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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  GAMBARAN UMUM REPONDEN 

Dalam penelitian ini, gambaran umum responden akan dijelaskan berdasarkan 

usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan frekuensi dalam menggunakan aplikasi gojek 

dalam satu bulan. 

4.1.1. Customer 

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara mendalam pada 30 

customer gojek. Berikut data responden customer yang berpartisipasi untuk 

melakukan wawancara : 

Tabel 4.1 

Data Penelitian Responden Customer 

Frekuensi 

penggunaan 

aplikasi gojek 

dalam sebulan 

Frekuensi penggunaan 

layanan GO-PAY 

Jenis 

Kelamin 
Usia (th) 

Selalu Kadang – 

kadang 

Tidak 

pernah 

L P 21 

- 

30 

31 

– 

40 

41 

– 

50 

>50 

< 3 kali 5 4 0 6 3 8 1 0 0 

4– 6 kali 6 4 0 6 4 10 0 0 0 

7 – 9 kali 4 2 0 3 3 6 0 0 0 

>10 kali 4 1 0 0 5 4 0 0 1 

TOTAL 19 11 0 15 15 28 1 0 1 

Sumber : data primer yang telah diolah 

Berdasarkan 30 responden customer, jika dilihat pada Tabel 4.1 menunjukkan 

bahwa terdapat sembilan orang responden customer yang menggunakan aplikasi 

gojek kurang dari tiga kali dalam sebulan, 10 orang responden customer  yang 
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menggunakan aplikasi gojek 4 – 6 kali dalam sebulan, enam orang responden 

customer  yang menggunakan aplikasi gojek 7 – 9 kali dalam sebulan, lima orang 

responden customer  yang menggunakan aplikasi gojek lebih dari 10 kali dalam 

sebulan. 

Selanjutnya, responden customer yang menggunakan aplikasi gojek kurang 

dari tiga kali selama sebulan selalu menggunakan layanan GO-PAY sebanyak lima 

orang, kadang – kadang menggunakan layanan GO-PAY sebanyak empat orang, 

berjenis kelamin laki – laki sebanyak enam orang dan perempuan sebanyak tiga 

orang, dan berusia 21 – 30 tahun sebanyak delapan orang, usia 31 – 40 tahun 

sebanyak satu orang. 

Responden customer yang menggunakan aplikasi gojek 4 – 6 kali dalam 

sebulan selalu menggunakan layanan GO-PAY sebanyak enam orang, kadang – 

kadang menggunakan layanan GO-PAY sebanyak empat orang, berjenis kelamin laki 

– laki sebanyak tiga orang dan perempuan sebanyak tiga orang, dan berusia 21 – 30 

tahun sebanyak 10 orang. 

 Responden customer yang menggunakan aplikasi gojek 7 – 9 kali dalam 

sebulan yang selalu menggunakan layanan GO-PAY sebanyak empat orang, kadang – 

kadang menggunakan layanan GO-PAY sebanyak dua orang, berjenis kelamin laki – 

laki sebanyak enam orang dan perempuan sebanyak tiga orang, dan berusia 21 – 30 

tahun sebanyak enam orang. 

Terakhir, responden customer yang menggunakan gojek lebih dari 10 kali 

dalam sebulan yang selalu menggunakan layanan GO-PAY sebanyak empat orang, 
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kadang – kadang menggunakan layanan GO-PAY sebanyak satu orang, berjenis 

kelamin perempuan sebanyak lima orang, dan berusia 21 – 30 tahun sebanyak empat 

orang, usia >50 tahun sebanyak satu orang. 

Dengan demikian, dari 15 responden customer laki – laki dan 15 responden 

customer perempuan, dengan rentang usia responden customer yang terbanyak adalah 

usia 21 – 30 tahun dengan jumlah 28 orang, sedangkan usia 31 – 40 tahun dan lebih 

dari 50 tahun masing – masing hanya satu orang. Untuk penggunaan layanan GO-

PAY lebih banyak yang memilih selalu menggunakan GO-PAY dengan jumlah 19 

orang daripada yang kadang – kadang menggunakan GO-PAY sebanyak 11 orang, 

namun penggunaan aplikasi gojek belum banyak digunakan oleh responden customer 

dilihat dari pemakaiannya dalam sebulan. 

Tabel 4.2 

Data Penelitian Responden Customer Berdasarkan Pekerjaan 

Frekuensi 

penggunaan 

aplikasi gojek 

dalam sebulan 

Pekerjaan 

S
w

as
ta

 

M
ah

as
is

w
a 

B
ar

is
ta

 

F
re

el
an

ce
r 

W
ir

as
w

as
ta

 

P
en

d
id

ik
 

W
ir

au
sa

h
a 

K
ar

y
aw

an
 /

 

k
ar

y
aw

at
i 

P
en

g
em

u
d
i 

< 3x kali 1 2 0 0 1 1 0 3 1 

4 – 6 kali 3 4 0 0 1 1 0 1 0 

7 – 9 kali 2 2 0 1 0 0 1 0 0 

>10 kali 1 3 1 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 7 11 1 1 2 2 1 4 1 

Sumber : data primer yang telah diolah 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa pekerjaan responden customer yang 

menggunakan aplikasi gojek kurang dari tiga kali selama sebulan terdiri dari tiga 



40 
 

orang swasta, dua orang mahasiswa, satu orang wiraswasta, satu orang pendidik, tiga 

orang karyawan / karyawati, dan satu orang pengemudi. Pekerjaan responden 

customer yang menggunakan aplikasi gojek kurang 4 – 6 kali selama sebulan terdiri 

dari tiga orang swasta, empat orang mahasiswa, satu orang wiraswasta, satu orang 

pendidik, dan satu orang karyawan / karyawati. Sedangkan pekerjaan responden 

customer yang menggunakan aplikasi gojek kurang 7 – 9 kali selama sebulan terdiri 

dari dua orang swasta, dua orang mahasiswa, satu orang freelancer dan satu orang 

wirausaha. Dan responden customer yang menggunakan aplikasi gojek lebih dari 10 

kali selama sebulan terdiri dari satu orang swasta, tiga orang mahasiswa, dan satu 

orang barista. Dengan demikian, pekerjaan terbanyak responden customer adalah 

mahasiswa dengan jumlah 11 orang. 

4.1.2. Driver 

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara mendalam pada 30 driver 

gojek. Berikut data driver yang berpartisipasi untuk melakukan wawancara: 

Tabel 4.3 

Data Penelitian Responden Driver 

Frekuensi 

pengambilan 

order dalam 

sehari 

Layanan Transaksi yang 

Digemari 

Jenis 

Kelamin 

Usia (th) 

Gopay Tunai Gopay 

dan 

Tunai 

L P 21 – 

30 

31 – 

40 

41 – 

50 

>50 

5 - 10 kali 5 1 0 6 0 3 1 1 1 

11 - 16 kali 12 0 4 16 0 11 1 2 2 

>17 kali 3 4 1 8 0 3 3 2 0 

TOTAL 20 5 5 30 0 17 5 5 3 

Sumber : data primer yang telah diolah 
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Pada tabel 4.3 ditunjukkan bahwa terdapat enam orang responden driver yang 

mengambil order 5 – 10 kali dalam sehari, 12 orang responden driver  yang 

mengambil order 11 – 16  kali dalam sehari, dan tiga orang responden driver  yang 

mengambil order lebih dari 17 kali dalam sehari. Seluruh responden driver berjenis 

kelamin laki – laki. 

Kemudian, responden driver dengan jumlah pengambilan order 5 – 10 kali 

dalam sehari yang gemar bertransaksi GO-PAY sejumlah limaorang, bertransaksi 

tunai sejumlah satu orang, dengan rentang usia 21 – 30 tahun berjumlah tiga orang, 

dan masing – masing satu orang untuk rentang usia 31 – 40 tahun, 41 – 50 tahun, dan 

lebih dari 50 tahun. 

Responden driver dengan jumlah pengambilan order 11 – 16 kali dalam sehari 

yang gemar bertransaksi GO-PAY sejumlah 12 orang, bertransaksi GO-PAY dan 

tunai sejumlah empat orang, dengan rentang usia 21 – 30 tahun berjumlah 11 orang, 

31 – 40 tahun sejumlah satu orang, dan masing – masing da orang untuk rentang usia 

41 – 50 tahun, dan lebih dari 50 tahun. 

 Terakhir, responden driver dengan jumah pengambilan order lebih dari 17 

kali dalam sehari yang gemar bertransaksi GO-PAY sejumlah tiga orang, bertransaksi 

tunai sejumlah empat orang, bertransaksi GO-PAY dan tunai sejumlah satu orang 

dengan rentang usia 21 – 30 tahun berjumlah tiga orang, 31 – 40 tahun berjumlah tiga 

orang, dan 41 – 50 tahun berjumlah dua orang. 

Dengan demikian, dari 30 responden driver, dengan rentang usia responden 

customer yang terbanyak adalah usia 21 – 30 tahun dengan jumlah 17 orang, 
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sedangkan usia lebih dari 50 tahun yang paling sedikit yaitu tiga orang. Untuk 

transaksi yang lebih  digemari, responden driver lebih banyak memilih layaan GO-

PAY dengan jumlah 20 orang dengan pengambilan order terbanyak ada di  11 – 16 

kali dalam sehari yaitu 12 orang. 

Tabel 4.4 

Data Penelitian Responden Driver Berdasarkan Pekerjaan 

Frekuensi 

pengambilan 

order dalam 

sehari 

Pekerjaan lain 
T

o
u
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L
ea

d
er

 

M
ah
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is

w
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ec

u
ri

ty
 

B
en
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el
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R
ep

a
ir

 

P
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ju
al
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T
id
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em
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ik

i 

p
ek
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ja
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in

 

5 – 10 kali 0 1 1 0 1 3 

11 – 16 kali 1 6 1 1 0 7 

>17 kali 0 0 0 0 0 8 

TOTAL 1 7 2 1 1 18 

Sumber : data primer yang telah diolah 

Berdasarkan tabel 4.4, dapat diketahui bahwa pekerjaan responden driver 

dengan pengambilan order sebanyak 5 – 10 kali dalam sehari terdiri dari masing – 

masing satu orang mahasiswa, security, penjual angkringan, dan tiga orang yang tidak 

memiliki pekerjaan lain. Pekerjaan responden driver dengan pengambilan order 

sebanyak 11 – 16 kali dalam sehari terdiri dari masing – masing satu orang tour 

leader, security, bengkel body repair, enam orang mahasiswa, dan tujuh orang tidak 

memiliki pekerjaan lain. Pekerjaan responden driver dengan pengambilan order lebih 

dari 17 kali dalam sehari terdiri 8 orang yang tidak memiliki pekerjaan lain. Dengan 

demikian, pekerjaan responden customer terbanyak adalah tidak memiliki pekerjaan 

lain dengan jumlah 18 orang. 
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4.2. ANALISIS DATA 

Dalam menganilisis data kualitatif hasil dari wawancara dari 30 customer dan 

30 driver, digunakan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

4.2.1 Reduksi Data 

Proses  reduksi data adalah hasil data responden akan dipilih dan fokus 

terhadap faktor – faktor yang mempengaruhi penggunaan layanan GO-PAY pada 

aplikasi gojek dan membuang data yang tidak lolos kriteria peneliti. Dari hasil yang 

diperoleh dari 30 responden customer dan 30 responden driver melalui wawancara, 

maka diketahui faktor – faktor yang mempengaruhi keputusan penggunaan layanan 

GO-PAY yaitu manfaat, kemudahan, kepercayaan, risiko, dan pengetahuan produk. 

a. Manfaat 

Tabel 4.5 

Indikator – indikator Faktor Manfaat 

No Indikator 

Customer Driver 

Frekuensi Persentase 

(%) 

Frekuensi Persentase 

(%) 

1. Pekerjaan lebih cepat (work 

more quickly) 

6 16 20 34 

2. Kinerja pekerjaan (job 

performance) 

7 18 5 9 

3. Meningkatkan produktivitas 

(increase productivity) 

1 3 6 10 

4. Efektif (effectiveness)  11 29 3 5 

5. Membuat pekerjaan lebih 

mudah (makes job easier) 

4 10 10 17 

6. Bermanfaat (useful) 9 24 14 25 

 Jumlah 38 100 58 100 

Sumber : data primer yang telah diolah 
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Faktor manfaat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penggunaan 

layanan GO-PAY pada aplikasi gojek. Indikator yang paling tinggi pada faktor 

manfaat bagi responden customer adalah efektif dengan persentase 29% dari jumlah 

frekuensi 38. Bagi responden customer, transaksi GO-PAY dapat menjadikan 

responden customer lebih efektif karena transaksi sudah dilakukan di awal ketika 

akan memesan layanan gojek yang tersedia, atau saat menggunakan layanan yang 

disediakan oleh GO-PAY tidak memerlukan transaksi tunai lagi. Indikator tertinggi 

faktor manfaat untuk responden driver yaitu pekerjaan lebih cepat dengan persentase 

34% dari jumlah frekuensi 58. Bagi responden driver, indikator pekerjaan lebih cepat 

meliputi tidak perlu menunggu customer mencari uang pas dan responden driver pun 

tidak perlu repot mencarikembalian karena pembayaran sudah dilakukan oleh 

customer di awal pemesanan sesuai dengan tarif yang tertera. Jadi setelah 

menyelesaikan order dengan transaksi GO-PAY, pendapatan bersih langsung masuk 

ke saldo GO-PAY driver, dan driver bisa langsung mencari customer lagi. 

Indikator tertinggi kedua bagi responden customer dan responden driver ialah 

bermanfaat. Persentase untuk responden customer sebesar 24% dari jumlah frekuensi 

38. Bagi responden customer bermanfaat meliputi layanan GO-PAY yang dapat 

digunakan dengan maksimal, tidak hanya untuk bertransaksi pada layanan yang 

tersedia di aplikasi gojek tetapi dapat digunakan pula untuk menyimpan uang, 

berjualan pulsa, dan layanan lain yang memudahkan dalam bertransaksi meskipun 

belum mencakup semua kebutuhan transaksi sehari – hari. Selain itu, menyimpan 

uang dalam GO-PAY tidak dikenakan biaya administrasi bulanan seperti yang ada 
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pada bank. Sedangkan responden driver memiliki perssentase sebesar 25% dari 

jumlah frekuensi 58. Dari sisi responden driver, GO-PAY yang merupakan layanan 

bawaan dari gojek, dapat membantu responden driver untuk menyimpan uangnya 

tanpa potongan administrasi bulanan. Selain membuat responden driver menghemat 

uang, memiliki saldo GO-PAY memudahkan top up saldo ke customer karena saldo 

GO-PAY responden driver selalu tersedia. 

Selanjutnya, indikator tertinggi ketiga bagi responden customer ialah kinerja 

pekerjaan dengan persentase sebesar 18% dari jumlah frekuensi 38. Bagi responden 

customer, kinerjanya dengan transaksi GO-PAY lebih efisien daripada transaksi tunai 

karena dalam satu layanan saja dapat mencakup berbagai macam pilihan layanan 

pembayaran yang dapat dilakukan oleh responden customer. Untuk indikator tertinggi 

ketiga responden driver adalah membuat pekerjaan lebih mudah dengan persentase 

17% dari jumlah frekuensi 58. Responden driver merasa transaksi menggunakan GO-

PAY dirasa lebih mudah oleh responden driver karena tidak memerlukan usaha lebih 

untuk bertransaksi seperti ketika melakukan transaksi tunai. 

Indikator tertinggi selanjutnya untuk responden customer adalah pekerjaan 

lebih cepat dengan persentase 16% dari jumlah frekuensi 38. Dari sisi responden 

customer, pekerjaan lebih cepat meliputi tidak harus menunggu untuk melakukan 

transaksi setelah sampai tujuan, tidak perlu menunggu kembalian atau menyiapkan 

uang pas, dan dapat digunakan untuk kebutuhan transaksi lainnya hanya dengan top 

up ke saldo GO-PAY. Sedangkan, bagi responden driver terdapat indikator 

meningkatkan produktivitas dengan persenase 10% dari jumlah frekuensi 58. 
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Menurut responden driver, dengan menggunakan transaksi GO-PAY, ketika orderan 

sudah selesai, yang mereka lakukan selanjutnya adalah menunggu orderan yang baru 

lagi, tidak perlu melakukan transaksi tunai yang kadang memakan waktu cukup lama. 

Indikator dengan persentase terendah kedua dari sisi responden customer 

adalah membuat pekerjaan lebih mudah dengan persentase 10% dari jumlah frekuensi 

38. Bagi responden customer, GO-PAY adalah layanan multifungsi yang dapat 

mempercepat banyak transaksi, tidak hanya untuk bertransaksi ketika menggunakan 

aplikasi gojek saja. Dari sisi responden driver, indikator kinerja pekerjaan ada di 

peringkat terendah kedua dengan persentase 9% dari jumlah frekuensi 58. Menurut 

responden driver, mereka merasa bahwa transaksi GO-PAY dapat membantu 

memaksimalkan kinerja mereka selama menjadi driver dan merasa senang 

bertransaksi menggunakan GO-PAY. 

Indikator terendah dari sisi responden customer  ialah meningkatkan 

produktivitas dengan persentase 3% dari jumlah responden 38. Menurut salah 

seorang responden customer, GO-PAY sangat membantu ketika tidak memiliki waktu 

lebih membeli makan, dan mengambil uang tunai untuk bayar. Dengan menggunakan 

GO-PAY, responden customer tetap dapat melakukan aktivitasnya. Sedangkan dari 

sisi responden driver, indikator terendahnya ialah efektif dengan persentase 5% dari 

jumlah frekuensi 58. Bagi sebagian responden driver, transaksi menggunakan GO-

PAY membantu responden driver mendapatkan target pengambilan order yang sesuai 

dan tepat waktu. 
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b. Kemudahan 

Tabel 4.6 

Indikator – Indikator Faktor Kemudahan 

No Indikator 

Customer Driver 

Frekuensi Persentase 

(%) 

Frekuensi Persentase 

(%) 

1. Mudah dipelajari (easy to learn) 12 18 12 20 

2. Dapat dikontrol (controllable) 8 12 11 17 

3. Jelas dan dapat dimengerti (clear 

and understandable) 

7 10 11 17 

4. Fleksibel (flexible) 8 12 5 8 

5. Mudah menjadi mahir (easy to 

become skillful) 

12 18 7 11 

6. Mudah digunakan (easy to use) 20 30 17 27 

 Jumlah 67 100 63 100 

Sumber : data primer yang telah diolah 

Faktor kemudahan berpengaruh pula pada keputusan menggunakan GO-PAY 

pada aplikasi gojek. Hasil wawancara responden customer yang dikelompokkan 

kedalam beberapa indikator menunjukkan bahwa pada faktor kemudahan, indikator 

mudah digunakan merupakan indikator yang paling berpengaruh menurut responden 

customer dengan persentase sebesar 30% dari jumlah frekuensi 67. Menurut 

responden customer, kemudahan dalam penggunaan meliputi mudahnya 

pengoperasian GO-PAY yang tidak memerlukan keahlian khusus dan tidak perlu 

mendaftarkan akun baru untuk menggunakannya, berbagai layanan yang terdapat 

pada GO-PAY dapat digunakan tanpa perlu usaha yang lebih, misalnya ketika ingin 

membayar pada gerai yang bekerja sama dengan GO-PAY hanya perlu men-scan qr 

code dan memasukkan jumlah yang akan dibayar saja. Sedangkan bagi responden 

driver, pada faktor kemudahan ini indikator tertingginya adalah mudah digunakan 



48 
 

dengan persentase 27% dari jumlah frekuensi 63. Menurut beberapa responden 

driver, meskipun awalnya mereka bertanya kepada driver lain mengenai cara 

menggunakan GO-PAY, bagi mereka penggunaan GO-PAY cenderung mudah mulai 

dari top up ke saldo pribadi dengan beberapa pilihan top up yang tersedia seperti 

transfer dari rekening bank pribadi atau melalui minimarket, top up ke saldo customer 

tanpa ketentuan minimal top up, dan penarikan tunai yang bisa dilakukan melalui 

transfer ke rekening bank pribadi lalu diambil melalui ATM. 

Indikator tertinggi kedua untuk responden customer ialah mudah dipelajari 

dan mudah untuk menjadi mahir dengan persentase masing – masing sebesar 18% 

dari jumlah frekuensi 67. Menurut responden customer, indikator tersebut meliputi 

tampilan layanan GO-PAY yang sederhana dan adanya prosedur yang jelas sehingga 

responden customer merasa mudah mempelajari layanan yang ada pada inovasi 

keuangan dari gojek tersebut meskipun baru pertama kali menggunakan layanan 

tersebut dan meskipun terdapat fitur – fitur baru. Untuk responden driver, indikator 

tertinggi kedua adalah mudah dipelajari. Responden driver merasa cukup mudah 

mempelajari layanan GO-PAY untuk bertransaksi sejak pertama menjadi driver. 

Layanan GO-PAY driver fokus pada transaksi orderan dan top up saja, sehingga 

responden driver yang usianya lebih dari 40 tahun pun dapat dengan mudah 

mempelajari penggunaan layanan GO-PAY yang juga digunakan untuk top up ke 

saldo customer. 

Selanjutnya, terdapat indikator dapat dikontrol dan fleksibel bagi responden 

customer dengan persentase masing – masing sebesar 12% dari jumlah frekuensi 67. 
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Menurut responden customer, mereka dapat mengontrol setiap transaksi yang telah 

dilakukan dengan cara melihat ulang pada history yang ada, sehingga bisa diketahui 

pula aliran saldo masuk dan keluar yang telah dilakukan. Sedangkan fleksibel 

merupakan adanya pilihan bagi responden customer untuk melakukan transaksi tidak 

hanya menggunakan GO-PAY atau transaksi tunai tapi juga menggunakan kedua 

metode transaksi tersebut secara bersamaan. Dari sisi responden driver, terdapat 

indikator dapat dikontrol dan indikator jelas dan dapat dimengerti dengan persentase 

masing – masing 11% dari jumlah frekuensi 63. Menurut responden driver, layanan 

GO-PAY dapat dikontrol melalui fitur history yang bisa kapan saja dilihat sehingga 

ketika terjadi gangguan misalnya gangguan saat top up ke customer, responden driver 

dapat mengecek kebenarannya pada history karena layanan tersebut merupakan 

layanan pencatatan otomatis transaksi yang telah dilakukan, jadi tidak bisa diedit oleh 

pihak responden driver maupun customer. Selain itu, jika dirasa konfirmasi dari 

history kurang, responden driver bisa meminta history lengkap di kantor gojek. 

Indikator jelas dan dapat dimengerti meliputi prosedur – prosedur yang disediakan 

oleh layanan GO-PAY selalu muncul dari awal transaksi hingga transaksi selesai, 

tampilan yang minimalis dan bahasa yang mudah dimengerti menambah kemudahan 

bagi responden driver untuk mengerti penggunaan GO-PAY. 

Indikator terendah bagi responden customer ialah jelas dan dapat dimengerti 

dengan persentase sebesar 10% dari jumlah frekuensi 67. Menurut responden 

customer, layanan GO-PAY dengan tampilan minimalis yang disertai keterangan 

yang jelas dan mudah dimengerti memudahkan responden customer dalam 
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menggunakan layanan yang tersedia. Sedangkan indikator terendah kedua bagi 

responden driver adalah mudah menjadi mahir. Menurut responden driver, layanan 

GO-PAY yang sederhana membuat responden driver merasa mudah menjadi mahir. 

Meskipun ada inovasi dari layanan GO-PAY, responden driver merasa akan mudah 

mengikuti karena selama ini prosedur yang diberikan cukup jelas dan tidak membuat 

responden driver kesulitan menggunakannya. 

Indikator yang terendah bagi responden driver ialah fleksibel dengan 

persentase sebesar 8% dari jumlah frekuensi 63. Menurut responden driver, penarikan 

tunai saldo GO-PAY tidak hanya bisa dilakukan melalui ATM, tetapi bisa juga 

melalui top up saldo customer, dan pengambilan langsung ke kantor gojek. 

c. Risiko 

Tabel 4.7 

Indikator – Indikator Faktor Risiko 

No Indikator 

Customer Driver 

Frekuensi Persentase 

(%) 

Frekuensi Persentase 

(%) 

1. Ada risiko tertentu 15 55 4 67 

2. Mengalami kerugian 4 15 2 33 

3. Pemikiran bahwa berisiko 8 30 0 0 

 Jumlah 27 100 6 100 

Sumber : data primer yang telah diolah 

Berdasarkan hasil wawancara, pada faktor risiko, indikator tertinggi dari 

responden customer dan driver adalah ada risiko tertentu dengan persentase untuk 

responden customer sebesar 55% dari jumlah frekuensi 27. Menurut responden 

customer, indikator ada risiko tertentu meliputi top up yang memakan waktu karena 

tidak memiliki m-banking, kemungkinan hilangnya sado karena keamanan yang 
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belum terpercaya, tidak semua transaksi dalam kehidupan sehari – hari bekerja sama 

dengan GO-PAY, kesalahan input data gangguan pada jaringan provider saat top up, 

dan aplikasi mengalami gangguan saat jam – jam padat. Sedangkan untuk responden 

driver, indikator ada risiko tertentu sebesar 67% dari jumlah frekuensi 6. menurut 

responden driver, indikator ada risiko tertentu meliputi risiko yang mungkin terjadi 

ketika melakukan transaksi GO-PAY seperti kehilangan saldo GO-PAY ketika top up 

ke customer yang disebabkan buruknya jaringan, tidak updatenya harga makanan dan 

minuman sehingga membuat responden driver harus menggunakan uang pribadinya 

terlebih dahulu padahal terkadang customer tidak mau tau adanya kenaikan harga, 

dan pengambilan saldo GO-PAY melalui ATM dengan ketentuan minimal Rp 

50.000,-. 

Indikator selanjutnya bagi responden customer adalah pemikiran bahwa 

berisiko dengan persentase sebesar 30% dari jumlah frekuensi 27. Menurut responden 

driver, indikator pemikiran bahwa berisiko meliputi harus benar – benar meluangkan 

waktu untuk top up, kemungkinan saldo hilang, aplikasi yang mengalami error, 

keamanan yang tidak sepenuhnya terjamin, SOP saat lapor ke perusahaan terlalu 

berbelit, dan top up melalui driver harus order dulu. Sedangkan untuk responden 

driver adalah indikator mengalami kerugian dengan persentase 33% dari jumlah 

frekuensi 6. Menurut responden driver, kerugian yang pernah terjadi pada responden 

driver adalah dibatalkannya pemesanan karena ada kenaikan harga padahal responden 

driver sudah konfirmasi ke customer. Kerugian yang lain adalah customer tidak mau 

menambahi biaya kenaikan harga sehingga responden driver mau tidak mau 
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membayar dengan uang pribadinya karena jika pesanan dibatalkan perfomanya akan 

turun dan berpengaruh pada frekuensi orderan selanjutnya. 

Terakhir adalah indikator mengalami kerugian yang merupakan indikator 

paling rendah untuk reponden customer dengan persentase sebesar 15% dari jumlah 

frekuensi 27. Menurut reponden customer, kerugian yang terjadi adalah adanya 

tambahan biaya yang diminta oleh driver, kehilangan saldo karena salah memasukkan 

kode saat top up, dan driver yang tiba – tiba telah menyelesaikan orderan padahal 

belum sampai ke tangan customer. Indikator pemikiran bahwa berisiko untuk 

responden driver sebesar 0% dari jumlah frekuensi 6. Menurut responden driver, 

pemikiran bahwa berisiko memiliki persentase 0% karena sebagian besar responden 

driver tidak pernah memiliki prasangka bahwa transaksi dan layanan GO-PAY 

memiliki risiko yang tinggi, sebab mereka merupakan mitra dari gojek dan mendaftar 

sebagai mitra sesuai SOP yang berlaku. 

Penggunaan GO-PAY memiliki risiko lain bagi sebagian responden customer. 

Menurut responden customer nomor empat, menggunakan GO-PAY dapat membuat 

responden lebih boros dalam mengatur keuangan pribadinya karena GO-PAY dirasa 

murah, mudah, dan banyak pilihan. Responden customer lain mengatakan bahwa 

mereka akan lebih hemat ketika menggunakan GO-PAY karena adanya potongan 

harga. Selebihnya, baik responden customer maupun driver tidak berpikir atau 

mengalami langsung adanya risiko yang mungkin akan mereka alami karena mereka 

merasa perusahaan gojek dapat dipercaya. 
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d. Kepercayaan 

Tabel 4.8 

Indikator – Indikator Faktor Kepercayaan 

No Indikator 

Customer Driver 

Frekuensi Persentase 

(%) 

Frekuensi Persentase 

(%) 

1. Kemampuan (abiliy) 11 48 6 25 

2. Kebajikan (benevolence) 9 39 10 42 

3. Integritas (integrity) 3 13 8 33 

 Jumlah 23 100 24 100 

Sumber : data primer yang telah diolah 

Kepercayaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan 

penggunaan GO-PAY oleh customer. Pada faktor kepercayaan, terdapat beberapa 

indikator yang berpengaruh. Indikator faktor kepercayaan dengan pengaruh tertinggi 

untuk responden customer adalah kemampuan dengan persentase sebesar 48% dari 

jumlah frekuensi 23. Menurut responden customer, indikator kemampuan meliputi 

keamanan yang disediakan dan peningkatan sistem yang dirasa lebih baik menurut 

responden customer. Sedangkan untuk responden driver, indikator tertinggi adalah 

kebajikan dengan persentase 42% dari jumlah frekuensi 24. Menurut responden 

driver, layanan GO-PAY membuat responden driver harus menyimpan sejumlah 

uang, bahkan sebagian responden driver dengan sengaja menyimpan uang pada 

layanan tersebut, namun mereka percaya bahwa perusahaan gojek akan selalu 

memberikan keamanan layanan GO-PAY terbaik tidak hanya untuk customer tetapi 

untuk driver pula karena driver merupakan mitra utama dari gojek. Mereka percaya 
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bahwa perusahaan gojek tidak akan melakukan hal – hal yang merugikan responden 

driver. 

Indikator tertinggi selanjutnya untuk responden customer adalah kebajikan 

dengan persentase sebesar 39% dari jumlah frekuensi 23. Responden customer 

percaya bahwa GO-PAY, sebagai alat transaksi, selalu memberikan yang terbaik bagi 

customer seperti inovasi layanan yang bertambah banyak dan lebih membantu 

transaksi sehari – hari. Dari sisi responden driver indikator tertinggi selanjutnya 

adalah integritas dengan persentase 33% dari jumlah frekuensi 24. Bagi responden 

driver, layanan GO-PAY dapat dipercaya untuk menyimpan uang mereka karena 

layanan tersebut merupakan layanan yang disediakan oleh perusahaan gojek dan 

mereka merasa aman menggunakannya sebab akun yang mereka gunakan untuk 

menyimpan saldo GO-PAY bukan akun palsu dan terdaftar di perusahaan, sehingga 

bila terjadi sesuatu, responden driver dapat menghubungi pihak perusahaan untuk 

melakukan konfirmasi. 

Indikator terendah pada faktor kepercayaan dari respopnden customer adalah 

integritas dengan persentase sebesar 13% dari jumlah frekuensi 23. Responden 

customer  mengaku tidak khawatir dan percaya pada layanan GO-PAY karena data 

diri yang mereka daftarkan dan proses penggunaan yang mereka lakukan sudah sesuai 

dengan syarat dan ketentuan yang diterapkan oleh pihak gojek. Selanjtnya, bagi 

responden driver indikator terendahnya yakni kemampuan dengan persentase 2% dari 

jumlah frekuensi 24. Bagi responden driver, GO-PAY mampu mempengaruhi 

responden driver untuk mau menggunakan layanan tersebut sesuai dengan fungsi 
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utamanya yaitu untuk melakukan transaksi, bahkan tanpa ragu mereka menyimpan 

uang karena tidak adanya potongan administrasi bulanan. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa responden merasa percaya 

pada layanan GO-PAY karena mereka berpikir ada risiko yang telah atau akan 

dihadapi ketika menyimpan uang mereka pada layanan ini. 

e. Pengetahuan Produk 

Tabel 4.9 

Indikator – Indikator Faktor Pengetahuan Produk 

No Indikator 

Customer Driver 

Frekuensi Persentase 

(%) 

Frekuensi Persentase 

(%) 

1. Kesadaran 20 42 15 35 

2. Citra 5 10 4 9 

3. Kesalahan persepsi 1 2 0 0 

4. Pengetahuan harga 22 46 24 56 

 Jumlah 48 100 43 100 

Sumber : data primer yang telah diolah 

Hasil dari wawancara responden customer dan driver menunjukkan bahwa 

pada faktor pengetahuan produk, indikator pengetahuan harga merupakan indikator 

tertinggi dengan persentase untuk responden customer sebesar 46% dari jumlah 

frekuensi 48. Bagi responden customer, indikator tersebut meliputi pengetahuan 

responden customer mengenai adanya perbedaan harga antara transaksi menggunakan 

GO-PAY dan transaksi tunai. Sedangkan untuk responden driver persentasenya 

sebesar 56% dari jumlah frekuensi sebesar 43. Menurut responden customer, 

transaksi menggunakan GO-PAY lebih menguntungkan karena adanya potongan 

harga, bonus voucher, dan promo cashback di gerai yang bekerjasama dengan sistem 
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pembayaran GO-PAY. Sedangkan bagi responden driver, mereka tau bahwa tidak 

terdapat perbedaan harga ketika melayani customer yang melakukan transaksi 

menggunakan GO-PAY maupun tunai, selain itu mereka juga mengetahui bahwa 

dengan top up saldo GO-PAY customer minimal Rp25.000,- akan mendapat 0,5 poin. 

Poin – poin tersebut dapat diakumulasi dengan poin lainnya dan dalam jumlah 

tertentu dapat ditukarkan dengan uang yang akan langsung masuk ke saldo GO-PAY 

responden driver. 

Indikator tertinggi kedua bagi responden customer dan driver adalah 

kesadaran dengan persentase untuk responden customer sebesar 42% dari jumlah 

frekuensi 48. Kesadaran meliputi pengetahuan responden customer mengenai apa saja 

layanan yang disediakan oleh GO-PAY guna memenuhi kebutuhan transaksi 

responden customer. Menurut responden customer, layanan pada GO-PAY sangat 

membantu karena tidak hanya untuk membayar orderan pada aplikasi gojek, tapi bisa 

juga untuk bertransaksi pada gerai yang bekerja sama dengan GO-PAY. Persentase 

responden driver sendiri sebesar 56% dari jumlah frekuensi sebesar 43. Bagi 

responden driver, kesadaran meliputi pengetahuan responden driver akan terbatasnya 

layanan GO-PAY milik responden driver. Berbeda dengan layanan GO-PAY untuk 

customer, layanan GO-PAY pada responden driver hanya bisa digunakan untuk top 

up saldo pribadi, top up saldo customer, menerima pembayaran dari customer, 

menerima uang hasil penukaran poin, dan transfer ke rekening pribadi untuk 

pengambilan tunai. 
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Selanjutnya terdapat indikator citra merupakan indikator terendah kedua baik 

dari sisi responden customer maupun driver, dengan persentase untuk responden 

customer sebesar 10% dari jumlah frekuensi 48. Citra dari GO-PAY membuat 

reponden customer berpikir bahwa dengan memilih transaksi GO-PAY akan 

mendapat potongan harga, cashback, dan bonus voucher. Responden customer 

merasa GO-PAY sudah memberikan sesuai yang ditawarkan sehingga citra GO-PAY 

baik di mata responden customer. Dari sisi responden driver besar persentasenya 

ialah 9% dari jumlah frekuensi 43. Citra GO-PAY bagi responden driver membuat 

responden driver berpikir bahwa transaksi menggunakan GO-PAY bukan lagi 

kewajiban, tetapi hak bagi responden driver untuk turut serta menggunakan dan 

mempercayainya. 

Indikator terendah dari sisi responden customer dan driver adalah kesalahan 

persepsi dengan persentase responden customer sebesar 2% dari jumlah frekuensi 48. 

Menurut responden customer tersebut, GO-PAY hanya bisa digunakan untuk 

melakukan pembayaran ketika order aplikasi gojek. Responden customer kurang 

mendapatkan informasi mengenai layanan yang disediakan oleh GO-PAY. 

Sedangkan persentase responden driver sebesar 0% dari jumlah frekuensi 43 bagi 

responden driver, tidak adanya kesalahan persepsi disebabkan pengetahuan tentang 

layanan GO-PAY yang harus dipahami oleh responden driver tidak hanya 

pengetahuan dasar saja, tetapi juga mengenai apa saja yang dapat responden driver 

gunakan melalui layanan GO-PAY. 
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4.2.2. Penyajian Data 

Penyajian data akan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram pie 

yang memuat informasi mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi penggunan 

GO-PAY pada aplikasi gojek yang didapatkan dari hasil wawancara responden yang 

sudah diolah. Berikut adalah penyajian datanya : 

Tabel 4.15 

Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Layanan GO-PAY pada 

Aplikasi Gojek 

Sumber : data primer yang telah diolah  

 

 

 

 

 

No Keterangan 

Customer Driver 

Frekuensi Persentase 

(%) 

Frekuensi Persentase 

(%) 

1. Manfaat 38 19 58 30 

2. Kemudahan 67 33 63 33 

3. Risiko 27 13 6 3 

4. Kepercayaan 23 11 24 12 

5. Pengetahuan Produk 48 24 43 22 

 Jumlah 203 100 194 100 
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Diagram 4.1 

Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Layanan GO-PAY pada 

Aplikasi Gojek dari Sisi Responden Customer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.2 

Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Layanan GO-PAY pada 

Aplikasi Gojek dari Sisi Responden Driver 
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Dari tabel 4.15, diagram 4.1 dan diagram 4.2 dapat diketahui bahwa baik 

responden customer maupun driver, merasakan bahwa layanan GO-PAY memberikan 

kemudahan dalam mendukung transaksi dengan indikator tertinggi adalah mudah 

digunakan dengan frekuensi masing – masing sebesar 20 dan 17. Yang kedua, bagi 

responden customer, pengetahuan produk tidak kalah penting dalam menggunakan 

GO-PAY karena banyak layanan di dalam GO-PAY yang dapat digunakan oleh 

responden customer, sedangkan bagi responden driver, manfaat dari GO-PAY itu 

sendiri yang lebih dirasakan. Kemudian, responden customer baru merasakan manfaat 

penggunaan GO-PAY setelah merasakan kemudahan dan pengetahuan produk apa 

saja yang ditawarkan, dan bagi responden driver pengetahuan produk tidak begitu 

tinggi dibanding responden customer karena layanan GO-PAY untuk driver lebih 

sedikit dibanding customer. Kedua faktor lainnya yaitu kepercayaan dan risiko tidak 

memiliki persentase yang tinggi sebab kepercayaan dan risiko merupakan dampak 

dari penggunaan layanan GO-PAY. 

4.2.3. Penarikan Kesimpulan 

Berdasarkan hasil reduksi data dan  penyajian data dapat disimpukan bahwa 

faktor – faktor yang mempengaruhi penggunaan layanan GO-PAY pada aplikasi 

gojek dari sisi customer yaitu manfaat, kemudahan, kepercayaan, risiko, dan 

pengetahuan produk. Jika diperingkat maka faktor yang memiliki persentase tertinggi 

hingga terendah yaitu : 
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1. Kemudahan 

2. Pengetahuan produk 

3. Manfaat 

4. Kepercayaan 

5. Risiko 

Faktor yang mempengaruhi penggunaan layanan GO-PAY pada aplikasi gojek 

dari sisi customer yang dominan adalah faktor kemudahan dan pengetahuan produk 

dengan frekuensi masing – masing 67 dan 48 pendapat. Layanan GO-PAY 

mempermudah responden customer untuk melakukan berbagai macam transaksi dan 

top up saldonya pun memiliki banyak pilihan. Sedangkan pengetahuan produk 

diperlukan supaya responden customer mengerti layanan apa saja yang menjadi hak 

untuk mereka pergunakan sesuai kebutuhan. Faktor yang paling sedikit frekuensinya 

adalah faktor kepercayaan yaitu 11 pendapat. Hal ini disebabkan keamanan untuk 

GO-PAY sendiri yang masih diragukan oleh responden customer. 

Hasil reduksi dan  penyajian data dapat disimpukan bahwa faktor – faktor 

yang mempengaruhi penggunaan layanan GO-PAY pada aplikasi gojek dari sisi 

driver yaitu manfaat, kemudahan, kepercayaan, risiko, dan pengetahuan produk. Jika 

diperingkat maka faktor yang memiliki persentase tertinggi hingga terendah yaitu : 

1. Kemudahan 

2. Manfaat 

3. Pengetahuan Produk 
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4. Kepercayaan 

5. Risiko 

Faktor yang mempengaruhi penggunaan layanan GO-PAY pada aplikasi gojek 

dari sisi driver yang dominan adalah faktor kemudahan dan manfaat dengan frekuensi 

masing – masing 63 dan 58 pendapat. Layanan GO-PAY yang mudah digunakan, 

memudahkan responden driver pula untuk bertransaksi. Sedangkan faktor manfaat 

dirasakan oleh responden driver karena selain untuk transaksi dengan customer, GO-

PAY dapat dijadikan alternatif tabungan yang tidak ada potongan bulanan. Faktor 

yang paling sedikit frekuensinya adalah faktor risiko yaitu 4 responden driver. Hal ini 

disebabkan karena tidak ada risiko yang mungkin akan sering muncul ketika 

menggunakan layanan GO-PAY. Responden driver lebih percaya pada sistem yang 

diberikan gojek karena mereka memiliki akun asli yang terdaftar sehingga ketika 

terjadi sesuatu pada transaksi mereka, mereka dapat konfirmasi langsung ke 

perusahaan gojek.  


