sesuai alamat penjemputan dan 

pengantaran sampai tujuan. 

6. Setelah sampai tujuan maka penumpang akan membayar ke driver Go-jek 

yaitu dengan cara cash atau kredit ke Go-jek. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran akan menjelaskan bagaimana proses penelitian 

yang dilakukan. Berikut dibawah ini merupakan kerangka pemikirannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Kerangka Pemikiran 

Menentukan Objek Amatan 

Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Studi Literatur 

Pengumpulan Data 

Analisis Data 

1. Menghasilkan konsep model bisnis dalam menjalankan aplikasi layanan Go-

ride dengan menggunakan 4 (empat) elemen Business Model Canvas yaitu 

Value Proposition, Customer Relationships, Customer Segments, Channels 

2. Menghasilkan tingkat kepercayaan pengguna terhadap layanan aplikasi Go-

ride yang sedang berjalan sampai saat ini 

3. Menghasilkan desain antar muka yang sudah sesuai 4 elemen Business 

Model Canvas berhubungan langsung kepada pengguna agar 

meningkatkan kepercayaan pengguna sehingga bisa menjadi rekomendasi 

masyarakat yang ingin mendirikan startup berbasis crowdsourcing. 

Kesimpulan dan Saran 

Mulai 

 

Selesai 

 

 

Bussines Model 

Canvas 

yang langsung 

berhubungan 

dengan konsumen 

 

1. Value 

Proposition 

2. Customer 

Relationships 

3. Customer 

Segments 

4. Channels 

 

(Osterwalder, 2010) 

 

 

 Kepercayaan 

Pengguna  

1. Kepercayaan 

Atribut Objek 

2. Kepercayaan 

Manfaat Atribut 

3. Kepercayaan 

Manfaat Objek 

(Mowen & 

Minor, 2012) 



38 
 

 
 

3.2 Tahap Penelitian 

Pada tahap penelitian ini menjelaskan tentang apa saja yang dilakukan 

dari proses awal sampai akhir dalam penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 2 Tahapan Penelitian 
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3.3 Tahap Pendahuluan  

Pada tahap pendahuluan hal yang dilakukan terdiri dari 8 (delapan) 

tahapan, yaitu wawancara, subjek dan objek penelitian, identifikasi masalah, studi 

literatur, model konseptual dan hipotesis, penentuan variabel penelitian, desain 

kuisoner dan perhitungan sampel. 

3.3.1 Wawancara 

Melakukan tanya jawab kepada para pengguna aplikasi Go-ride baik dari 

anak sekolah, mahasiswa, pekerja dan lansia untuk mengetahui bagaimana proses 

atau cara melakukan order melalui aplikasi Go-ride. Adapun observasi mengenai 

aplikasi Go-ride yang memiliki menu-menu dan fungsi yang dapat digunakan oleh 

pengguna aplikasi Go-ride.  

3.3.2 Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat 

Surabaya yang dalam satu bulan minimal 2x dan maksimal lebih dari 10x 

mengunakan aplikasi Go-jek. Sementara objek yang saya gunakan pada penelitian 

ini adalah start up Go-jek, yang dimana dalam menjalankan bisnisnya start up ini 

menggunakan model bisnis yang seperti apa dan juga langsung berhubungan 

kepada pelanggan selain itu dari model bisnis tersebut, dibuatlah layanan yang Go-

jek berikan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.  

Untuk lebih mudah dan membantu subjek penelitian maka berikut 

penjelasan  indikatornya, yaitu : 
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1. Merupakan masyarakat yang berada di wilayah Surabaya. Alasan memilih 

informan sebagai subjek penelitian ini adalah karena saya sebagai penulis berada 

di wilayah kota Surabaya yang dimana dengan beradanya informan dan penulis 

dalam wilayah yang sama memudahkan saya dalam melakukan wawancara dan 

penyebaran kuisoner. 

2. Pernah menggunakan aplikasi Go-jek minimal dalam sebulan melakukan 2x 

order sampai > 10x order. 

3.3.3 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan model Business Model Canvas dari 9 (sembilan) elemen 

yang dimiliki hanya 4 (empat) elemen yang merujuk langsung kepada pengguna 

dimana selanjutnya digunakan sebagai variabel bebas. 4 (empat) elemen 

tesebut,yaitu: 

1. Variabel X1 adalah Value Proposition 

2. Variabel X2 adalah Customer Relationships 

3. Variabel X3 adalah Customer Segments 

4. Variabel X4 adalah Channels 

Sementara variabel terikat (Y) adalah kepercayaan pengguna yang 

didalamnya meliputi : kepercayaan atribut objek, kepercayaan manfaat atribut, 

kepercayaan manfaat objek . 
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3.3.4 Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan studi literatur dengan mencari informasi di 

berbagai literatur (buku, jurnal, maupun dari website) yang berhubungan dengan 

kegiatan penilitian dan analisis aplikasi Go-ride. 

3.3.5 Model Konseptual dan Hipotesis 

Model konseptual  penelitian ini pada gambar dibawah ini: 

 

Gambar 3. 3 Model konseptual data dan hipotesis 

Dari model konseptual diatas, hipotesis penelitian yang dikembangkan 

sebagai berikut: 

H1 : Diduga variabel dari business model canvas berpengaruh terhadap 

kepercayaan pengguna. 

H2 : Diduga variabel dari business model canvas tidak berpengaruh terhadap 

kepercayaan pengguna. 

3.3.6 Penentuan Variabel Penelitian 

Operasionaliasasi variabel adalah proses penguraian variabel penilitian 

kedalam sub variabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran (Nariawati, 
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2008). Dalam penilitian ini terdapat dua variabel yang berperan sebagai objek 

penilitian, yaitu : 

1) Variabel bebas ( Independent Variable) : Value Proposition (X1), Customer 

Relationships (X2), Customer Segments (X3), dan Channels (X4). Variabel 

bebas merupakan variabel stimulus atau variabel yang mempengaruhi 

variabel lain. Variabel bebas merupakan variabel yang pengaruhnya diukur, 

dimanipulasi, atau dipilih oleh peniliti untuk menentukan hubungannya 

dengan suatu gejala yang di observasi dalam kaitanya dengan variabel lain 

(Nariawati, 2008). Dalam penilitian ini, variabel bebas yang diteliti adalah 

berdasarkan metode Bussines Model Canvas dengan 4 (empat) elemen dari 9 

(sembilan) elemen yang di buat oleh (Osterwalder A. , 2010) yaitu : Value 

Proposition, Customer Relationships, Customer Segements, dan Channels, 

karena 4 (empat) elemen inilah yang langsung berhubungan kepada pengguna 

yang berdasarkan literatur yang dirujuk (Osterwalder A. , 2010) 

2) Variabel Terikat (Dependent Variabel) : Komponen kepercayaan pengguna 

(Y). Variabel terikat merupakan variabel yang dapat dipengaruhi oleh 

variabel lain (independent variabel). Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini 

adalah kepercayaan pengguna yang didalam nya meliputi : kepercayaan 

atribut objek, kepercayaan manfaat atribut, kepercayaan manfaat objek 

(Mowen & Minor, 2012). 
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3.3.7 Desain Kuisoner  

Penulis merancang desain kuisoner untuk meneliti analisis aplikasi Go-

ride pada PT Go-jek Indonesia di Surabaya dengan menggunakan metode 

Business Model Canvas untuk meningkatkan kepercayaan pengguna, yaitu : 

a) Perancangan Konstruk 

Konstruk adalah elemen dari kuisoner yang digunakan untuk 

mendefinisikan tujuan penelitian sebuah kuisoner terhadap objek kuisoner. 

Konstruk kuisoner untuk penelitian ini ditunjukan pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

                     

Gambar 3. 4 Konstruk kuisoner 

b) Konsep Konstruk 

Setelah menyusun perancanaan konstruk, maka langkah selanjutnya 

adalah menginterpretasikan rancangan tersebut ke dalam sebuah konsep yang akan 

menjelaskan fungsi dari masing-masing konstruk tersebut. Penyusunan konsep 

konstruk yang dibuat oleh penulis untuk kuisoner analisis aplikasi Go-ride pada 

PT Go-jek Indonesia di Surabaya dengan menggunakan metode Business Model 

 

KUISONER 

 

Konstruk 1 

value 

proposition 

 

Konstruk 2 

customer 

relationship 

 

Konstruk 3 

customer 

segments 

 

Konstruk 

4 

chanels 

 

Konstruk 5 

komponen 

kepercayaan 
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Canvas dalam meningkatkan kepercayaan pengguna berdasarkan gambar diatas 

adalah sebagai berikut : 

Konstruk 1 :  value proposition 

Konstruk ini dibuat untuk mengetahui nilai tambah apa saja yang di punyai 

aplikasi Go-ride 

Konstruk 2 : customer relationship 

Konstruk ini dibuat untuk mengetahui hubungan yang di jalin Go-jek  dengan 

pengguna melalui aplikasi Go-ride 

Konstruk 3 : customer segments 

Konstruk ini dibuat untuk mengetahui segmentasi pengguna yang menggunakan 

Go-jek melalui aplikasi Go-ride 

Konstuk 4 : chanels 

Konstuk ini dibuat untuk mengetahui cara Go-jek dengan aplikasi Go-ride 

berhubungan langsung dengan pengguna baik dari komunikasi sampai after sales. 

Konstuk 5 : komponen kepercayaan 

Konstuk ini dibuat untuk mengetahui sampai dimana pengguna mempercayai  Go-

jek dengan aplikasi Go-ride dalam memenuhi kebutuhan transportasi di kehidupan 

sehari-hari. 

3.3.8 Perhitungan Sampel  

Menurut (Sugiyono, Statistika Untuk Penilitian, 2012) populasi adalah 

wilayah generelaisasi yang terdiri dari subjek yang memiliki karakteristik dan 

kuantitas tertentu dan telah ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan ditarik 
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kesimpulanya. Populasi pada penelitian ini adalah warga Surabaya yang 

menggunakan aplikasi Go-ride. 

Pada bagian ini menjelaskan tentang tahapan penghitungan sampel yang 

akan dilakukan terhadap penelitian ini. 

1) Populasi Penelitian  

Populasi pada penelitian ini adalah pengguna aplikasi Go-ride 

2) Metode dan Teknik Pengambilan Sampel  

Pada penilitian ini akan menggunakan teknik sampling Statified Random 

Sampling. Untuk menentukan jumlah ukuran sampel responden menggunakan 

rumus slovin dengan penjelasan sebagai berikut: 

 

n = Sampel 

N = Jumlah populasi 

e = Kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang 

dapat ditolerir. Default nilai e = 0,1 atau 10% 

Sementara untuk menghitung sampel yang di butuhkan pada masing-

masing jenis pekerjaan :  

Jumlah Jenis Pekerjaan  x   Sampel yang di perlukan 

                      Jumlah Populasi 

3) Lokasi  

Penelitian ini dilakukan pada para pengguna Go-ride di kota Surabaya 
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3.5.4 Skala Pengukuran 

Skala yang dipakai untuk mengukur hasil kuisner menggunakan skala 

likert, Skala yang digunakan dalam penilitian ini memiliki 5 pilihan yaitu sangat 

tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju seperti pada tabel di bawah 

Tabel 3. 1 Skala Linkert 

 Keterangan Intensitas Kesetujuan Pernyataan di Dalam 

Kuisoner 

Angka 1 2 3 4 5 

Ketarangan 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 
Netral Setuju 

Sangat 

Setuju 

Sumber : (Ghozali, 2005) 

3.4 Tahap Pengumpulan Data 

Langkah yang dilakukan setelah melakukan tahap pendahuluan adalah 

tahap pengumpulan data. Pada tahap ini terdiri dari penyebaran kuisoner dan 

tabulasi data. 

3.4.1 Penyebaran Kuisoner  

Cara penyebaran kuisoner dalam penilitian ini melalui kusiner dengan 

google form (online) dilakukan dengan menyebarkan link kuisoner diberbagai 

grup komunitas ataupun keluarga di media sosial line dan whatsapp.   

3.4.2 Tabulasi Data 

Data dari semua responden kemudian dibuatkan tabel, data-data yang 

masuk diperiksa kembali jika ada data yang salah seperti formatnya, kemudian 
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pemberian skor pada setiap jawaban sesuai skala likert. Setelah itu data yang sudah 

ditabulasi akan diolah di SmartPLS dan untuk analisis deskriptif di SPSS 23. 

3.5 Tahap Pengolahan Data 

Langkah yang dilakukan setelah melakukan tahap pengumpulan data 

adalah tahap pengolahan data. Pada tahap ini terdiri dari filterisasi data yang 

digunakan dan analisis deskriptif. 

3.5.1 Filterisasi Data yang Digunakan 

Filterasi data merupakan  data apa saja yang nantinya akan dilakukan 

dalam penelitian sesuai dengan memenuhi kriteria. 

3.5.2 Analisis Deskriptif 

Analisis deskrpitif merupakan cara untuk menganalisis data dengan 

menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa mengambil kesimpulan 

(Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, 2012). Analisis deskrptif digunakan untuk 

mengukur karakteristik sebuah data. Karakteristik tersebut seperti mean (nilai 

rata-rata), median, range, nilai minimum, nilai maksimum, stadart devisiasi, 

skewness, kurtosis, dan sebagainya. Analisis deskrptif penilitian ini menggunakan 

SPSS 23. SPSS meyediakan 2 menu yang berhubungan dengan analisis deskriptif 

yakni menu report dan descriptive statistics. 
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3.6  Tahap Analisis Data 

Langkah yang dilakukan setelah melakukan tahap pengolahan data adalah 

tahap analisis data. Pada tahap ini terdiri dari analisis structural equation model 

(SEM). 

3.6.1 Analisis SEM 

Menurut (Santoso, 2011) Structural Equation Model  (SEM) telah 

digunakan dalam bidang ilmu seperti psikologi, ekonomi, teknologi informasi, 

Pendidikan, ilmu sosial dan berbagai ilmu lainya. SEM sendiri merupakan 

perkembangan dari beberapa keterbatasan analisis multivariant. Teknik analisis 

data menggunakan Structural Equation Modelling (SEM). Perangkat lunak yang 

digunakan untuk analisis adalah SmartPLS 3. Instrumen penelitian ini akan 

digunakan jika telah melewati uji validitas dan uji reliabilitas dengan 

menggunakan alat bantu SmartPLS 3. 

Pengujian dengan menggunakan pendekatan PLS yang memungkinkan 

melakukan estimasi di atas sejumlah persemaan regresi yang berbeda namun 

terkait satu sama lain secara bersamaan dan dengan membuat model struktural. 

Langkah-langkah dalam membuat model dengan SmartPLS 3 adalah sebagai 

berikut (Haryono, Metode SEM Untuk Penelitian Manajemen AMOS LISREL 

PLS, 2017) : 

a. Estimasi Model dalam PLS-SEM 

Analisa berupa model strucutal equation modelling dengan menaksir 

koefisien jalur yang menghubungkan antar variabel laten dan menaksir loading 
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factor yang menghubungkan antar variabel laten dengan indikatornya (Haryono, 

Motode SEM Untuk Penilitian Manajemen AMOS LISREL PLS, 2017). 

Estimasi model SEM ini menggambarkan koefisien jalur yang 

menghubungkan antar variabel dan untuk mentaksir/mengetahui nilai loading 

factor. 

b. Evaluasi Outer Model (Model Pengukuran) 

Evaluasi outer model adalah merupakan model pengukuran untuk menilai 

validitas dan reliabilitas model. Tolak ukur untuk model pengukuran validitas 

konvergen, validitas diskriminan, composite reliability, dan croncbanch’s alpha 

dilakukan melalui proses iterasi algoritma (Haryono, Motode SEM Untuk 

Penilitian Manajemen AMOS LISREL PLS, 2017). Uji yang dilakukan sebagai 

berikut 

Model ini untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Uji yang 

dilakukan meliputi validitas konvergen, validitas diskiriminan, composite 

reliability dan Cronbach’s alpha adalah sebagai berikut (Haryono, Metode SEM 

Untuk Penelitian Manajemen AMOS LISREL PLS, 2017) : 

1) Uji Convergen Validity (Outer Loading / Loading Factor) 

Validitas konvergen berhubungan dengan prinsip bahwa pengukuran dari 

suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Validitas konvergen terjadi jika skor 

yang diperoleh dari dua instrumen yang berbeda yang mengukur konstruk yang 

sama mempunyai korelasi tinggi. Uji validitas dalam PLS dengan indikator 

reflektif dinilai berdasarkan loading factor (korelasi antar skor item / skor 
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komponen dengan skor konstruk). Uji validitas dapat dilihat juga dari skor AVE 

(Haryono, Motode SEM Untuk Penilitian Manajemen AMOS LISREL PLS, 

2017).  

Nilai loading factor / outer loading muncul setelah dilakukan calculate 

algoritma PLS. Range nilai loading factor diklasifikasikan seperti pada tabel 2.2 

sebagai berikut : 

Tabel 3. 2 Range nilai Loading factor 

Range Keterangan 

> 0,7 Ideal (Valid) 

> 0,5 Masih dapat diterima (Valid) 

 0,4 Masih ditolerir (Valid) 

< 0,4 Indikator harus dikeluarkan dari 

model 

 

Prinsip uji validitas konvergen adalah bahwa pengukur dari suatu 

konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Selain itu uji validitas konvergen 

digunakan untuk melihat indikator mana saja yang termuat (load). Uji validitas 

dapat dilihat juga dari nilai AVE (Abdillah W. &., 2015). Nilai loading factor 

dikatakan ideal harus < 0,7, artinya indikator tersebut valid mengukur konstruk 

yang dibentuknya. Dalam pengalaman empiris penilitian, nilai loading factor > 

0,5 masih dapat diterima. Bahkan sebagain ahli mentolerir angak 0,4. Dengan 

demikian nilai loading factor < 0,4 harus dikeluarkan dari model (di-drop) 

(Haryono, Metode SEM Untuk Penelitian Manajemen AMOS LISREL PLS, 

2017). 
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2) Uji Averange Variance Extracted (AVE) 

Uji AVE menggambarkan besarnya varian atau keragaman variabel 

manifest yang dapat dikandung oleh konstuk laten maka semakin besar 

representasi indikator terhadap konstruk latennya. Nilai AVE minimal 0,5 

menunjukan ukuran convergent validity yang baik. AVE selain digunakan untuk 

mengukur convergent validity juga digunakan untuk mengukur discriminant 

validity (Haryono, Motode SEM Untuk Penilitian Manajemen AMOS LISREL 

PLS, 2017). AVE rata-rata presentase skor varian yang diekstasi dari seperangkat 

variabel laten yang diestimasi melalui loading factor standardize indikatornya 

dalam proses iterasi algoritma dalam PLS. AVE dihitung sebagai rerata akar 

standardize loading factor (akar korelasi berganda) yang dibagi dengan jumlah 

indikator. Jadi dapat disimpulkan AVE adalah rerata akar loading factor 

(Haryono, Motode SEM Untuk Penilitian Manajemen AMOS LISREL PLS, 2017) 

Uji AVE menggambarkan besarnya varian atau keragaman variabel 

manifest yang dapat dikandung oleh konstruk laten maka semakin besar 

representasi indicator terhadap konstruk latennya. AVE disebut juga sebagai rerata 

akar loading factor (Abdillah W. &., 2015). Nilai AVE minimal 0,5 menunjukan 

ukuran convergent validity yang baik. 

3) Uji Discriminant Validity 

Discriminant Validity dilakukan untuk membandingkan nilai loading 

dengan konstruk lain. Dalam penilitian ini mengukur discriminat validity 

menggunakan cross loading. Cross loading yaitu membandingkan korelasi 
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indicator dengan konstruk lebih tinggi dari korelasi dengan konstruk blok lainnya 

(Haryono, Metode SEM Untuk Penelitian Manajemen AMOS LISREL PLS, 

2017). 

4) Uji Reliabilitas (Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability) 

Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability digunakan untuk uji 

reliabilitas yang sama dengan Cronbach’s Alpha. Namun, Composite Reliability 

mengukur nilai reliabilitas sesungguhnya dari suatu variabel sedangkan 

Cronbach’s Alpha mengukur nilai terendah (Abdillah W. &., 2015). Composite 

Reliability dinilai baik karena tidak mengasumsikan kesamaan boot dari setiap 

indikator (Haryono, Metode SEM Untuk Penelitian Manajemen AMOS LISREL 

PLS, 2017). Nilai Composite Reliability dikatakan reliabel jika nilainya > 0,7 . 

Sedangkan Cronbach’s Alpha harus > 0,7. Cronbach’s Alpha dilakukan untuk 

memperkuat uji reliabilitas (Haryono, Metode SEM Untuk Penelitian Manajemen 

AMOS LISREL PLS, 2017). 

Tabel 3. 3 Parameter nilai reliabilitas 

 Range Keterangan 

Composite Reliability > 0,7 Reliabel 

Cronbach’s Alpha > 0,7 Reliabel 

 

c. Bootstrapring 

Booststraping pada penilitian ini digunakan untuk melakukan pengujian 

hipotesis antar konstruk yang ditunjukan oleh nilai T Statistics. T Statistics 
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dikatakan valid apabila indicator memiliki nilai T Statistics > 1,96. Indikator juga 

dapat dikatakan valid jika memiliki nilai P Value < 0,05 (Haryono, Metode SEM 

Untuk Penelitian Manajemen AMOS LISREL PLS, 2017). Di dalam 

Booststraping juga membahas pengaruh tidak langsung (indirect effect) dan 

pengaruh secara keseluruhan (total effect). 

d. Evaluasi Inner Model (Model Struktural ) 

Berikut adalah uji yang dilakukan pada inner model atau model struktural: 

1) Uji R-Square 

Uji ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari 

beberapa variabel. Semakin tinggi nilai R2 maka semakin baik model prediksi dari 

model penelitian yang diajukan. Klasifikasi nilai R2 yaitu > 0,67 (subtansial), 0,33-

0,66 (moderate-sedang), 0,19-0,31 (lemah) (Haryono, Metode SEM Untuk 

Penelitian Manajemen AMOS LISREL PLS, 2017). 

Tabel 3. 4 Range nilai R-Square 

Range Keterangan 

> 0,67 Memiliki nilai yang subtansial / baik 

0,33 – 0,66 Memiliki nilai yang moderate / sedang 

0,19 – 0,31 Memiliki nilai yang lemah 

 

2) Godness of Fit (GoF) (Uji Kesesuaian) 

Godness of Fit (GoF) pada penelitian ini untuk memvalidasi antara model 

structural secara kesuluruhan dan model pengukuran. Range nilai GoF yakni 0,1-

0,24 (GoF kecil), 0,25-0,35 (GoF moderate), dan > 0,36 (GoF Besar) (Haryono, 
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Metode SEM Untuk Penelitian Manajemen AMOS LISREL PLS, 2017). Berikut 

adalah formula GoF index : 

Tabel 3. 5 Range nilai GoF 

Range Keterangan 

0,1 - 0,24 Nilai GoF kecil 

0,25 – 0,35 Nilai GoF Besar 

> 0,36 Nilai GoF Besar 

 

Berikut rumus GoF index. 

𝑮𝒐𝑭 =  √𝑨𝑽𝑬𝒙 𝑹𝟐 

3.7 Tahap Pengambilan Keputusan 

Langkah yang dilakukan setelah melakukan tahap analisis data adalah 

tahap pengambilan keputusan. Pada tahap ini terdiri dari hasil dan pemahasan dan 

kesimpulan dan saran. 

3.7.1 Hasil Analisis  

Hasil analisis pada tahap ini menjelaskan dan membahas tentang hasil dari 

uji validitas dan reliabilitas instrumen penilitian. Hasil evaluasi model pengukuran 

dan structural model dengan output SEM yang dianalisis dengan menggunakan 

SmartPLS 3.  

3.7.2 Pembahasan 

Pembahasan dilakukan setelah melihat hasil dari analisis terhadap 

pengaruh variabel yang telah ditentukan pada penelitian ini. 
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3.7.3 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan dan saran pada tahap ini diambil setelah melakukan peneltian 

berdasarkan tahapan dalam metode penelitian. Pada poin ini juga diharapkan 

mampu dijadikan konklusi dari semua tahapan-tahapan yang telah dilakukan pada 

saat penelitian. 
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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Tahap Pendahuluan 

Pada tahap pendahuluan hal yang dilakukan terdiri dari 6 (enam) tahapan, 

yaitu wawancara, identifikasi masalah, studi literatur, penentuan variabel 

penelitian, desain kuisoner dan perhitungan sampel. 

4.1.1 Wawancara 

Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada responden sebagai 

pengguna aplikasi Go-ride sebelum di berikannya lembaran kuisoner. Pertanyaan 

yang diajukan kepada narasumber berisikan pertanyaan umum seputar cara 

mengorder Go-ride sampai selesai order dan memberi rating driver seperti 

permasalahan dan penggunaanya. 

Tabel 4. 1 Pertanyaan dan jawaban saat wawancara 

  Pertanyaan Jawaban 

Apakah anda sudah tahu cara order Go-

ride ? 

“Sudah lah mas, kan setiap hari saya 

pake Go-jek kemana-mana, mas” 

Pernah mengalami kesulitan dalam 

order? 

“Sebenarnya sih enggak mas, tapi 

kadang-kadang pas hujan dapet 

drivernya yang jauh-jauh”  

Apa juga pernah dapat driver yang 

jutek atau dalam pelayanannya kurang 

berkenan? 

“Ya, itu tergantung tiap orang kan beda 

kondisinya, ada yang senang hatinya 

bisa juga bete karena kecapekan ngojek, 

mas” 

 

 

 

 



57 
 

 
 

Tabel 4.1 Lanjutan 

  Pertanyaan Jawaban 

Menurut anda sebagai pengguna, 

aplikasi Go-ride sudah membuat anda 

puas dalam menggunakan apliaksi 

sampai pelayanan yang diberikan 

driver selama ini? 

“Ya, aplikasi Go-ride sudah bagus saya 

tidak mengalami kesulitan 

menggunakannya bahkan dengan 

adanya Go-jek ini mas, membantu 

sekali dalam aktivitas saya berpergian 

tinggal pake aplikasi terus driver dating 

nggak lama” 

Pernah tidak anda melakukan order 

langsung lebih dari satu di tempat yang 

berbeda? 

“Pernah mas, mau coba buat order 2 itu 

orderin temen saya kebetulan waktu 

hape temen saya mati tapi gak bisa buat 

order langsung lebih dari satu, gatau 

juga caranya” 

 

1) Halaman Awal Gojek: Menu ini berisi semua layanan yang ada pada 

aplikasi Go-jek. 

 

Gambar 4. 1 Halaman Awal Gojek 

2) Layanan aplikasi Go-ride : Menu ini digunakan untuk melakukan order Go-

ride. Setelah dari halaman awal lalu pilih layanan aplikasi Go-ride. 

Selanjutnya masukan alamat penjemputan dan alamat tujuan maka akan 
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muncul no order, estimasi harga, dan jarak perjalanan lalu pilih tombol order 

untuk mendapatkan driver, jika sudah mendapatkan driver pengguna dapat 

mengetahui identitas driver (nama, nomor telp, foto driver) dan nopol 

kendaraan. Pengguna juga dapat memantau driver dalam perjalanan 

penjumpatan melalui maps yang tersedia. Setelah driver menjemput, 

pengguna masih bisa memantau rute perjalanan menuju titik tujuan yang 

ditempuh driver melalui maps yang ada di aplikasi. 

 

Gambar 4. 2 Cara order aplikasi Go-ride 

3) Rating, kolom komentar dan histori perjalanan : Sesampainya di tujuan 

pengguna dapat memberikan rating dan komentar atas layanan yang sudah 

diberikan driver selama perjalanan. Setelah memberikan rating dan komentar 

maka perjalanan sudah di lakukan akan muncul pada history perjalanan. 
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Gambar 4. 3 Kolom rating dan komentar 

4.1.2 Hasil Identifikasi Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang hasil pengumpulan dan wawancara awal, 

permasalahan yang terjadi dengan aplikasi Go-ride yaitu ketika pengguna ingin 

melakukan order langsung 2 (dua) secara bersamaan tidak bisa. Jadi dari 

wawancara awal kepada pengguna dari aplikasi Go-ride yang telah dilakukan, 

serta kekurangan apa saja yang harus diperbaiki untuk dilakukan peningkatan baik 

layanan maupun informasi kepada para pengguna aplikasi Go-ride. 

4.1.3 Studi Literatur 

Pada tahap pendahuluan ini, penilitian melakukan kajian terhadap 

sejumlah literatur dan jurnal yang terkait. Studi literatur digunakan sebagai 

pedoman  untuk menyelesaikan permasalahan ini. Hasil studi literatur dan jurnal 

terdapat pada Bab II Landasan Teori yang terdiri dari penilitian sebelumnya, 

Business Model Canvas (BMC), kepercayaan pengguna, Go-jek, populasi dan 
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sampel, teknik sampling, skala pengukuran, Uji Validitas, Uji Reliabilitas, analisis 

Partial Least Square (PLS), Structural Equation Model (SEM).   

4.1.4 Penentuan Variabel Laten 

Operasionaliasasi variabel adalah proses penguraian variabel penilitian 

kedalam sub variabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran (Nariawati, 

2008). Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang berperan sebagai objek 

penelitian, yaitu : 

Tabel 4. 2 Penentuan variabel laten 

Variabel Indikator 

Value Proposition (X1) 1. Performance (X11) 

2. Price (X12) 

3. Design (X13) 

4. Cost Reduction (X14) 

5. Risk Reduction (X15) 

6. Accesbility (X16) 

7. Convenience /  Usability (X17) 

8. Newness (X18) 

Customer Segments (X2) 1. Geografi (X21) 

2. Demografi (X22) 

3. Behavorial (X23) 

4. Psikografi (X24) 

Customer Relationships (X3) 

 

 

 

 

1. Co-creation (X31) 

2. Self Service (X32) 

3. Automated Service (X33) 

4. Dedicated Personal Assistant 

(X34) 

Channels (X4) 1. Awarness (X41) 

2. Evaluation (X42) 

3. Purchase (X43) 

4. After Sales (X44) 
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Tabel 4. 2 Lanjutan 

Variabel Indikator 

Kepercayaan Pengguna (Y) 1. Kepercayaan Atribut Objek 

2. Kepercayaan Manfaat Atribut 

3. Kepercayaan Manfaat Objek 

 

4.1.5 Desain Kuisoner  

a) Perancangan Pertanyaan Konstruk  

Pertanyaan di desain berdasarkan masing-masing item konstruk yang 

telah dibuat. Sebuah item diterjemahkan ke dalam sebuah pertanyaan. 

Konstruk 1 : Value Proposition 

Item             : Performance 

Pertanyaan :  

1. “Aplikasi Go-ride dengan GPS sudah akurat dan sesuai posisi awal saya” 

 

Gambar 4. 4 Posisi awal pengguna 

2. “Pada saat akan melakukan order, aplikasi Go-ride dapat menunjukan posisi 

driver terdekat ” 
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Gambar 4. 5 Aplikasi menunjukan posisi 5 (lima) driver terdekat 

3. “Aplikasi Go-ride dapat menunjukan posisi driver Go-jek pada saat 

melakukan penjemputan dan pengguna dapat mengetahui estimasi datangnya 

driver ” 

 

Gambar 4. 6 Posisi driver saat penjemputan dan estimasi datang 

4. “Aplikasi Go-ride dapat menunjukan posisi saya selama perjalanan dan saya 

mengetahui berapa jauh jarak tempuh” 
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Gambar 4. 7 Posisi selama perjalanan dan jarak tempuh 

5.  “Kendaraan Go-ride (Go-jek) yang saya tumpangi dalam kondisi baik” 

6.  “Kesesuaian data driver di aplikasi Go-ride dengan ditunjukan driver di saat 

menjemput” 

 

Gambar 4. 8 Kesesuaian data driver 

7. “Saya sering melakukan update aplikasi untuk meningkatkan layanan” 
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Gambar 4. 9 Update aplikasi pada playstore 

Item          : Price 

Pertanyaan  : 

8.  “Aplikasi Go-ride dapat menunjukan harga transparan sesuai dengan jarak 

tempuh” 

 

Gambar 4. 10 Harga transparan sesuai  jarak tempuh 
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Item             : Design 

Pertanyaan :  

9.  “Tampilan aplikasi Go-ride menarik dan mudah digunakan” 

 

Gambar 4. 11 Tampilan aplikasi Go-ride 

Item           : Cost Reduction 

Pertanyaan : 

10.  “Aplikasi Go-ride memberikan biaya yang murah di bandingkan ojek 

konvensional” 

Item           : Risk Reduction 

Pertanyaan :  

11. “Layanan Go-ride memberikan perlindungan dengan memberikan helm, 

masker dan penutup kepala” 

12. “Perlu adanya informasi jaminan keselamatan yang diberikan Go-jek kepada 

para penumpang di aplikasi Go-ride” 
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Gambar 4. 12 Jaminan Keselamatan 

13. “Dalam berkendara driver Go-ride (Go-jek) sopan dan tertib berlalu lintas” 

Item            : Accesbility 

Pertanyaan : 

14. “Saya mudah mendapatkan driver Go-jek dimanapun saya berada melalui 

aplikasi Go-ride” 

 

Gambar 4. 13 Pengguna mendapatkan driver dimanapun 
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Item             : Convenience / Usability 

Pertanyaan : 

15. “Saya nyaman dalam menggunakan aplikasi Go-ride” 

 

Gambar 4. 14 Pengguna nyaman menggunakan aplikasi Go-ride 

Item           : Newness 

Pertanyaan : 

16. “Saya bisa melakukan top-up melalui driver” 

 

Gambar 4. 15 Cara melakukan top-up Go-pay 
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Konstruk 2  : Customer Segments 

Item             : Geografi 

Pertanyaan :     

17. “Secara geografi aplikasi Go-ride sudah menjangkau di berbagai wilayah di 

kota Surabaya” 

Item             : Demografi 

Pertanyaan : 

18. “Apliaksi Go-ride bisa digunakan semua kalangan dari anak-anak sampai 

orang dewasa” 

Item            : Behavorial 

Pertanyaan : 

19.  “Aplikasi Go-ride dapat diunduh pada Playstore dan Appstore” 

 

Gambar 4. 16 Aplikasi Go-jek di playstore dan appstore 
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20. “Aplikasi Go-ride hanya bisa digunakan bagi kalangan yang mengerti 

teknologi saja” 

Item             : Psikografi 

Pertanyaan : 

21. “Aplikasi Go-ride membuat saya lebih sering menggunakan Go-ride sebagai 

modal transportasi ketimbang jasa transportasi lain” 

Konstruk 3  : Customer Relationship 

Item              : Co-creation 

Pertanyaan  : 

22. “Saya sering memainkan token untuk menambah point setelah melakukan 

transaksi pada aplikasi Go-ride” 

 

Gambar 4. 17 Permainan token untuk menambah point 

23. “Saya sering membeli voucher dengan jumlah point yang saya punya” 
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Gambar 4. 18 Pembelian voucher dengan point  

24. “Pengguna dapat memberikan rating atau penilaian terhadap layanan yang 

telah diberikan driver di aplikasi Go-ride” 

 

Gambar 4. 19 Rating bintang dan ucapan kebaikan atas layanan driver 
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Item             : Self Service 

Pertanyaan : 

25. “Menu bantuan pada aplikasi Go-jek dengan pilihan Go-ride membantu 

dalam menggunakan aplikasi” 

 

Gambar 4. 20 Menu bantuan 

26. “Perlu adanya fitur “bantuan” pada histori perjalanan untuk menginfokan 

kepada driver jika adanya barang / apapun yang tertinggal di bagasi motor ” 

Item           : Automated Service 

Pertanyaan : 

27. “Aplikasi Go-ride secara otomatis memberikan nota perjalanan secara detail 

dan juga diberikan info-info terbaru kepada saya melalui email” 
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Gambar 4. 21 Nota perjalanan  

Item             : Dedicated Personal Assintant 

Pertanyaan : 

28. “Aplikasi gojek dengan pilihan Go-ride juga melayani kritikan serta saran 

melalui fitur bantuan atau bisa melalui email di customer service” 

 

Gambar 4. 22 Bantuan melalui aplikasi dilanjutkan ke customer service 



73 
 

 
 

29. “Saya sering kali merasa puas dengan layanan driver Go-ride (Go-jek) yang 

sudah mengantar saya” 

 

Gambar 4. 23 Pengguna merasa puas dengan memberi rating bintang 5 

Konstruk 4  : Channels 

Item              : Awarness 

Pertanyaan  : 

30. “ Banyak iklan Go-jek khususnya aplikasi Go-ride baik di radio, tv maupun 

berbagai media sosial” 

 

Gambar 4. 24 Iklan Go-ride di Instagram 
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Item             : Evaluation 

Pertanyaan :  

31. “Aplikasi Go-jek menyediakan kolom rating dan komentar di playstore dan 

appstore” 

 

Gambar 4. 25 Kolom rating di playstore 

Item             : Purchase 

Pertanyaan : 

32. “Aplikasi Go-ride meyediakan pembayaran dengan cash maupun kredit (Go-

pay)” 

 

Gambar 4. 26 Pilihan pembayaran Go-ride 
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33. “Adanya fitur “berangkat bareng” yang dimana memungkinkan saya untuk 

melakukan 2 orderan sekaligus” 

Item             : After Sales 

Pertanyaan :  

34. “Aplikasi Go-ride memberikan layanan terbaiknya sesuai iklan yang mereka 

buat sebelumnya” 

 

Gambar 4. 27 Go-jek dengan layanan Go-ride 

Konstruk 5  : Kepercayaan Pengguna 

Pertanyaan  : 

35. “Saya percaya Go-jek dengan aplikasi Go-ride akan membantu di saat 

membutuhkan transportasi untuk  berpergian kemana pun” 

          

Gambar 4. 28 Aplikasi Go-ride membantu pengguna berpergian 
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36.  “Go-jek dengan aplikasi Go-ride mampu cepat tanggap terhadap dan 

merespon keluhan konsumen dengan menghubungi call center” 

 

Gambar 4. 29 Go-jek cepat tanggap melayani dengan layanan call centre 

37.  “Go-jek dengan aplikasi Go-ride memberikan informasi yang akurat seperti 

biaya perjalanan yang transparan” 

 

Gambar 4. 30 Informasi akurat dan biaya perjalanan yang transparan 
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38. “Go-jek dengan aplikasi Go-ride mampu mengatasi dan memudahkan saya 

untuk pergi ke manapun tanpa harus menunggu lama” 

      

Gambar 4. 31 Go-ride mengatasi dan memudahkan pergi kemanapun 

39. “Dengan adanya Go-jek dengan aplikasi Go-ride menjadi pilihan saya sebagi 

jasa transportasi dalam berpergian ke manapun” 

 

Gambar 4. 32 Aplikasi Go-jek menjadi pilihan responden 
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4.1.6 Perhitungan Sampel 

Pada tahap ini menjabarkan sampel yang dilakukan terhadap penilitian 

menggunakan populasi penilitian bersumber dari jurnal “Ringkasan Hasil Survei 

Dampak Go-jek Terhadap Perekonomian Indonesia” (Lembaga Demografi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018) berjumlah 3.465 

pengguna aplikasi Go-ride, maka hasil sampelmya adalah : 

𝑛 =
3.465

1 + 3.465 (0,1)2
 

                                                           = 97 sampel 

4.2 Tahap Pengumpulan Data 

Langkah yang dilakukan setelah melakukan tahap pendahuluan adalah 

tahap pengumpulan data. Pada tahap ini terdiri dari penyebaran kuisoner dan 

tabulasi data.  

4.2.1 Penyebaran Kuisoner 

Penyebaran kuisoner dilakukan kepada para responden pengguna aplikasi 

Go-ride dengan jumlah sampel 97 dan disebarkan secara online menggunakan 

Google Form.  

A. Karakteristik responden  

Karakteristik responden yang didapat ketika peneliti melakukan 

penyebaran kuisoner dapat pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 4. 33 Grafik usia responden 

Responden berdasarkan usia pada usia 12 tahun sebanyak 1,03% (1 

orang), usia 13-17 tahun sebanyak 2,,06% (2 orang), 17-21 tahun sebanyak 

30,93% (30 orang), 21-40 tahun sebanyak 58,78% (57 orang), 40-60 tahun 

sebanyak 6,19% (6 orang), > 60 tahun sebanyak 1,03% (1 orang). 

         

Gambar 4. 34 Grafik jenis kelamin responden 
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Responden berdasarkan jenis kelamin pada gender laki-laki sebanyak 

41,24% (40 orang) sedangkan untuk gender perempuan sebanyak 58,76% (57 

orang). 

     

Gambar 4. 35 Grafik tingkat pendidikan responden 

Responden berdasarkan tingkat Pendidikan SMP sebanyak 1,03% (1 

orang), SMA 26,80% (26 orang), S-1 sebanyak 67,01% (65 orang), S-2 sebanyak 

4,12% (4 orang), S-3 sebanyak 1,03% (1 orang). 

     

Gambar 4. 36 Garfik jenis pekerjaan responden 
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Responden berdasarkan jenis pekerjaan Pelajar sebanyak 3,09% (3 

orang), Mahasiswa sebanyak 46,39% (45 orang), Pegawai sebanyak 37,11% (36 

orang), Wiraswasta sebanyak 5,15% (5 orang), Ibu Rumah Tangga sebanyak 

1,03% (1 orang), DLL sebanyak 7,22% (7 orang). 

   

Gambar 4. 37 Grafik tingkat pendapatan responden 

Responden berdasarkan tingkat pendapatan Belum Bekerja sebanayak 

46,39% (45 orang), < 1.800.000 sebanyak 10,31% (10 orang), 1.800.000-

2.500.000 sebanyak 11,34% (11 orang), 2.500.000-5.000.000 sebanyak 23,71% 

(23 orang), > 5.000.000 sebanyak 8,25% (8 orang). 
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Gambar 4. 38 Pengguna Go-ride 

Responden berdasarkan Pengguna Go-ride sebanyak 100% (97 sampel) 

jadi semua responden pernah menggunakan aplikasi Go-ride. 

   

Gambar 4. 39 Responden mengetahui tentang Go-ride 
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Responden yang mengetahui tentang aplikasi Go-ride berdasarkan Teman 

atau Keluarga sebanyak 34,02% (33 orang), Internet sebanyak 36,08% (35 orang), 

Iklan sebanayak 22,68% (22 orang), DLL sebanayak 7,22% (7 orang). 

 

Gambar 4. 40 Tingkat responden menggunakan apliaksi Go-ride dalam sebulan 

Responden berdasarkan melakukan order dalam sebulan 2 kali sebanyak 

47,42% (46 orang), 4 kali sebanyak 23,71% (23 orang), 6 kali sebanyak 6,19% (6 

orang), 10 kali sebanyak 9,28% (9 orang), > 10 kali sebanyak 13,40% (13 orang).  

4.2.2 Tabulasi Data 

Data dari semua responden kemudian dibutakan tabel, data-data yang 

masuk diperiksa kembali jika ada data yang salah seperti formatnya, kemudian 

pemberian skor pada setiap jawabanya sesuai skala likert. Selanjutnya data yang 
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sudah ditabulasi akan diolah di SmartPLS dan untuk analisis deskriptif dilakukan 

di SPSS 23 

4.3 Tahap Pengolahan Data 

Pada tahap ini dilakukan filterasi data yang digunakan dan analisis 

deskriptif. 

4.3.1 Filterisasi data yang digunakan 

Filterasi data merupakan data apa saja yang nantinya akan dilakukan 

dalam penelitian sesuai dengan memenuhi kriteria. Untuk penelitian ini kriteria 

yang harus di penuhi adalah responden merupakan pengguna aplikasi Go-ride dan 

dalam sebulan minimal melakukan 2x penggunaan aplikasi Go-ride maksimal 10x 

bahkan bisa lebih. 

         

Gambar 4. 41 Kriteria filterisasi pengguna Go-ride 

Ketika peneliti melemparkan kuisoner kepada responden yang harus 

dipenuhi dalam kriteria penelitian adalah, responden harus sebagai pengguna 
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aplikasi Go-ride. Dari hasil kuisoner diatas merupakan responden 100% (seratus 

persen) merupakan pengguna aplikasi Go-ride. 

 

Gambar 4. 42 Filterisasi penggunaan dalam sebulan 

Ketika peneliti melemparkan kuisoner kepada responden yang harus 

dipenuhi dalam kriteria penelitian yang selanjutnya adalah, responden harus 

sebagai pengguna aplikasi Go-ride harus menggunakan aplikasi minimal dalam 

sebulan 2x dan maksimal 10x bahkan bisa lebih. Dari hasil kuisoner diatas adalah 

responden memang terbukti memenuhi kriteria penelitian. 

4.3.2 Analisis Deskriptif  

Analisis deskriptif digunakan untuk mengukur karakteristik dari sebuah 

data. Karakteristik menggunakan mean (nilai rata-rata) dan standard devisiasi dari 

setiap variabel. Range nilai mean yaitu 1,00–1,50 dalam artian tingkat 

kepercayaan responden (sangat tidak setuju) terhadap pernyataan. Nilai 1,51-2,50 
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diartikan (tidak setuju), 2,51-3,50 diartikan (setuju), 3,51-4,00 diartikan (sangat 

setuju). Berikut adalah hasil analisis deskriptif dari setiap variabel. 

Tabel 4. 3 Hasil analisis deskriptif variabel value proposation 

No Indikator Nilai Rata-

rata 

Data 

Ketera

ngan 

Standart 

Devisiasi 1 2 3 4 5 

 

1. 

 

GPS akurat 

X1.1.1 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

52,6 

 

 

47,4 

 

4,47 

 

Sangat 

Setuju 

 

0,502 

 

2. 

 

Posisi Driver 

X1.1.2 

 

0 

 

3,1 

 

15,

5 

 

47,4 

 

34,0 

 

4,12 

 

Sangat 

Setuju 

 

0,781 

 

3.  

 

Estimasi 

Penjemputan 

X1.1.3 

 

0 

 

0 

 

3,1 

 

63,9 

 

33,0 

 

4,30 

 

Sangat 

Setuju 

 

0,503 

 

4. 

 

Jarak 

Tempuh dan 

Estimasi 

Perjalanan 

X1.1.4 

 

0 

 

0 

 

0 

 

82,5 

 

17,5 

 

4,18 

 

Sangat 

Setuju 

 

0,382 

 

5. 

 

Kendaraan 

Go-ride 

X1.1.5 

 

0 

 

0 

 

21,

6 

 

57,7 

 

20,6 

 

4,26 

 

Sangat 

Setuju 

 

0,711 

 

6. 

 

Data Driver 

X1.1.6 

 

0 

 

0 

 

21, 

6 

 

57,7 

 

20,6 

 

3,99 

 

Sangat 

Setuju 

 

0,653 

 

7.  

 

Update 

Aplikasi 

X1.1.7 

 

0 

 

0 

 

2,1 

 

73,2 

 

24,7 

 

4,23 

 

Sangat 

Setuju 

 

0,468 

 

8. 

 

Harga X1.2.1 

 

0 

 

0 

 

2,1 

 

55,7 

 

42,3 4,40 

 

Sangat 

Setuju 
0,533 
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Tabel 4.3 Lanjutan 

No Indikator 
Nilai Rata-

rata 

Data 

Ketera

ngan 

Standart 

Devisiasi 
1 2 3 4 5 

 

9. 

 

Tampilan 

X1.3.1 

 

0 

 

0 

 

2,1 

 

64,9 

 

33,0 4,31 

 

Sangat 

Setuju 
0,507 

 

10.  

 

Biaya murah 

X1.4.1 

 

0 

 

0 

 

4,1 

 

53,6 

 

42,3 4,38 

 

Sangat 

Setuju 
0,567 

 

11. 

 

Perlindungan 

X1.5.1 

 

0 

 

0 

 

11,

3 

 

47,4 

 

41,2 4,30 

 

Sangat 

Setuju 
0,664 

 

12 

 

Info 

Keselamatan 

X1.5.2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

63,9 

 

36,1 
4,36 

 

Sangat 

Setuju 0,483 

 

13 

 

Tertib Lalin 

X1.5.3 

 

0 

 

0 

 

9,3 

 

72,2 

 

18,6 4,09 

 

Sangat 

Setuju 
0,522 

 

14 

 

Mudah dapat 

driver X1.6.1 

 

0 

 

0 

 

7,2 

 

67,0 

 

25,8 4,19 

 

Sangat 

Setuju 
0,546 

 

15 

 

Nyaman 

menggunakan 

aplikasi 

X1.7.1 

 

0 

 

0 

 

3,1 

 

70,1 

 

26,8 

4,24 

 

Sangat 

Setuju 0,495 

 

16. 

 

Top-up Go-

pay X1.8.1 

 

0 

 

0 

 

3,1 

 

63,9 

 

33,0 4,30 

 

Sangat 

Setuju 
0,524 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 bahwa nilai mean pada variabel value proposition 

sangat setuju yang berarti responden setuju dengan pernyataan yang tertera pada 

kuisoner. 
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Tabel 4. 4 Hasil analisis deskriptif variabel customer segments 

No Indikator Nilai Rata-

rata 

Data 

Ketera

ngan 

Standart 

Devisiasi 1 2 3 4 5 

1. 

Pengguna 

OS dan 

Android 

X2.1.1 

 

0 

 

0 

 

4,1 

 

43,

3 

 

52,6 
4,48 

 

Sangat 

Setuju 

0,579 

2. 

Kalangan 

pengguna 

X2.1.2 

 

0 

 

0 

 

2,1 

 

68,

0 

 

29,9 
4,28 

 

Sangat 

Setuju 

0,495 

3. 

Menjangk

au 

Wilayah 

X2.2.1 

 

0 

 

0 

 

1,0 

 

58,

8 

 

40,2 
4,39 

 

Sangat 

Setuju 

0,511 

4. 

Kalangan 

Tau 

Teknologi 

X2.3.1 

 

0 

 

0 

 

15,

5 

 

57,

7 

 

26,8 
4,11 

 

Sangat 

Setuju 

0,643 

5. 

Sering 

pake Go-

ride 

X2.4.1 

 

0 

 

0 

 

1,0 

 

75,

3 

 

23,7 
4,23 

 

Sangat 

Setuju 

 

0,445 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 bahwa nilai mean pada variabel customer segments 

sangat setuju yang berarti responden setuju dengan pernyataan yang tertera pada 

kuisoner.  
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Tabel 4. 5 Hasil analisis deskriptif variabel customer relationships 

No Indikator Nilai Rata-

rata 

Data 

Ketera

ngan 

Standart 

Devisiasi 1 2 3 4 5 

1. 

Main 

Token 

X3.1.1 

0 0 
25,

8 

56,

7 
17,5 3,92 

Sangat 

Setuju 
0,656 

2. 

Beli 

Voucher 

pake point 

X3.1.2 

0 9,3 7,2 
71,

1 
12,4 3,87 

Sangat 

Setuju 
0,745 

3. 

Rating dan 

penilaian 

X3.1.3 

0 0 0 
62,

9 
37,1 4,37 

Sangat 

Setuju 
0,486 

4. 

Bantuan 

dan 

Pengaduan 

X3.2.1 

0 0 9,3 
72,

2 
18,6 4,09 

Sangat 

Setuju 
0,522 

5. 

Fitur 

"Bantuan" 

X3.2.2 

0 0 3,1 
48,

5 
48,5 4,45 

Sangat 

Setuju 
0,559 

6. 

Nota 

Perjalanan 

dan Info 

Baru 

X3.3.1 

0 0 5,2 
58,

8 
36,1 4,31 

Sangat 

Setuju 
0,566 

7. 

Melayani 

kritikan 

melalui 

aplikasi 

X3.4.1 

0 0 4,1 
74,

2 
21,6 4,18 

Sangat 

Setuju 
0,479 

8. 

Puas 

dengan 

layanan 

driver 

X3.4.2 

0 0 5,2 
72,

2 
22,7 4,18 

Sangat 

Setuju 
0,500 
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Berdasarkan Tabel 4.5 bahwa nilai mean pada variabel customer 

relationships sangat setuju yang berarti responden setuju dengan pernyataan yang 

tertera pada kuisoner.  

Tabel 4. 6 Hasil analisis variabel channels 

No Indikator Nilai Rata-

rata 

Data 

Keterangan Standart 

Devisiasi 1 2 3 4 5 

1. 
Iklan Go-

ride X4.1.1 
0 0 11,3 66,0 22,7 4,11 

Sangat 

Setuju 
0,575 

2. 

Rating dan 

Komentar 

di Play 

&amp; App 

store X4.2.1 

0 0 3,1 71,1 25,8 4,23 
Sangat 

Setuju 
0,490 

3. 

Bayar Cash 

dan Go-pay 

X4.3.1 

0 0 2,1 59,8 38,1 4,36 
Sangat 

Setuju 
0,524 

4. 

Fitur 

"Berangkat 

Bareng" 

X4.3.2 

0 0 6,2 76,3 17,5 4,11 
Sangat 

Setuju 
0,476 

5. 

Layanan 

sesuai iklan 

X4.4.1 

0 0 7,2 72,2 20,6 4,13 
Sangat 

Setuju 
0,513 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 bahwa nilai mean pada variabel channels sangat 

setuju yang berarti responden setuju dengan pernyataan yang tertera pada 

kuisoner.  
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Tabel 4. 7 Hasil analisis deskriptif variabel kepercayaan pengguna 

No Indikator Nilai Rata-

rata 

Data 

Keterangan Standart 

Devisiasi 1 2 3 4 5 

1. 

Go-ride 

selalu 

membantu 

sayam Y1.1 

0 0 4,1 59,8 36,1 4,32 
Sangat 

Setuju 
0,550 

2. 

Go-ride 

memudahkan 

pergi ke 

manapun 

Y1.2 

0 0 7,2 62,9 29,9 4,23 
Sangat 

Setuju 
0,568 

3. 

Go-ride 

memberikan 

informasi 

yang akurat 

Y1.3 

0 0 3,1 67,0 29,9 4,27 
Sangat 

Setuju 
0,511 

4. 

Go-ride cepat 

tanggap 

respon 

keluhan Y1.4 

0 0 0 80,4 19,6 4,20 
Sangat 

Setuju 
0,399 

5. 

Go-ride 

pilihan saya 

untuk 

transportasi 

Y1.5 

0 0 2,1 70,1 27,8 4,26 
Sangat 

Setuju 
0,485 
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Berdasarkan Tabel 4.7 bahwa nilai mean pada variabel kepercayaan 

pengguna sangat setuju yang berarti responden setuju dengan pernyataan yang 

tertera pada kuisoner.  

Jadi berdasarkan analisis deskriptif diatas para responden setuju dengan 

pernyataan yang dimuat dalam kuisoner meliputi variabel value proposition, 

customer segments, customer relationships, channels dan kepercayaan pengguna. 

4.4 Tahap Analisis Data 

Langkah yang dilakukan setelah melakukan tahap pengolahan data adalah 

tahap analisis data. Pada tahap ini terdiri dari analisis SEM 

4.4.1 Analisis SEM 

Analisis SEM pada penilitian ini menggunakan bantuan perangkat lunak 

SmartPLS 3. Berikut langkah-langkah pengujian SmartPLS 3. 

A. Estimasi Model dalam PLS-SEM 

Estimasi model SEM ini menggambarkan koefisien jalur yang 

menghubungkan antar variabel value proposition, customer segmenets, customer 

relationships, dan channels dengan kepercayaan pengguna untuk 

mentaksir/mengetahui nilai loading factor. 

Model Structural Equation Modelling (SEM) dari indikator pada setiap 

variabel dengan menggunakan software SmartPLS dari data kuisoner yang 

didapatkan. 
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Gambar 4. 43 Model structural modelling 1 

Pada gambar diatas Menunjukan bahwa ada nilai loading factor dari 

setiap indikator yang < 0,7 bahkan ada yang mempunyai nilai < 0,5. Indikator yang 

mempunyai nilai loading faktor < 0,5 perlu dieliminasi atau dihapus dari 

pengamatan karena mempunyai nilai validitas yang rendah (Haryono, Metode 

SEM Untuk Penelitian Manajemen AMOS LISREL PLS, 2017). Untuk 

penghapusan indikator melihat pada grafik Average Variance Extracted (AVE) 

dari nilai loading factor terkecil, proses harus sampai grafik berwarna hijau yaitu 

telah memenuhi syarat. Berikut structural equation model yang telah dilakukan 

penghapusan indikator yang mempunyani nilai < 0,5. 
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Gambar 4. 44 Model structural modelling 2 

Gambar diatas Menunujukan model structural equation modelling 2, nilai 

loading factor setiap indikatornya telah memenuhi syarat yaitu > 0,5. Nilai loading 

factor terendah dimiliki variabel X2.3.1 dan X3.1.1 dengan nilai 0,626. 

B. Evaluasi Outer Model (Model Pengukuran) 

Model ini untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Uji yang 

dilakukan meliputi validitas konvergen, validitas diskiriminan, composite 

reliability dan cronbach’s alpha yang ada pada variabel value proposition, 

customer segmenets, customer relationships, channels dan kepercayaan pengguna 
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(Haryono, Metode SEM Untuk Penelitian Manajemen AMOS LISREL PLS, 

2017). 

1) Uji Convergent Validity (Outer Loading) 

Convergent Validity digunakan untuk mengetahui indikator mana saja 

yang termuat (load) ke konstruk yang mewakilinya. Suatu indikator dikatakan 

ideal apabila nilai loading factor > 0,7. Dalam empiris penilitian nilai loading 

factor > 0,5 masih dapat diterima. Bahkan ahli mentolerir angka 0,4, jika nilai 

loading factor < 0,4 maka indikator di hapus karena tidak termuat (load) konstruk 

yang mewakilinya (Haryono, Metode SEM Untuk Penelitian Manajemen AMOS 

LISREL PLS, 2017). Berikut hasil loading factor dari ouput SmartPLS. 

Tabel 4. 8 Nilai outer loading 

Indikator 
Value 

Proposation 

Customer 

Segments 

Customer 

Relationships 
Channels 

Kepercayaan 

Pengguna 

X1.1.2 0,697     

X1.3.1 0,713     

X1.4.1 0,724     

X1.5.3 0,690     

X1.6.1 0,723     

X1.7.1 0,783     

X1.8.1 0,696     

X2.1.1  0,772    

X2.1.2  0,791    

X2.2.1  0,778    

X2.3.1  0,626    

X2.4.1  0,671    

X3.1.1   0,626   

X3.1.3   0,750   

X3.2.1   0,727   
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Tabel 4. 8 Lanjutan 

Indikator 
Value 

Proposation 

Customer 

Segments 

Customer 

Relationships 
Channels 

Kepercayaan 

Pengguna 

X3.2.2   0,672   

X3.3.1   0,749   

X3.4.1   0,703   

X3.4.2   0,732   

X4.1.1    0,717  

X4.2.1    0,771  

X4.3.1    0,818  

X4.3.2    0,703  

X4.4.1    0,771  

Y1.1     0,818 

Y1.2     0,848 

Y1.3     0,818 

Y1.4     0,728 

Y1.5     0,777 

 

Tabel 4.8 Menunjukan telah memenuhi nilai yang didasarkan pada 

masing nilang loading factor yaitu < 0,5. Nilai yang paling kecil adalah 0,626 

untuk indikator X2.3.1 dan X3.3.1. Hal ini menunjukan indikator pada variabel 

value proposition, customer segmenets, customer relationships, channels dan 

kepercayaan pengguna diyatakan valid  atau memenuhi convergent validity. 

2) Uji Averange Variance Extraced (AVE) 

Uji AVE menggambarkan besarnya varian atau keragaman variabel 

manifest  dalam value proposition, customer segmenets, customer relationships, 

channels dan kepercayaan yang dapat dikandung oleh konstruk laten maka 
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semakin besar representasi indicator terhadap konstruk latennya. AVE disebut 

juga sebagai rerata akar loading factor (Abdillah W. &., 2015). 

Convergent Validity dapat dilihat dari nilai AVE. Syarat nilai AVE yaitu 

< 0,5 untuk menunjukan convergent validity yang baik (Haryono, Metode SEM 

Untuk Penelitian Manajemen AMOS LISREL PLS, 2017). Berikut merupakan 

grafik gambar nilai AVE sebelum dan sesudah penghapusan indikator. 

 

Gambar 4. 45 Uji (AVE) sebelum dilakukan pengahapusan 

Gambar 4.45 menunjukan bahwa nilai AVE variabel customer 

relationships dan value proposation masih dibawah < 0,5   

 

Gambar 4. 46 Uji AVE sesudah dilakukan penghapusan 

Setelah dilakukan penghapusan dan  nilai AVE dari variabel customer 

relationships dan value proposation sudah < 0,5 yang dimana keseluruhan 

variabel sudah memenuhi nilai AVE. 
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Berikut adalah tabel yang menjabarkan hasil nilai AVE yang dapat dilihat 

pada tabel 4.9 

Tabel 4. 9 Nilai AVE 

Variabel (Construct) Averange Variance Extract (AVE) 

Value Proposation 0,516 

Customer Segments 0,533 

Customer Relationships  0,504 

Channels 0,573 

Kepercayaan Pengguna  0,639 

 

Gambar 4.46 dan tabel 4.9 menunjukan bahwa nilai AVE untuk setiap 

variabel sudah memenuhi syarat yaitu > 0,5. Nilai AVE paling tinggi dimiliki 

variabel kepercayaan pennguna 0,639 sedangkan paling rendah variabel customer 

relationships 0,504. 

3) Uji Discriminant Validity  

Uji discriminant validity yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap 

konsep dari masing-masing konstruk atau variabel laten berbeda dengan variabel 

lainnya, dan juga untuk mengetahui apakah indikator yang termuat mempunyai 

nilai tinggi terhadap konstruk lainnya (Haryono, Metode SEM Untuk Penelitian 

Manajemen AMOS LISREL PLS, 2017). Indikator yang memiliki discriminant 

validity yang baik apabila nilai loading factor (korelasi konstruk) dengan 

variabelnya lebih besar dari pada nilai loading factor ke variabel lainnya. Hasil 

discriminat validity dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Tabel 4. 10 Nilai Discriminat Validity 

Indikator Value 

Proposition 

Customer 

Segments 

Customer 

Relationships 

Channels Kepercayaan 

Pengguna 

X1.1.2 0,697 0,514 0,468 0,351 0,436 

X1.3.1 0,713 0,623 0,527 0,510 0,464 

X1.4.1 0,724 0,569 0,478 0,395 0,478 

X1.5.3 0,690 0,478 0,443 0,456 0,463 

X1.6.1 0,723 0,544 0,519 0,512 0,508 

X1.7.1 0,783 0,607 0,502 0,426 0,469 

X1.8.1 0,696 0,518 0,358 0,413 0,402 

X2.1.1 0,583 0,772 0,541 0,553 0,503 

X2.1.2 0,555 0,791 0,473 0,479 0,438 

X2.2.1 0,602 0,778 0,520 0,533 0,467 

X2.3.1 0,562 0,626 0,408 0,379 0,343 

X2.4.1 0,507 0,671 0,481 0,469 0,436 

X3.1.1 0,467 0,499 0,626 0,642 0,500 

X3.1.3 0,522 0,567 0,750 0,516 0,526 

X3.2.1 0,469 0,433 0,727 0,474 0,440 

X3.2.2 0,344 0,423 0,627 0,413 0,371 

X3.3.1 0,529 0,489 0,749 0,505 0,467 

X3.4.1 0,414 0,422 0,703 0,466 0,440 

X3.4.2 0,490 0,457 0,732 0,471 0,504 

X4.1.1 0,465 0,414 0,531 0,717 0,415 

X4.2.1 0,410 0,499 0,561 0,771 0,480 
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Tabel 4.10 Lanjutan 

Indikator Value 

Proposition 

Customer 

Segments 

Customer 

Relationships 

Channels Kepercayaan 

Pengguna 

X4.3.1 0,418 0,522 0,502 0,818 0,542 

X4.3.2 0,438 0,446 0,541 0,703 0,502 

X4.4.1 0,566 0,610 0,551 0,771 0,621 

Y1.1 0,537 0,535 0,624 0,630 0,818 

Y1.2 0,596 0,534 0,564 0,620 0,848 

Y1.3 0,464 0,439 0,468 0,505 0,818 

Y1.4 0,323 0,312 0,458 0,398 0,728 

Y1.5 0,590 0,546 0,500 0,539 0,777 

 

Tabel diatas menunjukan bahwa indikator yang memiliki loading factor 

atau nilai korelasi lebih besar terhadap variabelnya dan syarat uji discriminant 

validity terpenuhi atau memiliki model yang baik. 

4) Uji Reliabilitas (Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability) 

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai dari Composite Reliability  

dan Cronbach’s Alpha dari indikator-indikator yang mengukur masing-masing 

variabel sedangkan nilai composite reliability dikatakan reliabel jika nilainya > 

0,7 dan Cronbach’s Alpha > 0,7 (Haryono, Metode SEM Untuk Penelitian 

Manajemen AMOS LISREL PLS, 2017). Berikut adalah nilai Cronbach’s Alpha 

dan Composite Reliability. 
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Tabel 4. 11 Nilai cronbach's alpha dan composite reliability 

Indikator Cronbach’s Alpha Composite Reliability 

Value Proposation 0,844 0,882 

Customer Segments 0,779 0,850 

Customer Relationships 0,835 0,876 

Channels 0,814 0,870 

Kepercayaan Pengguna 0,859 0,898 

 

Tabel 4.11 Menunjukan nilai Cronbach’s Alpha dan Composite 

Reliability untuk semua variabel memenuhi syarat > 0,7. Nilai Composite 

Reliability paling rendah dimiliki variabel customer relationships 0,850 dan paling 

tinggi dimiliki variabel kepercayaan pengguna 0,898. Nilai Cronbach’s Alpha 

paling rendah dimiliki variabel Customer Segments 0,779 dan yang paling tinggi 

dimiliki variabel kepercayaan pengguna 0,859. Dari nilai yang ada diatas jawaban 

responden memiliki nilai yang reliabel menurut (Haryono, Metode SEM Untuk 

Penelitian Manajemen AMOS LISREL PLS, 2017). 

a) Bootstraping 

Bootstraping dilakukan untuk pengujian hipotesis (Haryono, Metode 

SEM Untuk Penelitian Manajemen AMOS LISREL PLS, 2017). Berikut adalah 

gambaran mengenai model struktural setelah dilakukan bootstraping. 
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Gambar 4. 47 Model struktur bootsraping 

Berdasarkan hasil bootsraping, dilakukan untuk melihat signifikansi 

hubungan antara konstrak ditunjukan nilai T Statistics. T Statistic dikatakan valid 

memiliki nilai T Statistics > 1,96. Indikator juga dapat dikatakan valid jika 

memiliki p value < 0,05 (Haryono, Metode SEM Untuk Penelitian Manajemen 

AMOS LISREL PLS, 2017). Berikut nilai T Statistics. 
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Tabel 4. 12 Nilai T-statistics dan P-Values 

Variabel T-Statistics P-Values 

Value Proposition  

Kepercayaan Pengguna 
2,017 0,044 

Customer Segments  

Kepercayaan Pengguna 
0,085 0,932 

Customer Relationships 

 Kepercayaan 

Pengguna 

1,545 0,123 

Channels  

Kepercayaan Pengguna 
2,821 0,005 

 

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan  4 (empat) hasil dari uji hipotesis 

tersebut sebagai berikut :  

1) Hubungan antara value proposation dengan kepercayaan pengguna 

H0 : Tidak ada hubungan antara value proposation dengan kepercayaan pengguna 

H1 : Ada hubungan antara value proposition dengan kepercayaan pengguna 

Gambar diatas menunjukan bahwa hubungan antara value proposation 

dengan kepercayaan pengguna memiliki nilai T Statistics 2,017 (> 1,96). Dan nilai 

P values 0,044 (> 0,05) yang menunjukan hubungan antar keduanya positif. 

Dengan demikian hipotesis H1 diterima yang artinya terdapat hubungan positif dan 

signifikan antara value proposation dengan kepercayaan pengguna. 

2) Hubungan antara customer segments dengan kepercayaan pengguna 

H0 : Tidak ada hubungan antara customer segments dengan kepercayaan pengguna 

H1 : Ada hubungan antara customer segments dengan kepercayaan pengguna 
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Gambar diatas menunjukan bahwa hubungan antara customer segments 

dengan kepercayaan pengguna memiliki nilai T Statistics 0,085 (< 1,96). Dan nilai 

P values 0,932 (< 0,05) yang menunjukan hubungan antar keduanya negatif. 

Dengan demikian hipotesis H0 diterima yang artinya tidak terdapat hubungan 

positif dan signifikan antara customer segments dengan kepercayaan pengguna. 

3) Hubungan antara customer relationships dengan kepercayaan pengguna 

H0 : Tidak ada hubungan antara customer relationships dengan kepercayaan 

pengguna 

H1 : Ada hubungan antara customer relationships dengan kepercayaan pengguna 

Gambar diatas menunjukan bahwa hubungan antara customer 

relationships dengan kepercayaan pengguna memiliki nilai T Statistics 1,545 (< 

1,96). Dan nilai P values 0,123 (< 0,05) yang menunjukan hubungan antar 

keduanya negatif. Dengan demikian hipotesis H0 diterima yang artinya tidak 

terdapat hubungan positif dan signifikan antara customer relationships dengan 

kepercayaan pengguna. 

4) Hubungan antara channels dengan kepercayaan pengguna 

H0 : Tidak ada hubungan antara channels dengan kepercayaan pengguna 

H1 : Ada hubungan antara channels dengan kepercayaan pengguna 

Gambar diatas menunjukan bahwa hubungan antara channels dengan 

kepercayaan pengguna memiliki nilai T Statistics 2,821 (> 1,96). Dan nilai P 

values 0,005 (> 0,05) yang menunjukan hubungan antar keduanya positif. Dengan 

demikian hipotesis H1 diterima yang artinya terdapat hubungan positif dan 

signifikan antara channels  dengan kepercayaan pengguna. 
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C. Evaluasi Inner Model (Model Struktural) 

Uji ini dilakukan kepada varibel Y yaitu kepercayaan pengguna untuk 

mengetahui sampai mana tingkat kepercayaan pengguna dalam penelitian ini. 

1) Uji R-Square (R2) 

Uji R-Square digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari 

beberapa variabel. Semakin tinggi nilai R-Square maka semakin baik model 

prediksi dari model penilitian yang diajukan, klasifikasi nilai R-Square yaitu 0,19 

– 0,32 (lemah), 0,33 - 0,66 (moderate / sedang), > 0,67 (subtansial) (Haryono, 

Metode SEM Untuk Penelitian Manajemen AMOS LISREL PLS, 2017). 

Tabel 4. 13 Nilai R-square (R2) 

Indikator R-Square (R2) 

Kepercayaan Pengguna 0,572 

 

Tabel diatas menunjukan nilai R-Square untuk kepercayaan pengguna 

0,572 yang berati variabel kepercayaan pengguna mampu menjelaskan varians 

kepercayaan pengguna sebesar 57,2% dan dapat dikatakan pergaruhnya sedang / 

moderate. 

2) Godness of Fit (GoF) (Uji Kesesuain Model)  

Setelah diperoleh nilai AVE dan R2 selanjutnya dilakukan perhitungan 

Goodness of Fit  (GoF). Nilai GoF terbentang antara 0 sampai dengan 1 dengan 

nilai- nilai : diatas 0,1 (buruk / GoF kecil), diatas 0,25 (sedang / GoF moderate), 
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dan diatas 0,36 (baik / GoF besar) (Haryono, Metode SEM Untuk Penelitian 

Manajemen AMOS LISREL PLS, 2017). Nilai GoF dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4. 14 Nilai GoF 

Variabel R2 AVE 𝑮𝒐𝑭

= √𝑨𝑽𝑬𝒙𝑹𝟐 

 

Keterangan 

Kepercayaan 

Pengguna 

0,572 0,639 0,605 Baik 

 

Berdasarkan tabel diatas Hasil dari perhitungan GoF nilai variabel 

kepercayaan pengguna memiliki nilai yang baik yaitu diatas 0,36. Hal ini 

menunjukan nilai yang diobservasi dengan nilai yang diekspektasi dalam model 

baik. 

4.5 Tahap Pengambilan Keputusan 

Langkah yang dilakukan setelah melakukan tahap analisis data adalah 

tahap pengambilan keputusan. Pada tahap ini terdiri dari hasil dan pemahasan dan 

kesimpulan dan saran. 

4.5.1 Hasil Analisis  

Hasil atau luaran dari penilitian ini adalah pembahasan 4 (elemen) dari 

business model canvas yang berpengaruh untuk mendapatkan kepercayaan 

pengguna. 
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a) Tingkat Pengaruh Antar Variabel  

 

Gambar 4. 48 Tingkat Pengaruh Antar Variabel 

Gambar diatas menunjukan pengaruh antar variabel berdasarkan nilai T-

statistic dan P-value. T Statistic dikatakan valid memiliki nilai T Statistics > 1,96. 

Indikator juga dapat dikatakan valid jika memiliki P value < 0,05 (Haryono, 

Metode SEM Untuk Penelitian Manajemen AMOS LISREL PLS, 2017). Variabel 

berpengaruh ditunjukan oleh garis yang tedapat inisial “B” sedangkan garis yang 

terdapat inisial “TB” tidak berpengaruh. Berikut penjelasan dari tingkat pengaruh 

antar variabel. 

1. Variabel value proposation berpengaruh positif terhadap variabel kepuasan 

pengguna dikarenakan mempunyai nilai P-value sebesar 0,044 (< 0,05) dan 

T-statistics 2,017 (> 1,96), artinya peningkatan value proposation akan 

meningkatkan penggunaan. 
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2. Variabel customer Segments tidak berpengaruh terhadap variabel kepuasaan 

pengguna dikarenakan mempunyai nilai P-value sebesar 0,932 (< 0,05) dan 

T-statistics 0,085 (> 1,96). 

3. Variabel customer relationships tidak berpengaruh terhadap variabel 

kepuasaan pengguna dikarenakan mempunyai nilai P-value sebesar 0,123 (< 

0,05) dan T-statistics 1,545 (> 1,96).  

4. Variabel channels berpengaruh positif terhadap variabel kepuasan pengguna 

dikarenakan mempunyai nilai P-value sebesar 0,005 (< 0,05) dan T-statistics 

2,821 (> 1,96), artinya setiap peningkatan channels akan meningkatkan 

penggunaan. 

b) Model Bisnis Crowdsourcing yang Mampu Mendapatkan Kepercayaan 

Pengguna 

 

Gambar 4. 49 Model bisnis untuk mendapatkan kepercayaan pengguna 
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Model bisnis diatas berdasarkan tingkat pengaruh antar variabel, 

merupakan variabel Business Model Canvas yang dapat meningkatkan 

kepercayaan pengguna adalah Value Proposition terdiri dari : Performance, 

Design, Cost Reduction, Risk Reduction, Accesbility, Convenience / Usability, 

Newness dan Channels terdiri dari : Awareness, Evaluation, Purchase dan After 

Sales. 

4.5.2 Pembahasan 

Pembahasan ini untuk menjawab segala pertanyaan pada perumusan 

masalah yang tertera pada bab I. 

1. Hasil analisa aplikasi Go-ride yang dimiliki Go-jek dengan menggunakan 4 

(empat) elemen dari Business Model Canvas yaitu value proposition, 

customer relationships, customer segments, dan channels, serta elemen mana 

saja yang bisa untuk mendapatkan kepercayaan pengguna dapat dilihat 

penjelasannya dibawah ini:  

Nilai mean yang diambil dari analisis deskriptif dan original sampel 

(loading factor) yang diambil dari uji convergent validity, menunjukan apa yang 

harus dilakukan dimasa mendatang. Jika nilai mean dan original sampel (loading 

factor) pada indikator yang sama berarti kedepannya indikator dengan angka yang 

besar lebih di intensifkan. Jika sebaliknya, maka dimasa yang akan datang 

indikator original sampel (loading factor) terbesar menjadi tumpuan kebijakan 

organisasi (Haryono, Metode SEM Untuk Penelitian Manajemen AMOS LISREL 

PLS, 2017). Berikut adalah nilai mean dan original sampel (loading factor) 
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indikator pada setiap variabel yaitu value proposition, customer relationships, 

customer segments, dan channels. 

Tabel 4. 15 Nilai mean dan original sampel variabel value proposation 

Indikator Mean Original 

Sampel 

(Loading 

Factor) 

Analisis Aplikasi Go-ride 

X1.1.2 Pada saat akan 

melakukan 

order, aplikasi 

Go-ride dapat 

menunjukan 

posisi driver 

terdekat 

(Performance) 

 

4, 12 0,697  

 
Berdasarkan hasil nilai mean 4,12 

dan original sampel (loading factor) 

0,697 menunujukan bahwa pada saat 

pengguna melakukan order, aplikasi 

Go-ride menunjukan posisi driver 

terdekat. 

 

X1.3.1 Tampilan 

aplikasi Go-

ride menarik 

dan mudah 

digunakan 

(Design) 

 

 

 

 

4,31 0,713  

 
 

Berdasarkan hasil nilai mean 4,31 

dan original sampel (loading factor) 

0,713 menunujukan bahwa tampilan 

aplikasi Go-ride menarik dan mudah 

digunakan 
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Tabel 4.15 Lanjutan 

 

Indikator Mean Original 

Sampel 

(Loading 

Factor) 

Analisis Aplikasi Go-ride 

X1.4.1 Aplikasi Go-

ride 

memberikan 

biaya yang 

murah di 

bandingkan 

ojek 

konvensional 

(Cost 

Reduction) 

4,38 0,724  

 
 

Berdasarkan hasil nilai mean 4,38 

dan original sampel (loading factor) 

0,724 menunujukan bahwa aplikasi 

Go-ride memberikan biaya yang 

murah dibandingkan ojek 

konvensional 

X1.5.2 Perlu adanya 

informasi 

jaminan 

keselamatan 

yang diberikan 

Go-jek kepada 

para 

penumpang di 

aplikasi Go-

ride (Risk 

Reduction) 

4,36 0,690  

 
 

Berdasarkan hasil nilai mean 4,36 

dan original sampel (loading factor) 

0,690 menunujukan bahwa perlu 

adanya informasi jaminan 

keselamatan yang diberikan Go-jek 

kepada pengguna. 
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Tabel 4.15 Lanjutan 

 

Indikator Mean Original 

Sampel 

(Loading 

Factor) 

Analisis Aplikasi Go-ride 

X1.6.1 Saya mudah 

mendapatkan 

driver Go-jek 

dimanapun 

saya berada 

melalui aplikasi 

Go-ride 

(Accesbility) 

4,19 0,723  

 
 

Berdasarkan hasil nilai mean 4,19 

dan original sampel (loading factor) 

0,723 menunujukan bahwa pengguna 

mudah mendapatkan driver Go-jek 

dimanapun berada melalui aplikasi 

Go-ride 

X1.7.1 Saya nyaman 

dalam 

menggunakan 

aplikasi Go-

ride 

(Convenience / 

Usability) 

 

4,24 0,783  

 
 

Berdasarkan hasil nilai mean 4,24 

dan original sampel (loading factor) 

0,783 menunujukan bahwa pengguna 

nyaman dalam menggunakan aplikasi 

Go-ride 
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Tabel 4.15 Lanjutan 

 

Indikator Mean Original 

Sampel 

(Loading 

Factor) 

Analisis Aplikasi Go-ride 

X1.8.1 Saya bisa 

melakukan top-

up Go-pay 

melalui driver 

(Newness) 

4,30 0,696  

 
 

Berdasarkan hasil nilai mean 4,30 

dan original sampel (loading factor) 

0,696 menunujukan bahwa pengguna 

bisa melakukan top-up Go-pay 

melalui driver  

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa terdapat nilai mean dan 

original sampel (loading factor) yang dominan atau tinggi pada indikator X1.4.1 

dan X1.7.1. Indikator X1.4.1 yang berisi pernyataan “Tampilan aplikasi Go-ride 

menarik dan mudah di gunakan (Design)” dengan nilai mean 4,38. Sedangkan 

nilai original sampel (loading factor) pada X1.7.1 berisi pernyataan “Saya 

nyaman dalam menggunakan aplikasi Go-ride (Convenience / Usability)” dengan 

nilai 0,783. Dengan demikian hal ini berarti pada saat penelitian persepsi 

responden sebagai pengguna merasa aplikasi go-ride dari segi tampilan menarik 

dan mudah untuk digunakan. Kemudian untuk di masa akan datang responden 

menginginkan kenyamanan yang selalu dijaga dalam penggunaan aplikasi go-ride 
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menjadi acuan bagi pengembang aplikasi go-ride untuk lebih meningkatkan 

keandalan aplikasinya dan agar selalu mudah dan nyaman digunakan oleh para 

pengguna. 

Tabel 4. 16 Nilai mean dan original sampel variabel customer segments 

Indikator Mean Original 

Sampel 

(Loading 

Factor) 

Analisis Aplikasi Go-ride 

X2.1.1 Aplikasi Go-

jek dengan 

layanan Go-

ride dapat di 

unduh pada 

Playstore 

maupun 

Appstore 

4, 48 0,772 

 
 

Berdasarkan hasil nilai mean 4,48 

dan original sampel (loading factor) 

0,772 menunujukan bahwa aplikasi 

Go-ride dapat diunduh pada 

Playstore dan Appstore 

 

X2.1.2 Secara 

geografi 

layanan go-

ride sudah 

menjangkau di 

berbagai 

wilayah di kota 

Surabaya 

(Geografi) 

4,28 0,791 

 
 

Berdasarkan hasil nilai mean 4,28 

dan original sampel (loading factor) 

0,791 menunujukan bahwa secara 

geografi layanan Go-ride sudah 

menjangkau diberbagai wilayah kota 

Surabaya 
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Tabel 4.16 Lanjutan 

Indikator Mean Original 

Sampel 

(Loading 

Factor) 

Analisis Aplikasi Go-ride 

X2.2.1 Layanan Go-

ride bisa 

digunakan di 

semua 

kalangan dari 

anak-anak 

sampai orang 

dewasa 

(Demografi) 

4,39 0,778 Berdasarkan hasil nilai mean 4,39 

dan original sampel (loading factor) 

0,778 menunujukan bahwa layanan 

Go-ride bisa digunakan di semua 

kalangan dari anak-anak sampai 

orang dewasa. 

X2.3.1 Layanan Go-

ride hanya bisa 

digunakan bagi 

kalangan yang 

mengerti 

teknologi saja 

(Behavorial) 

4,11 0,626 Berdasarkan hasil nilai mean 4,11 

dan original sampel (loading factor) 

0,626 menunujukan bahwa layanan 

Go-ride hanya bisa digunakan bagi 

kalangan yang mengerti teknologi 

saja 

X2.4.1 Layanan yang 

diberikan Go-

ride membuat 

saya lebih 

sering 

menggunakan 

go-ride 

ketimbang jasa 

transaportasi 

lain 

(Psikografi) 

4,23 0,671 Berdasarkan hasil nilai mean 4,23 

dan original sampel (loading factor) 

0,671 menunujukan bahwa layanan 

diberikan Go-ride membuat saya 

lebih sering menggunakan Go-ride 

ketimbang jasa transportasi lain 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa terdapat nilai mean dan 

original sampel (loading factor) yang dominan atau tinggi pada indikator X2.1.1 

dan X2.1.2. Indikator X2.1.1 yang berisi pernyataan “Aplikasi Go-jek dengan 

layanan Go-ride dapat di unduh pada Playstore maupun Appstore” dengan nilai 

mean 4,48. Sedangkan nilai original sampel (loading factor) pada X2.1.2 berisi 
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pernyataan “Secara geografi layanan go-ride sudah menjangkau di berbagai 

wilayah di kota Surabaya (Geografi)” dengan nilai 0,791. Dengan demikian hal 

ini berarti pada saat penelitian persepsi responden sebagai pengguna merasa 

aplikasi go-ride yang dibuat untuk smartphone bisa di unduh melalu playstore dan 

appstore. Kemudian untuk di masa akan datang responden menginginkan aplikasi 

go-ride bisa digunakan bahkan menjangkau di berbagai wilayah di kota Surabaya 

baik daerah perkotaan maupun pelosok-pelosok kota Surabaya menjadi acuan bagi 

pengembang aplikasi go-ride untuk lebih meningkatkan keandalan aplikasinya 

pada smartphone agar selalu bisa di unduh melalui appstore dan playstore serta 

menjangkau berbagai wilayah di kota Surabaya. 

Tabel 4. 17 Nilai mean dan original sampel variabel customer relationships 

Indikator Mean Original 

Sampel 

(Loading 

Factor) 

Analisis Aplikasi Go-ride 

X3.1.1 Saya sering 

memainkan 

token untuk 

menambah 

point saya 

setelah 

melakukan 

transaksi pada 

layanan Go-

ride (Co-

creation) 

3,92 0,626 

 
 

Berdasarkan hasil nilai mean 3,92 

dan original sampel (loading factor) 

0,626 menunujukan bahwa pengguna 

sering memainkan token menambah 

point setelah melakuka transaksi 

pada layanan Go-ride. 
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Tabel 4.17 Lanjutan 

Indikator Mean Original 

Sampel 

(Loading 

Factor) 

Analisis Aplikasi Go-ride 

X3.1.3 Menu bantuan 

pada aplikasi 

Go-jek dengan 

pilihan Go-ride 

membantu 

dalam 

menggunakan 

aplikasi dan 

layanan 

pengaduan ke 

call centre 

(Self Service) 

4,37 0,750  

 
 

Berdasarkan hasil nilai mean 4,37 

dan original sampel (loading factor) 

0,750 menunujukan bahwa menu 

bantuan pada aplikasi Go-ride 

membantu dalam menggunakan 

aplikasi dan layanan pengaduan ke 

call centre 

 

X3.2.1 Perlu adanya 

fitur “bantuan” 

pada histori 

perjalanan 

untuk 

menginfokan 

kepada driver 

jika adanya 

barang / 

apapun yang 

tertinggal di 

bagasi motor 

(Self Service) 

4,09 0,727  

 
Berdasarkan hasil nilai mean 4,09 

dan original sampel (loading factor) 

0,727 menunujukan bahwa perlu 

adanya fitur bantuan pada histori 

perjalanan untuk menginfokan 

kepada driver jika adanya barang / 

apapun yang tertinggal di bagasi 

motor 
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Tabel 4.17 Lanjutan 

Indikator Mean Original 

Sampel 

(Loading 

Factor) 

Analisis Aplikasi Go-ride 

X3.2.2 Pengguna 

dapat 

memberikan 

rating atau 

penilaian  

terhadap 

layanan yang 

telah 

diberikan 

driver di 

aplikasi go-

ride (Co-

creation) 

 

4,45  0,672 

 
 

Berdasarkan hasil nilai mean 4,45 

dan original sampel (loading factor) 

0,672 menunujukan bahwa 

Pengguna dapat memberikan rating 

atau penilaian  terhadap layanan 

yang telah diberikan driver di 

aplikasi go-ride 

X3.3.1 Aplikasi Go-

ride secara 

otomatis 

memberikan 

nota 

perjalanan 

secara detail 

dan juga 

diberikan 

info-info 

terbaru  

kepada saya 

melalui email, 

sosial media 

maupun 

melalui 

aplikasi Go-

jek 

(Automated 

Services) 

4,31 0,749 

 
 

Berdasarkan hasil nilai mean 4,45 

dan original sampel (loading factor) 

0,672 menunujukan bahwa Aplikasi 

Go-ride secara otomatis memberikan 

nota perjalanan secara detail dan 

juga diberikan info-info terbaru  

kepada saya melalui email, sosial 

media maupun melalui aplikasi Go-

jek 

 



119 
 

 
 

Tabel 4.17 Lanjutan 

Indikator Mean Original 

Sampel 

(Loading 

Factor) 

Analisis Aplikasi Go-ride 

X3.4.1 Aplikasi Go-

jek dengan 

layanan Go-

ride juga 

dapat 

melayani 

kritikan serta 

saran melalui 

aplikasi pada 

fitur bantuan 

atau bisa 

melalui e-mail 

di customer 

service 

(Dedicated 

Personal 

Assitant) 

4,18 0,703  

 
 

Berdasarkan hasil nilai mean 4,18 

dan original sampel (loading factor) 

0,703 menunujukan bahwa Aplikasi 

Go-jek dengan layanan Go-ride juga 

dapat melayani kritikan serta saran 

melalui aplikasi pada fitur bantuan 

atau bisa melalui e-mail di customer 

service. 

X3.4.2 Saya sering 

kali merasa 

puas dengan 

layanan driver 

Go-ride (Go-

jek) yang 

sudah 

mengantar 

saya 

(Dedicated 

Personal 

Assitant) 

4,18 0,732  

 
 

Berdasarkan hasil nilai mean 4,18 

dan original sampel (loading factor) 

0,732 menunujukan bahwa pengguna 

sering kali merasa puas dengan 

layanan driver Go-ride (Go-jek) yang 

sudah mengantar saya  
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Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa terdapat nilai mean dan 

original sampel (loading factor) yang dominan atau tinggi pada indikator X3.2.2 

dan X3.1.3. Indikator X3.2.2 yang berisi pernyataan “Pengguna dapat 

memberikan rating atau penilaian  terhadap layanan yang telah diberikan driver 

di aplikasi go-ride (Co-creation)” dengan nilai mean 4,45. Sedangkan nilai 

original sampel (loading factor) pada X3.1.3 berisi pernyataan “Menu bantuan 

pada aplikasi Go-jek dengan pilihan Go-ride membantu dalam menggunakan 

aplikasi dan layanan pengaduan ke call centre (Self Service)” dengan nilai 0,750. 

Dengan demikian hal ini berarti pada saat penelitian, responden sebagai pengguna 

dapat memberikan rating atau penilian terhadap layanan yang telah diberikan 

driver melalui aplikasi go-ride. Kemudian untuk di masa akan datang responden 

menginginkan aplikasi go-ride pada menu bantuan aplikasi go-ride membantu 

dalam pengguna aplikasi dan juga ada call centre jika ada keadaan yang mendesak 

atau ingin melaporkan kurang berkenaan nya atas apa yang telah dialami selama 

menggunakan aplikasi go-ride menjadi acuan bagi pengembang aplikasi go-ride 

untuk lebih meningkatkan keandalan aplikasinya pada peningkatan penilaian atau 

rating (dalam bentuk bintang) kepada driver dan menu bantuan pada aplikasi,  

dalam membantu pengguna menggunakan aplikasi Go-ride serta call centre untuk 

sigap, cepat, dan tanggap memberikan respon kepada pengguna yang telah 

melaporkan pengaduan yang telah dialami selama menggunakan layanan aplikasi. 
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Tabel 4. 18 Nilai mean dan original sampel variabel channels 

Indikator Mean Original 

Sampel 

(Loading 

Factor) 

Analisis Aplikasi Go-ride 

X4.1.1 Banyak iklan 

Go-jek 

khususnya 

aplikasi Go-

ride baik di 

radio, tv 

maupun 

berbagai media 

sosial 

(Awarness) 

4,11 0,717  

 
 

Berdasarkan hasil nilai mean 4,11 

dan original sampel (loading factor) 

0,717 menunujukan bahwa Banyak 

iklan Go-jek khususnya aplikasi Go-

ride baik di radio, tv maupun berbagai 

media sosial 

 

X4.2.1 Aplikasi Go-

jek 

menyediakan 

di kolom rating 

dan komentar  

pada playstore 

dan Appstore 

(Evaluation) 

 

 

 

4,23 0,771  

 
 

Berdasarkan hasil nilai mean 4,23 

dan original sampel (loading factor) 

0,771 menunjukan bahwa Aplikasi 

Go-jek menyediakan di kolom rating 

dan komentar  pada playstore dan 

Appstore 
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Tabel 4. 18 Lanjutan 

Indikator Mean Original 

Sampel 

(Loading 

Factor) 

Analisis Aplikasi Go-ride 

X4.3.1 Aplikasi Go-

ride 

meyediakan 

pembayaran 

dengan cash 

maupun kredit 

(Go-pay) 

(Purchase) 

4,36 0,818 

 
 

Berdasarkan hasil nilai mean 

4,36 dan original sampel 

(loading factor) 0,818 

menunjukan bahwa Aplikasi Go-

ride meyediakan pembayaran 

dengan cash maupun kredit 

X4.3.2 Adanya fitur 

“berangkat 

bareng” yang 

dimana 

memungkinkan 

saya untuk 

melakukan 2 

orderan 

sekaligus 

(Purchase) 

4,11 0,703 

 
Berdasarkan hasil nilai mean 

4,11dan original sampel (loading 

factor) 0,703 menunjukan bahwa 

perlu adanya tambahan fitur 

“berangkat bareng yuk” agar 

memudahkan pengguna 

melakukan 2 orderan secara 

bersamaan. 
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Tabel 4. 18 Lanjutan 

Indikator Mean Original 

Sampel 

(Loading 

Factor) 

Analisis Aplikasi Go-ride 

X4.4.1 Aplikasi Go-

ride 

memberikan 

layanan 

terbaiknya 

sesuai dengan 

iklan yang 

mereka buat 

sebelumnya 

(After Sales) 

4,13 0,771  

 
 

Berdasarkan hasil nilai mean 

4,13 dan original sampel (loading 

factor) 0,771 menunjukan bahwa 

aplikasi Go-ride memberikan 

layanan terbaiknya sesuai dengan 

iklan yang mereka buat 

sebelumnya 
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Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa terdapat nilai mean dan 

original sampel (loading factor) yang dominan atau tinggi pada indikator X4.3.1. 

Indikator X4.3.1 yang berisi pernyataan “Aplikasi Go-ride meyediakan 

pembayaran dengan cash maupun kredit (Go-pay) (Purchase)” dengan nilai mean 

4,36 dan nilai original sampel (loading factor) 0,818. Dengan demikian hal ini 

berarti pada saat penelitian, responden sebagai pengguna dapat melakukan 

pembayaran dengan cash maupun go-pay. Kemudian untuk di masa akan datang 

responden menginginkan aplikasi go-ride tetap mempertahankan sistem 

pembayaran dengan opsi cash maupun go-pay bahkan bisa memberikan inovasi 

terbaru lainnya dalam mekanisme pembayaran menjadi acuan bagi pengembang 

aplikasi go-ride untuk lebih meningkatkan keandalan aplikasinya pada saat 

melakukan pembayaran yang saat ini ada pengguna bisa melakukan pembayaran 

dengan cash maupun go-pay. 

Sementara dari 4 (empat) elemen yang digunakan dari Business Model 

Canvas yang mempunyai pengaruh terhadap kepercayaan pengguna adalah 

variabel value proposition mempunyai nilai nilai P-value sebesar 0,044 (< 0,05) 

dan T-statistics 2,017 (> 1,96) dan channels mempunyai nilai P-value sebesar 

0,005 (< 0,05) dan T-statistics 2,821 (> 1,96), artinya peningkatan value 

proposition dan channels akan meningkatkan penggunaan. 

2. Tingkat kepercayaan pengguna sampai saat ini dengan pelayanan Go-ride 

yang telah berjalan dapat diketahui dari penjelasaan dibawah ini : 
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Tabel 4. 19 Nilai R-square dan GoF 

Indikator / Variabel R-Square (R2) Godness of Fit 

(GoF) 

Kepercayaan 

Pengguna 

0,572 0,605 

 

Tabel diatas menunjukan nilai R-Square 0,572 yang berarti variabel 

kepercayaan pengguna mampu menjelaskan varians kepercayaan pengguna 

sebesar 57,2% dan dikatak pengaruhnya moderate dan nilai GoF 0,605, artinya 

memiliki nilai yang baik. Hal ini menunjukan nilai yang diobservasi dengan nilai 

yang diekspektasi dalam model baik 

Sementara pada tabel 4.19 untuk mengetahui nilai mean yang diambil dari 

analisis deskriptif dan original sampel (loading factor) yang diambil dari uji 

convergent validity, menunjukan apa yang harus dilakukan dimasa mendatang. 

Jika nilai mean dan original sampel (loading factor) pada indikator yang sama 

berarti kedepannya indikator dengan angka yang besar lebih di intensifkan. Jika 

sebaliknya, maka dimasa yang akan datang indikator original sampel (loading 

factor) terbesar menjadi tumpuan kebijakan organisasi (Haryono, Metode SEM 

Untuk Penelitian Manajemen AMOS LISREL PLS, 2017). Berikut adalah nilai 

mean dan original sampel (loading factor) indikator pada variabel kepercayaan 

pengguna. 
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Tabel 4. 20 Nilai mean dan original sampel kepercayaan pengguna 

Indikator Mean Original 

Sampel 

(Loading 

Factor) 

Analisis Aplikasi Go-ride 

Y1.1 Saya percaya 

Go-jek 

dengan 

aplikasi Go-

ride akan 

membantu di 

saat 

membutuhkan 

transportasi 

untuk  

berpergian 

kemana pun 

(Kepercayaan 

Atribut 

Objek) 

4,32 0,818 

 
 

Berdasarkan hasil nilai 

mean 4,32 dan original 

sampel (loading factor) 0,818 

menunujukan bahwa 

pengguna percaya Go-jek 

dengan aplikasi Go-ride akan 

membantu di saat 

membutuhkan transportasi 

untuk berpergian kemana pun   

Y1.2 Go-jek 

dengan 

aplikasi Go-

ride  mampu 

mengatasi dan 

memudahkan 

saya untuk 

pergi ke mana 

pun tanpa 

harus 

menunggu 

lama 

(Kepercayaan 

Manfaat 

Atribut) 

4,32 0,848 

 
 

Berdasarkan hasil nilai 

mean 4,32 dan original 

sampel (loading factor) 0,848 

menunujukan bahwa Go-jek 

dengan aplikasi Go-ride  

mampu mengatasi dan 

memudahkan pengguna untuk 

pergi ke mana pun tanpa harus 

menunggu lama 
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Tabel 4. 20 Lanjutan 

Indikator Mean Original 

Sampel 

(Loading 

Factor) 

Analisis Aplikasi Go-ride 

Y1.3 Go-jek 

dengan 

aplikasi Go-

ride nya 

memberikan 

informasi 

yang akurat 

seperti biaya 

perjalan yang 

transparan 

(Kepercayaan 

Manfaat 

Atribut) 

4,27 0,818 

 
 

Berdasarkan hasil nilai 

mean 4,27 dan original 

sampel (loading factor) 0,818 

menunujukan bahwa Go-jek 

dengan aplikasi Go-ride nya 

memberikan informasi yang 

akurat seperti biaya perjalan 

yang transparan 

 

Y1.4 Go-jek 

dengan 

aplikasi Go-

ride mampu 

cepat tanggap 

terhadap 

dalam 

merespon 

keluhan 

konsumen 

(Kepercayaan 

Manfaat 

Atribut) 

4,20 0,728 

 
 

Berdasarkan hasil nilai 

mean 4,20 dan original 

sampel (loading factor) 0,728 

menunujukan bahwa Go-jek 

dengan aplikasi Go-ride 

mampu cepat tanggap 

terhadap dalam merespon 

keluhan konsumen 
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Tabel 4.20 Lanjutan 

Indikator Mean Original 

Sampel 

(Loading 

Factor) 

Analisis Aplikasi Go-ride 

Y1.5 Dengan adanya 

Go-jek dengan 

aplikasi Go-

ride menjadi 

pilihan saya 

sebagai jasa 

transportasi 

dalam 

berpegian ke 

manapun 

(Kepercayaan 

Manfat Objek) 

4,26 0,777  

 
 

Berdasarkan hasil nilai 

mean 4,26 dan original sampel 

(loading factor) 0,777 

menunujukan bahwa Dengan 

adanya Go-jek dengan aplikasi 

Go-ride menjadi pilihan saya 

sebagai jasa transportasi dalam 

berpegian ke manapun 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa terdapat nilai mean dan 

original sampel (loading factor) yang dominan atau tinggi pada indikator Y1.1. 

dan Y.1.2. Indikator Y1.1 yang berisi pernyataan “Saya percaya Go-jek dengan 

aplikasi Go-ride akan membantu disaat membutuhkan transportasi untuk  

berpergian kemana pun (Kepercayaan Atribut Objek)” dengan nilai mean 4,32. 
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Sedangkan nilai original sampel (loading factor) pada Y1.2 berisi pernyataan 

“Go-jek dengan aplikasi Go-ride  mampu mengatasi dan memudahkan saya untuk 

pergi ke mana pun tanpa harus menunggu lama (Kepercayaan Manfaat Atribut)” 

dengan nilai 0,848. Dengan demikian hal ini berarti pada saat penelitian, 

responden sebagai pengguna sudah percaya bahwa go-jek dengan aplikasi go-ride 

membantu disaat membutuhkan transportasi untuk berpegian. Kemudian untuk di 

masa akan datang responden menginginkan aplikasi go-ride mampu mengatasi 

dan memudahkan para pengguna berpegian ke manapun tanpa harus menunggu 

lama datangnya driver. 

3. Fitur aplikasi Go-ride yang dapat meningkatkan kepercayaan pengguna 

terdapat pada variabel value proposition dan channels berdasarkan hasil 

tingkat pengaruh antar variabel dan model bisnis Business Model Cavas 

terhadap kepercayaan pengguna, sehingga bisa menjadi rekomendasi 

masyarakat luas yang ingin mendirikan startup berbasis crowdsourcing, 

untuk lebih jelasnya paparanya dibawah ini: 

a) Value Proposation 

Menjelaskan rangkaian produk atau jasa yang memberikan value kepada 

segmen pelanggan secara spesifik. Oleh karena itu, dalam value proposition harus 

dapat menjawab kebutuhan yang dimiliki pengguna. 

1. Performance (performa) untuk menjawab kinerja dari aplikasi Go-ride yang 

diberikan selama ini adalah :  
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Gambar 4. 50 Fitur menunjukan posisi driver terdekat 

Berdasarkan hasil nilai mean 4,12 dan original sampel (loading factor) 

0,697  yang merujuk pada jawaban responden dari kuisoner, menunjukan bahwa 

pada saat pengguna melakukan order, aplikasi Go-ride menunjukan posisi driver 

terdekat. 

2. Design (Tampilan) sebuah elemen yang penting namu sulit diukur. Akan 

tetapi ada kalanya sebuah produk aplikasi Go-ride dapat menjadi pilihan 

hanya karena desain yang sangat baik dibandingkan kompetitornya 

 

Gambar 4. 51 Tampilan aplikasi Go-ride 
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Berdasarkan hasil nilai mean 4,31 dan original sampel (loading factor) 

0,713 yang merujuk pada jawaban responden dari kuisoner, menunjukan bahwa 

tampilan aplikasi Go-ride seperti tampilan awal, tampilan saat melakukan order 

sampai saat melakukan rating menarik dan mudah digunakan para pengguna. 

3. Cost Reduction, dimana value diberikan dengan membantu mengurangi biaya 

yang pengguna keluarkan. 

 

Gambar 4. 52 Harga transparan sesuai jarak tempuh perjalanan 

Berdasarkan hasil nilai mean 4,38 dan original sampel (loading factor) 

0,724 yang merujuk pada jawaban responden dari kuisoner, menunjukan bahwa 

aplikasi Go-ride dapat mengetahui biaya perjalanan secara transparan sesuai jarak 

tempuh perjalanan. 

4. Risk Reduction, dimana value dapat dengan mengurangi risiko yang mungkin 

dimiliki pengguna. 
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Gambar 4. 53 Jaminan keselamatan 

Berdasarkan hasil nilai mean 4,36 dan original sampel (loading factor) 

0,690 yang merujuk pada jawaban responden dari kuisoner, menunjukan bahwa 

perlu adanya informasi jaminan keselamatan yang diberikan Go-jek kepada 

pengguna. 

5. Accesbility, dimana Go-jek memberikan jasa transportasi berbasis online 

pada pengguna yang sebelumnya jasa tersebut tidak dapat dinikmati. 

 

Gambar 4. 54 Pengguna dapat memesan Go-ride dimana saja 
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Berdasarkan hasil nilai mean 4,19 dan original sampel (loading factor) 

0,723 yang merujuk pada jawaban responden dari kuisoner,  menunjukan bahwa 

pengguna mudah mendapatkan driver Go-jek dimanapun berada melalui aplikasi 

Go-ride. 

6. Convenience / Usability, dimana value didapat Go-jek dengan membuat 

aplikasi Go-ride lebih mudah dan nyaman digunakan oleh pengguna. 

 

Gambar 4. 55 Aplikasi Go-ride nyaman saat digunakan pengguna 

Berdasarkan hasil nilai mean 4,24 dan original sampel (loading factor) 

0,783 yang merujuk pada jawaban responden dari kuisoner, menunjukan bahwa 

pengguna nyaman dalam menggunakan aplikasi Go-ride. 

7. Newness, pembaruan yang diberikan Go-jek lewat aplikasi Go-ride yang 

sebelumnya tidak pernah dinikmati pengguna 
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Gambar 4. 56 Cara melakukan top-up Go-pay 

Berdasarkan hasil nilai mean 4,30 dan original sampel (loading factor) 

0,696 yang merujuk pada jawaban responden dari kuisoner, menunjukan bahwa 

pengguna bisa melakukan top-up Go-pay melalui driver. 

b) Channels  

Menjelaskan bagaimana Go-jek berkomunkasi dan menghubungi dengan 

pengguna yang menggunakan aplikasi Go-ride untuk memberikan value 

proposition.Channels memiliki beberpa kegunaan, termasuk untuk meningkatkan 

pengetahuan pengguna mengenai jasa yang dimiliki Go-jek, membantu pengguna 

mengetahui value proposition dengan jelas, dan memberikan bantuan kepada 

pengguna pasca melakukan pemesanan lewat aplikasi Go-ride. 

1. Awareness, pada fase ini channels berfungsi untuk mengenalkan Go-jek 

dengan aplikasi Go-ride kepada pengguna. 
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Gambar 4. 57 Iklan Go-ride di Instagram 

Berdasarkan hasil nilai mean 4,11 dan original sampel (loading factor) 

0,717 yang merujuk pada jawaban responden dari kuisoner, menunjukan bahwa 

Banyak iklan Go-jek khususnya aplikasi Go-ride baik di radio, tv maupun berbagai 

media sosial. 

2. Evaluation, fase ini dapat dikatakan sebagai masa penjajakan, dari Go-jek 

maupun pengguna dapat saling menilai. Adapun cara untuk menilai produk / 

jasa yang dimiliki Go-jek adalah penglaman menggunakan aplikasi ataupun 

baik aspek teknis maupun performance. 

 

Gambar 4. 58 Penilaian oleh pengguna terhadap aplikasi Go-jek 
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Berdasarkan hasil nilai mean 4,23 dan original sampel (loading factor) 

0,771 yang merujuk pada jawaban responden dari kuisoner, menunjukan bahwa 

Aplikasi Go-jek menyediakan di kolom rating dan komentar  pada playstore dan 

appstore. 

3. Purchase, pada fase ini adalah untuk melakukan transaksi dan mengelola 

agar proses tersebut  berlangsung secara efektif dan efisien. 

 

Gambar 4. 59 Metode pembayaran Go-ride 

Berdasarkan hasil nilai mean 4,36 dan original sampel (loading factor) 

0,818 yang merujuk pada jawaban responden dari kuisoner, menunjukan bahwa 

Aplikasi Go-ride meyediakan pembayaran dengan cash maupun kredit. 

4. After Sales, penting bagi Go-jek untuk memahami kondisi dan perasaan 

pengguna setelah mendapatkan apa yang ditawarkan (layanan) Go-jek. 
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Gambar 4. 60 Salah satu layanan Go-jek dengan aplikasi Go-ride 

Berdasarkan hasil nilai mean 4,13 dan original sampel (loading factor) 

0,771 yang merujuk pada jawaban responden dari kuisoner, menunjukan bahwa 

aplikasi Go-ride memberikan layanan terbaiknya sesuai dengan iklan yang mereka 

buat sebelumnya. 

4.5.3 Rekomendasi 

Rekomendasi ini diberikan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada 

subbab sebelumnya 

a) Rekomendasi Value Proposation dan Channels 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab empat menghasilkan 

rekomendasi untuk kedepannya pada aplikasi go-ride dari PT. Go-jek Indonesia 

untuk dilakukan peningkatan berdasarkan rekomendasi yang mengacu pada bab 

dua (landasan teori). Variabel yang berpengaruh positif dan signifikansi yang 

diberi rekomendasi yaitu :  
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1. Value Proposation (X1)              Kepercayaan Pengguna (Y) 

Tabel 4. 21 Rekomendasi value proposation 

Variabel Berpengaruh Indikator Keinginan pengguna 

(loading factor) 

Value proposition (X1)  

Kepercayaan Pengguna (Y) 

Tampilan (Design) 

 

Tampilan aplikasi Go-

ride menarik dan mudah 

di gunakan (Design) 

Kenyamanan 

(Convenience/Usability) 

Saya nyaman dalam 

menggunakan aplikasi 

Go-ride (Convenience / 

Usability) 

Performa (Performance) Adanya fitur “berangkat 

bareng” yang dimana 

memungkan saya untuk 

melakukan 2 orderan 

sekaligus (Performance) 

 

Menurut (Stark, 2012) rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan 

value proposation yaitu :   

1) Great UI (Antarmuka Pengguna) 

Kesan pertama orang menggunakan sebuah aplikasi adalah tampilan 

awalnya, cara aplikasi yang baik terlihat dalam pengoprasiannya yang dimana 

pengguna  tidak repot untuk mempelajari lebih lanjut tentang apa yang dapat 

dilakukannya dengan aplikasi tersebut. Aplikasi yang bagus juga yang terpenting 

juga dapat membantu memecahkan permasalahaan pengguna rasakan atau 

menambah nilai tersendiri (value) pada aplikasi tersebut. Contohnya : aplikasi go-
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ride dapat membantu dengan memberikan jasa transportasi kepada penggunanya 

serta bisa pembayaran melalui cash maupun go-pay. 

2) Fast Loading Time and High Performance (waktu cepat dan kinerja tinggi ) 

Aplikasi yang baik yakni membutuhkan kurang dari 5 (lima) detik untuk 

memuat, berkinerja tinggi dan konsisten. Namun aplikasi yang lebih kompleks 

membutuhkan waktu yang lebih lama karena membutuhkan data dalam jumlah 

besar untuk memulai.  

3) Extremely helpful customer support (dukungan pelanggan yang sangat 

membantu) 

Tidak semua orang mengerti teknologi karena akan selalu ada orang yang 

membutuhkan bantuan dalam mempelajari sebuah aplikasiyang baru pengguna 

akan gunakan. Maka diperlukan nya dalam aplikasi respon yang cepat seperti 

adanya menu bantuan untuk membantu atau tutorial penggunaan aplikasi. 

4) Adapt’s to user’s needs (menyusaikan dengan kebutuhan pengguna) 

Aplikasi yang baik juga memperkenalkan fitur-fitur baru, meperbaiki 

bug, dan merampingkan cara mereka beroperasi dengan setiap pembaruan. 

Aplikasi yang baik baik juga mempertimbangkan bagaimana aplikasi ketika di 

implementasikan kepada pengguna apa sudah sesuai atau bahkan hanya sekedar 

untuk numpang lewat saja. Contohnya : Go-jek dengan aplikasi go-ride mampu 

menjawab bahkan sekaligus menjadi alat taransportasi baru di Indonesia 

khususnya Surabaya dengan go-jek pengguna bebas berpegian kemana saja tanpa 

harus capek berkendara dijalanan kota. 
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5) Compotible with a mobile platform (kompatible dengan platform seluler) 

Aplikasi mobile sepenuhnya harus compotible dengan platform seluler 

yang dikembangkannya dan hasilnya setiap aplikasi menawarkan pengalaman UI 

terbaik bagi pengguna. Contohnya seperti aplikasi go-ride satu-satunya buatan 

anak negeri yang menawarkan sebuah aplikasi dengan tampilan unik bahkan 

memudahkan bagi para pengguna serta dapat membantu semua orang untuk 

berpergian dengan menyediakan jasa transportasi berbasis online, yang dimana 

aplikasi tersebut compotible diberbagai macam platform baik OS maupun 

Android. 

2. Channels (X4)              Kepercayaan Pengguna (Y) 

Tabel 4. 22 Rekomendasi channels 

Variabel Berpengaruh Indikator Keinginan pengguna 

(loading factor) 

Channels (X1)  

Kepercayaan Pengguna (Y) 

Purchase 

 

Aplikasi Go-ride 

meyediakan pembayaran 

dengan cash maupun 

kredit (Go-pay) 

(Purchase) 

 

Menurut (Kotler, 2012) rekomendasi untuk meningkatkan purchase 

yaitu: 

Strategy purchase dapat dinyatakan sebagai dasar tindakan yang 

mengarah pada kegiatan atau usaha pemasaran, dari suatu perusahaan dalam 

kondisi perssaingan dan lingkungan selalu berubah agar mencapai tujuan yang 



141 
 

 
 

diharapkan. Untuk meningkatkan purchase yang dimiliki Go-jek dengan 

meningkatkan direct distribution dan indirect distribution, penjelasannya seperti 

dibawah ini: 

Direct distribution menurut (Kotler, 2012) adalah penyaluran atau 

penjualan barang dilakukan secara langsung oleh produsen kepada konsumen. 

Seperti yang dilakukan Go-jek, startup tersebut menjual secara langsung layanan 

antar jemput orang lewat aplikasi Go-ride yang dimiliki. Direct distribution yang 

diterapkan Go-jek di aplikasi Go-ride antara lain : 

1) Personal Selling (penjualan pribadi) 

Menurut (Nickles, 2008) adalah interaksi antar individu, saling bertemu, 

muka yang ditunjukan untuk menciptakan, memperbaiki, mengusai dan 

memepertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan 

pihak lain. Seperti halnya yang dilakukan Go-jek lewat aplikasi Go-ride setelah 

pengguna melakukan order dan order diterima oleh driver maka terjadi pertemuan 

antara pengguna dan driver yang akan mengantar  maka akan terjadilah transaksi 

driver mengantar pengguna ke tujuan sementara pengguna akan membayar (sesuai 

dengan aplikasi) ke driver atas layanan yang diberikan dan juga dapat memberikan 

penilaian. 

2) Internet 

Menurut (Purbo, 2006) suatu media yang digunakan untuk 

mengefensiasikan sebuah proses komunikasi yang dihubungkan dengan berbagai 

aplikasi, seperti website, e-mail, mobile phone. Dalam menjalankan aplikasi Go-

ride Go-jek juga menerapkan internet sebagai penghubung antara pengguna dan 
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driver saat melakukan pemesanan, karena dengan aplikasi Go-ride yang terhubung 

internet pengguna dengan mudah melakukan pemesanan. 

3) Smartphone (ponsel pintar) 

Menurut (William & Sawyer, 2011) telepon selular dengan menggunakan 

berbagai layanan seperti memori, layar, mikroprosesor, dan modem bawaan. 

Sehingga fitur yang ada di smartphone terasa lebih lengkap. Aplikasi Go-ride yang 

dimiliki Go-jek sudah sangat compatible bagi para pengguna smartphone baik itu 

android maupun ios hal ini sangat mendukung karena sekarang ini semua dalam 

genggaman ponsel pintar. 

4) Mail / E-mail 

Menurut (Oneto & Sugiarto, 2009) merupakan salah satu fasilitas di 

internet yang sangat populer dan merupakan fasilitas yang paling awal 

dikembangkan  di Internet. Dengan e-mail, kita dapat meyusun, mengirimkan, 

membaca, membalas dan mengelola pesan secara elektronis, dengan mudah cepat 

dan aman. E-mail juga dimanfaatkan Go-jek bagi pengguna aplikasi Go-ride untuk 

mengirimkan nota perjalanan yang sudah dilakukan dan juga membagikan 

informasi terbaru melalui e-mail. 

4.5.4 Saran dan Feedback Pengguna 

Berdasarkan hasil analisis dari kuisoner yang disebarkan kepada 

responden sebagai pengguna aplikasi Go-ride disarankan dari tampilan (design) 

agar tampilan yang ada saat ini dipertahankan bahkan juga diberi pembaruan 

seperti ditambahkannya foto profil pengguna yang membuat para pengguna 
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merasa lebih nyaman (convenience / usability) dalam menggunakan aplikasi Go-

ride, serta dalam perfroma (performance) di berikan fitur tambahan “berangkat 

bareng” nantinya memudahkan para pengguna melakukan pemesanan Go-ride 

lebih dari 1 (satu) yang selama ini belum ada pada aplikasi Go-ride.  

4.5.5 Design Antar Muka Aplikasi Go-ride Berdasarkan Feedback 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab empat maka 

menghasilkan design antar muka aplikasi untuk kedepannya pada aplikasi Go-ride 

dari PT. Go-jek Indonesia untuk dilakukan peningkatan berdasarkan rekomendasi 

yang mengacu pada bab dua (landasan teori) seperti dibawah ini : 

1. Design Halaman Utama 

 

Gambar 4. 61 Design halaman utama 
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Pada design pada gambar 4.61 Sebenarnya masih sama seperti halaman 

utama aplikasi Go-jek saat ini yang menampilkan berbagai layanan dimiliki Go-

jek seperti: Go-ride, Go-car, Blue-Bird, Go-food, Go-send, Go-Deals, Go-Pulsa, 

dll, akan tetapi peneliti menambahkan foto profil  pemilik akun, agar disetiap 

aplikasi Go-jek pada masing-masing akun pengguna mempunyai foto profil. 

2. Design Halaman Go-ride 

 

Gambar 4. 62 Design halaman Go-ride 

Pada design gambar 4.62 masih sama seperti halaman Go-ride saat ini 

menampilkan posisi driver terdekat lalu pengguna bisa memasukan alamat tujuan 

yang ingin dituju dengan aplikasi Go-ride. 
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3. Design Halaman Memesan Go-ride 

 

Gambar 4. 63 Design halaman memesan Go-ride 

Pada design gambar 4.63 masih sama seperti halaman Go-ride memesan 

Go-ride saat ini menampilkan posisi driver terdekat, posisi pengguna saat 

memesan (warna biru) dan ada tujuan pengguna (warna orange) di bagian maps. 

Dibawahnya ada logo Go-ride yang menandakan pengguna memesan Go-ride 

disamping ada keteranagan 1 (satu) orang berarti memesan untuk dirinya sendiri. 

Menampilkan juga keterangan posisi jemput dan tujuan akhir pengguna serta biaya 
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perjalanan disertakan metode pembayaran (tunai). Paling bawah ada tombol 

button “pesan Go-ride” yang memastikan pengguna untuk melakukan pemesanan. 

4. Design Metode Pembayaran 

 

Gambar 4. 64 Design metode pembayaran 

Pada design gambar 4.64 masih sama seperti halaman Go-ride memesan 

Go-ride saat ini menampilkan pilihan metode pembayaran yaitu Go-pay dan tunai. 
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5. Design fitur berangkat bareng yuk 

 

Gambar 4. 65 Design fitur berangkat bareng yuk 

Pada design gambar 4.65 ini muncul ketika pengguna memilih button + 

(warna merah) terdapat banyak fitur seperti : Bluebird, Go-car, Go-car (L), dan 

Go-ride (Bareng Yuk). Ketika pengguna ingin melakukan order lebih dari 1 (satu) 

orang, maka pengguna memilih fitur Go-ride (bareng yuk). Kegunaan fitur ini 

mempermudah pengguna yang ingin melakukan order lebih dari 1 (satu), yang 

dimana pada tampilan awal order sama persis seperti pengguna melakukan order 

untuk perorangan akan tetapi pada button “bareng yuk” untuk melakukan pesanan 

yang kedua. Pada tampilan yang kedua ini pengguna tetap memasukan lokasi 

penjemputan dan tujuan nantinya akan muncul di maps 2 (dua) titik penjemputuan, 

2 (dua) titik tujuan yang berbeda, dan dua driver Go-jek serta dibawah tertera 
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biaya perjalanan. Seteleh sudah memastikan orderan, pengguna memilih button 

“Pesan Go-ride Bareng Yuk” untuk melakukan pemesanan. 

6. Design tampilan ketika sudah mendapatkan driver berangkat bareng yuk 

 

Gambar 4. 66 Design saat mendapatkan driver berangkat yuk 

Pada design gambar 4.66 tampilan sama seperti order perorangan ketika 

pesanan pengguna aplikasi Go-ride sudah mendapatkan driver yang menerima 

pesanan lengkap beserta jarak perjalanan, biaya perjalanan data driver dilengkapi 

dengan foto driver, nama, no. pesanan, plat nomer kendaraan, dan keterangan tiba 

ditujuan. Dibagian bawah terdapat button X (merah) untuk mengcancel, massage 

(biru) untuk mengirim pesan, dan telp (hijau) untuk menelpon driver seperti 

gambar diatas yang menjadi berbeda adalah dibagian atas ada fitur button “bareng 

yuk” yang menampilkan juga tampilan yang sama untuk orderan yang berbeda. 
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7. Design rating layanan driver berangkat bareng yuk 

 

Gambar 4. 67 Design penilaian layanan driver berangkat bareng yuk 

Pada design gambar 4.67 Tampilan sama seperti order perorangan, 

sesampainya di tujuan dan driver menyelesaikan pesanan, maka di aplikasi 

pengguna akan muncul penilian rating bintang dan komentar atas layanan yang 

sudah driver berikan dilengkapai hari, tanggal, jam dan no pesanan. Sementara 

pada bagian bawah ada button “selanjutnya” yang menunjukan tampilan penilian 

rating dan layanan dengan orderan berbeda pada bagian bawah ada button “kirim” 

untuk mengirim penilaian yang sudah pengguna berikan. 
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8. Design nota perjalanan berangkat bareng yuk 

 

Gambar 4. 68 Design nota perjalan berangkat bareng yuk 

Setelah melakukan rating layanan, akan dikirimkan nota perjalanan yang 

berupa detail perjalanan seperti gambar 4.68. Nota perjalanan ini berisi informasi 

seperti: jumlah bayar, metode pembayaran yang digunakan, hari, tanggal, jam, 

no.pesanan, lokasi penjemputan dan jam berangkat, lokasi tujuan dan jam sampai, 

data driver lengkap dengan nama, lama perjalanan serta di bagian bawah ada 

button “selanjutnya” menampilkan nota perjalanan yang berbeda tujuan yang 

isisnya kurang lebih sama namun berbeda pada tujuan akhir.   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dari analisis aplikasi Go-ride pada PT Go-jek Indonesia 

menggunakan metode Business Model Canvas untuk mendapatkan kepercayaan 

pengguna dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Dari 4 (empat) elemen business model canvas yang digunakan dalam 

penilitian ini yaitu: value proposition, cutstomer segments, customer 

relationships, dan channels, menghasilkan konsep bisnis dalam aplikasi Go-

ride yang berpengaruh untuk mendapatkan kepercayaan pengguna adalah 

value proposition dan channels berdasarkan tingkat pengaruh antar variabel 

dan model bisnis Business Model Canvas terhadap kepercayaan pengguna. 

2. Menghasilkan tingkat kepercayaan pengguna terhadap aplikasi tinggi, 

terbukti dari nilai R-Square 0,572 dan GoF 0,605 artinya memiliki nilai yang 

baik. Dengan demikian hal ini berarti pada saat penelitian, responden sebagai 

pengguna mempercayai bahwa Go-jek dengan aplikasi Go-ride membantu 

disaat membutuhkan transportasi untuk berpergian. 

3. Menghasilkan desain antar muka yang sudah sesuai 4 (empat) elemen 

Business Model Canvas berhubungan langsung kepada pengguna agar 

meningkatkan kepercayaan pengguna sehingga bisa menjadi rekomendasi 

kepada para masyarakat yang ingin mendirikan statup berbasis 
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crowdsourcing untuk mendapatkan kepercayaan pengguna adalah value 

proposition dan channels. Hal ini menunjukan bahwa jika startup ingin 

mendapatkan kepercayaan pengguna maka penentuan value proposition yang 

terdiri atas performance, design, cost reduction, risk reduction, accesbility, 

convenience / usability, dan newness serta dari channels yang terdiri dari 

awareness, evaluation, purchase, dan after sales penting untuk diperhatikan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diajukan beberapa saran atau 

rekomendasi bagi pengembang / pengelola aplikasi Go-ride untuk mendapatkan 

kepercayaan pengguna untuk meningkatkan value proposition (nilai tambah) dan 

channels yang telah dijabarkan sesuai dengan mengacu pada landasan teori. 

Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar peneliti menggali lebih 

dalam apa yang diinginkan siswa agar dapat diperbaiki sehingga kedepannya 

business model canvas yang langsung mengarah kepada pengguna terhadap 

aplikasi Go-ride
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