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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian  

Transportasi merupakan salah satu sarana perhubungan yang sangat penting 

dalam segala hal aktivitas manusia. Semakin berkembang sarana transportasi 

semakin mudah terjalin hubungan antar manusia. Sejak jaman-jaman purba 

mobilitas masyarakat manusia telah terjadi. Perpindahan penduduk dari satu tempat 

ke tempat yang lain telah terjadi. Mobilitas penduduk ini diikuti juga oleh mobilitas 

barang yang dibawa oleh mereka. Oleh karena itu sarana transportasi sejak masa 

lampau telah dibutuhkan oleh manusia. Pada masa sekarang dimana mobilitas 

manusia dan barang sangat tinggi, dan terjadi bukan hanya didalam satu wilayah 

tetapi juga antar pulau dan bahkan antar Negara, maka sarana transportasi sangat 

memegang peranan yang penting. Keberadaan transportasi dapat membantu roda 

pergerakan perekonomian suatu daerah, baik tingkat nasional maupun lokal. 

Kegunaan transportasi berperan vital dalam membantu penyaluran barang dan jasa 

jika dilihat dari era modernisasi saat ini, dimana segala sesuatu hal harus cepat dan 

juga tepat sasaran. 

Pada saat ini, masyarakat Indonesia sangatlah kecewa pada masalah 

transportasi yang sangat padat dan tidak karuan. Tingginya tingkat kemacetan dan 

polusi udara menjadi alasan utama masyarakat enggan keluar rumah atau kantor. 

Padahal di sisi lain, mereka harus gesit untuk memenuhi kebutuhan, misalnya untuk 

makan, mengirim barang, atau membeli barang tertentu. Akibatnya, mereka 
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mencari cara praktis untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan tanpa harus 

keluar rumah atau kantor, salah satunya dengan menggunakan jasa transportasi 

online. Jasa transportasi berbasis online ini disebut juga dengan aplikasi ridesharing 

yang kemunculannya di Indonesia mulai marak pada tahun 2010. Pada awal 

kemunculannya dimulai oleh aplikasi Uber yang mengusung UberTaxi sebagai 

bisnis layanan transportasi berbasis aplikasi online. Kemudian diikuti dengan 

kemunculan Gojek, GrabBike, dan aplikasi berbasis online lainnya.  

Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani 

angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2011 di Jakarta 

oleh Nadiem Makarim. Gojek mepmpunyai misi sosial untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan mata pencaharian pekerja di berbagai sektor informal di 

Indonesia. Juara Gojek tiga nilai penting: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial.  

Layanan Gojek tersedia di beberapa kota besar di Indonesia diantaranya : 

Jabodetabek, Bali, Bandung, Surabaya, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, 

Solo, Malang, Yogyakarta, Balikpapan, Manado, Bandar Lampung, Padang, 

Pekanbaru dan Batam. Hingga bulan Juni 2016, aplikasi Gojek sudah diunduh 

sebanyak hampir 10 juta kali di Google Play pada sistem operasi Android. Saat ini 

juga ada untuk iOS, di App Store.  

Layanan jasa transportasi ojek ini direspons positif oleh masyarakat dan 

menjadi trend yang semakin besar, dan menarik minat bukan saja dari kalangan 

ojek pangkalan, bahkan juga bagi masyarakat umum untuk bergabung menjadi 

tenaga jasa ojek ini. Ada satu hal yang menarik dalam fenomena ini, ternyata jasa 

ojek ini juga menggerakan perekonomian UKM, khususnya yang bergerak di sektor 
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kuliner. Sekarang jasa ojek ini telah menjadi trend dan bahkan menjadi andalan bagi 

masyarakat dalam memesan makanan favoritnya untuk dihantar ke mereka dengan 

biaya murah dan cepat. Ini meningkatkan pergerakan ekonomi bagi dunia industri 

kuliner di kala lesunya pertumbuhan ekonomi saat ini. 

Kehadiran Gojek membuat aplikasi pemesanan ojek menjadi populer. Karena 

itu, tidak heran jika banyak pihak yang meniru Gojek. Sayangnya, dari sekian 

banyak aplikasi pemesanan ojek, hanya GrabBike yang saat ini menjadi pesaing 

Gojek. Sekarang,keduanya mendapatkan pesaing baru, Ubermotor. Salah satu hal 

yang menjadi nilai saing antara aplikasi pemesanan ojek adalah harga yang 

ditawarkan. Berikut perbandingan daftar tarif ojek online yang berada di Indonesia 

:  

Tabel 1.1 

Daftar Perbandingan Tarif Ojek Online 

 

Indikator Gojek Grab Bike Uber Motor 

Tarif minimal Rp. 12.000 Rp. 10.000 Rp. 2.000 

Tarif 
Rp. 2000/KM 

setelah 15 KM 
Rp. 1.500/KM Rp. 200/ menit 

Jam sibuk 
Bertambah 60% 

dari harga normal 

Bertambah 40% dari 

harga normal 
Tergantung situasi 

Metode pembayaran Cash atau Go Pay Cash atau Grab Pay 
Cash atau 

kredit/debit 

 

 Berdasarkan tabel 1.1 yang diakses melalui Metro tv news dapat diketahui 

bahwa Gojek menawarkan harga flat Rp12 ribu untuk perjalanan dengan jarak 

maksimal 10 KM dan tarif flat Rp15 ribu untuk perjalanan dengan jarak antara 10 

Sumber : Metrotvnews 
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- 15 KM. Gojek juga menghapuskan jam sibuk, yang masih berlaku di GrabBike. 

Jam sibuk GrabBike adalah pada pukul 7 - 9 pagi dan 4 - 7 malam, terkadang, cuaca 

juga akan menentukan tarif yang ditawarkan oleh GrabBike. 

Sementara Uber, selama ini mereka menggunakan sistem yaitu penyesuaian 

harga. Jadi, saat permintaan dari masyarakat meningkat, maka harga yang diberikan 

juga akan semakin tinggi. Saat ini, armada Ubermotor masih belum sebanyak 

armada Gojek dan GrabBike.  

Marketing public relations Gojek adalah penggunaan Referral code. Setiap 

orang yang mengunduh dan membuat akun pada aplikasi Gojek akan mendapatkan 

Referral code. Kode ini dapat disebarkan oleh pengguna ketika merekomendasikan 

orang lain untuk menggunakan dan menggunduh Gojek. Referral code dapat 

ditukar dengan Payment account pada aplikasi Gojek. Sehingga pengguna dapat 

menggunakan aplikasi jasa ini secara gratis. Setiap memberikan Referral code 

bukan hanya pengguna yang mendapatkan tambahan di Payment account namun 

juga orang yang direkomndasikan. Hal ini digunakan untuk memperkenalkan 

layanan baru kepada masyarakat. Layanan berbasis teknologi ini harus mampu 

dipasarkan sedemikian rupa sehingga masyarakat mau beralih dari cara yang 

konvensional.  Fenomena yang terjadi sekarang diwilayah Kota Bandung banyak 

sekali driver yang menghiraukan konsumen dengan metode pembayaran melalui 

Gopay. Ini dapat menyebabkan kegiatan marketing public relations seakan kurang 

effective dan effisien  

Konsumen adalah satu-satunya yang dapat menilai baik tidaknya kualitas 

pelayanan. Konsumen menilai pelayanan tersebut dengan cara membandingkan 
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pelayanan yang mereka terima (perception) dengan pelayanan yang mereka 

harapkan (expectation). Bila konsumen merasa sangat puas terhadap pelayanan 

yang diberikan oleh suatu perusahaan akan mengakibatkan konsumen tersebut akan 

kembali lagi untuk mengadakan pembelian ulang (rebuying). Dengan kata lain 

perusahaan yang dapat memuaskan konsumen akan memiliki konsumen yang loyal. 

Banyak sekali fitur layanan Gojek yang diberikan kepada masyarakat tetapi 

kesemua fitur tersebut seringkali mengalami gangguan diantaranya tarif Gojek 

sering berubah – ubah secara mendadak serta server gojek kerap kali bermsalah jika 

memasuki jam sibuk.  

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan konsumen memilih Gojek dalam 

memajukan loyalitas pelanggannya diantaranya harga dan marketing public 

relations. Menurut Kotler dan Armstrong (2001: 439) Harga adalah sejumlah uang 

yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar 

konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau 

jasa tersebut. kebijakan penetapan harga menjadi faktor yang berpengaruh secara 

nyata dan kuat pada keputusan konsumen untuk melakukan pembelian. Kebijakan 

penetapan harga selalu dikaitka dengan kesesuaian dari apa yang diterima oleh 

konsumen. Dari sudut pandang konsumen, harga seringkali digunakan sebagai 

indikator nilai bilamana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang dirasa 

atas suatu barang atau jasa. Dalam situasi tertentu para konsumen sangatlah sensitif 

terhadap harga (misalnya, permintaan yang elastik), sehingga harga yang realtif 

tinggi dibanding para pesaingnya dapat mengeliminasi produk dari pertimbangan 

konsumen. Akan tetapi, dalam kasus lainnnya harga dapat dipergunakan sebagai 
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indikator pengganti kualitas produk, dengan hasil bahwa harga yang lebih tinggi 

dipandang positf oleh segmen tertentu. Menurut harris yang dikutip dari kriyantono 

(2008:58) Marketing Public Relation didefinisikan sebagai sebuah proses 

perencanaan,eksekusi,dan evaluasi program – program yang mendorong atau 

mengajukan pembelian dan kepuasan konsumen melalui komunikasi yang kredibel 

dalam menyampaikan informasi dan menciptakan impresi yang 

mengidentifikasikan perusahaan dan produknya dengan 

kebutuhan,keinginan,perhatian,dan kepentingan konsumen.  

Perusahaan Gojek merupakan perusahaan yang berniat untuk memberikan 

pelayanan yang mudah,cepat,nyaman dan aman dalam menggunakan jasa 

transportasi online. Untuk mengetahui loyalitas suatu konsumen terhadap 

perusahaan Gojek. Peneliti melakukan pra survey kepada 20 responden yang 

merupakan pengguna transportasi Gojek yang pasti sudah mendownload aplikasi 

Gojek tersebut. Pra survey ini dilakukan selama dua hari dari tanggal 26 Februari 

2018 samapai dengan 28 Februarai 2018. Hasilnya dapat dilihat dalam tabel 1.2 

dibawah ini :  

Tabel 1.2 

Pra Survey  

 

No Pertanyaan Setuju Tidak setuju 

1 Harga   

 Memberikan potongan harga kepada konsumen Gojek 12 8 

 Harga Gojek lebih murah dari competitor lainya 3 17 

2 Marketing Public Relations   

 Membangun citra positif 9 11 
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 Membuat program untuk kesejahteraan sosial 7 13 

3 Loyalitas Pelanggan   

 Melakukan pembelian merchandise 6 14 

 Merekomendasikan transportasi Gojek kepada orang 

lain 

12 8 

 Jumlah 51 69 

Sumber: Diolah oleh peneliti 

Dari hasil pra survey diatas dapat diketahui bahwa Gojek Memberikan 

potongan harga kepada konsumen dengan responden yang menyatakan setuju 

berjumlah 12 orang dan yang menyatakan tidak setuju berjumlah 8 orang. 

Sedangkan untuk harga Gojek lebih murah dari competitor lainnya yang 

menyatakan setuju 3 orang dan menyatakan tidak setuju 17 orang. Marketing Public 

Relations dari Gojek adalah membangun citra positif dengan responden yang 

menyatakan setuju berjumlah 9 orang dan yang menyatakan tidak setuju berjumlah 

11 orang. Selain itu Gojek membuat program untuk kesejahteraan sosial yang 

menyatakan setuju berjumlah 7 orang dan yang menyatakan tidak setuju berjumlah 

13 orang. Loyalitas pelanggan Gojek dalam Melakukan pembelian merchandise 

dengan responden yang menyatakan setuju berjumlah 6 orang dan yang 

menyatakan tidak setuju berjumlah 14 orang. Adapun rekomendasi transpotasi 

Gojek kepada orang lain dengan ini yang menyatakan setuju berjumlah 12 orang 

dan yang menyatakan tidak setuju berjumlah 8 orang. Dapat kita ketahui juga dari 

hasil pra survey yang sudah dilakukan diatas dapat disimpulkan yang menyatakan 

setuju sebanyak 51  orang dan yang tidak setuju sebanyak 69 orang.  



8 

 

 

Dari tabel pra survey diatas dapat diketahui bahwa adanya penurunan pada 

pembelian merchandise yang nantinya bisa mempengaruhi loyalitas pelanggan.  

  Pada saat ini peneliti melihat banyak sekali mahasiswa manajemen UIN 

sunan gunung djati bandung yang menggunakan transportasi online. Terbukti 

dengan dilakukannya pra survey mahasiswa yang menggunakan aplikasi gojek oleh 

peneliti baik di dalam kelas maupun sekitar kelas sehingga peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian.  

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, selanjutnya penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang ”Pengaruh Harga Dan Marketing Public 

Relations Terhadap Loyalitas Pelanggan Perusahaan Transportasi PT. Gojek 

(Studi kasus Pada Mahasiswa Manajemen UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung)” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis dapat 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Banyak sekali driver yang tidak mengambil konsumen dengan metode 

pembayaran melalui Gopay. 

2. Tarif Gojek sering berubah secara mendadak.  

3. Server Gojek kerap kali bermsalah jika memasuki jam sibuk. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat disimpulkan rumusan 

masalah sebagai berikut : 



9 

 

 

1. Apakah harga berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan Gojek di kalangan 

Mahasiswa Manajemen UIN Sunan Gunung Djati Bandung?  

2. Apakah marketing public relations berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan 

Gojek di kalangan Mahasiswa Manajemen UIN Sunan Gunung Djati Bandung? 

3. Apakah  harga, dan marketing public relations berpengaruh secara simultan 

terhadap loyalitas pelanggan Gojek di kalangan Mahasiswa Manajemen UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung?  

D. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap loyalitas pelanggan Gojek. 

2. Untuk mengetahui pengaruh marketing public relations terhadap loyalitas 

pelanggan Gojek.  

3. Untuk mengetahui pengaruh harga, dan marketing public relations secara 

simultan terhadap loyalitas pelanggan Gojek. 

E. Kegunaan Penelitian  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap 

berbagai pihak diantaranya, yaitu :  

1. Kegunaan teoritis  

Pada prinsipnya untuk mengembangkan teori – teori akademis dalam rangka 

memberikan kontribusi pemikiran dari segi efek keilmuan dan secara akademik 

dalam pengembangan konsep – konsep serta teori – teori harga , marketing public 

relations dan loyalitas pelanggan. 

2. Kegunaan praktis  

a) Bagi perusahaan  
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Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan dalam loyalitas 

pelanggan  yang tepat khusunya dalam hal harga dan marketing public relations. 

b) Bagi umum  

Sebagai masukan yang berguna bagi pengembangan ilmu khusunya 

manajemen pemasaran dan sebagai salah satu bahan acuan dan referensi untuk 

melakukan penelitian lanjutan. 

c) Bagi peneliti  

Memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan untuk dijadikan bahan 

pembelajaran dan untuk kemajuan pendidikan khususnya bagi mahasiswa/i 

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Dan sebagai bahan 

masukan dan sumber informasi bagi peneliti dalam melakukan penelitian lebih 

lanjut dengan variabel lain yang mendukung.  

F. Kerangka Pemikiran  

1. Harga berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan.  

Biasanya permintaan dan harga berbanding terbalik, yakni semakin tinggi 

harga, semakin rendah permintaan terhadap produk. Demikian sebaliknya, semakin 

rendah harga, semakin tinggi permintaan terhadap produk Kotler dan Keller 

terjemahan Bob Sabran (2012:124). Dimana harga sangat berpengaruh terhadap 

loyalitas, dengan harga yang lebih tinggi dari pesaing membuat konsumen akan 

mengambil keputusan untuk berpindah ke merek lain, begitu juga sebaliknya. 

Dimensi harga seperti keterjangakauan harga, daya saing harga, kesesuaian harga 

dengan manfaat Kotler terjemahan Bob Sabran (2011) adalah faktor yang dapat 
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menentukan loyalitas suatu konsumen, bisa dilihat kembali pada pengertian hukum 

permintaan. 

2. Marketing public relations berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. 

Menurut Vanessa (2007:94) marketing public relations merupakan 

komunikasi yang dapat dipercaya untuk menjembatani perusahaan dengan 

konsumennya dengan tujuan menambah nilai pelanggan dan merangsang 

pembelian serta kepuasan konsumen dan sekaligus membentuk kesan terhadap 

perusahaan. Marketing public relations ini antara lain bertujuan memberikan nilai 

pelanggan yang superior. Oleh karenanya nilai pelanggan merupakan inti dari suatu 

hubungan dimana pemahaman dan operasi terhadap pembentukan nilai pelanggan 

tersebut merupakan komponen utama suatu perusahaan dalam melaksanakan 

hubungannya dengan pelanggan sehingga akan menghasilkan nilai pelanggan yang 

superior, yang merupakan kunci untuk menciptakan loyalitas pelanggan.  

3. Harga dan Marketing public relations berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan  

Berdasarkan dari kedua kerangka pemikiran diatas, maka penulis menarik 

kedua variabel independen (harga dan Marketing pubic relations) berpengaruh 

terhadap variabel dependen (loyalitas pelanggan). Harga merupakan nilai dalam 

mendorong kegiatan melalui komunikasi penyampaian berupa kebutuhan, 

keinginan, dan kepetinginan konsumen sehingga mencapai pembelian yang 

diharapkan adanya pembelian ulang atau menciptakan loyalitas pelanggan.  

Dalam rangka memudahkan dan memahami kerangka berfikir pada penelitian 

ini, maka di coba mengikuti pengaruh berbagai variabel harga dan marketing public 

relations yang dapat mempegaruhi loyalitas pelanggan Gojek di kalangan 
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Mahasiswa Manajemen UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam penelitian ini 

peneliti ingin mengetahui pengaruh dari harga dan marketing public relations 

terhadap loyalitas pelangan Gojek di kalangan Mahasiswa Manajemen UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung. Dapat dilihat pada gambar 1.1  

 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

G. Penelitian Terdahulu  

Penelitian yang terkait dengan pengaruh harga dan marketing public relation 

terhadap loyalitas pelanggan dapat di temukan pada penelitian terdahulu, berikut 

penulis paparkan penelitian terdahulu dalam bentuk tabel 1.2. 
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Tabel 1.2 

Penelitian Terdahulu 

 

No  Peneliti Judul 

penelitian 

Hasil  Persamaan   Perbedaan  

1 Riyan 

Riyandi 

(2013) 

Pengaruh 

Kualitas 

Produk Dan 

Citra Merek 

T-Shirt Dark 

Castle 

Terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan 

Pada Distro 

Dark Castle 

Di Plaza 

Parahyangan 

Jawa Barat  

hasil 

penelitian 

diketahui 

besarnya 

pengaruh 

kualitas 

produk dan 

citra merek 

terhadap 

loyalitas 

pelanggan 

secara 

simultan 

pada 41,2 % 

dan sisanya 

dipengaruhi 

oleh faktor 

lain yang 

tidak 

terungkap 

dalam 

penelitian ini 

adalah 58,8 

% 

Dalam 

penelitian 

terdahulu dan 

penelitian yang 

sedang 

dilakukan 

terdapat 

beberapa 

persamaan 

terutama di 

Variabel Y nya  

Dalam 

penelitian 

terdahulu dan 

penelitian yang 

sedang 

dilakukan 

terdapat 

perbedaann 

diantaranya 

adalah di objek 

penelitiannya 

2 Athief 

setia 

laksana 

(2014) 

Pengaruh 

Marketing 

Public 

Relations 

Dan Brand 

Image 

Terhadap 

Customer 

Loyalty 

Bank Bjb 

Syariah 

KCP  

Majalaya 

Secara 

parsial 

marketing 

public 

relations 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

cutomer 

loyalty 

dengan 

terhitung 

Dalam 

penelitian 

terdahulu dan 

penelitian yang 

sedang 

dilakukan 

terdapat 

beberapa 

persamaan 

terutama 

Variabel X dan 

Variabel Y nya  

Sedangkan 

perbedaannya 

terdapatdi 

objek 

penelitiannya 



14 

 

 

sebesar 

2,203 dan 

tingkat 

signifikan 

0,031. Dan 

brand image 

product 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

customer 

loyalty 

dengan 

terhitung 

sebesar 

8,426  

3 Ardi 

Pratama 

(2016) 

Pengaruh 

Harga Dan 

Kualitas 

Produk 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Sepatu 

Converse 

(Studi Pada 

Store Sport 

Station Mall 

Paris Van 

Java Kota 

Bandung) 

Terdapat 

hubungan 

positif antara 

Harga dan 

kualitas 

produk 

terhadap 

keputusan 

pembelian.  

Dalam 

penelitian 

terdahulu dan 

penelitian yang 

sedang 

dilakukan 

terdapat 

beberapa 

persamaan 

terutama di 

Variabel X nya  

Sedangkan 

perbedaannya 

terdapat di 

objek 

penelitiannya 

4  Anna  

Tsaqib 

(2012) 

Analisis 

Pengaruh 

Marketing 

Public 

Relations 

Terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan 

Motor 

Honda CS1 

(Studi Pada 

Konsumen 

Sepeda 

Motor 

Hasil 

penelitian 

diketahui 

besarnya 

pengaruh 

marketing 

public 

relations 

terhadap 

loyalitas 

pelanggan 

dengan 

terhitung 

sebesar 

Dalam 

penelitian 

terdahulu dan 

penelitian yang 

sedang 

dilakukan 

terdapat 

beberapa 

persamaan 

terutama 

Variabel X dan 

Variabel Y nya 

Sedangkan 

perbedaannya 

terdapatdi 

objek 

penelitiannya 



15 

 

 

Honda PT. 

Tiara Megah 

Indah Jaya ) 

2,203 dan 

tingkat 

signifikan 

0,061. 

    Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2017) 

Berdasarkan tabel 1.3 dapat diketahui peneliti atas nama Riyan Riyandi tahun 

2013 dengan judul penelitian Pengaruh Kualitas Produk Dan Citra Merek T-Shirt 

Dark Castle Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Distro Dark Castle Di Plaza 

Parahyangan Jawa Barat yang hasil penelitian diketahui besarnya pengaruh kualitas 

produk dan citra merek terhadap loyalitas pelanggan secara simultan pada 41,2 % 

dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terungkap dalam penelitian ini 

adalah 58,8 % . Dalam penelitian terdahulu dan pnelitian yang sedang dilakukan 

terdapat beberapa persamaan terutama di Variabel Y nya sedangkan perbedaannya 

terdapat di objek penelitiannya. 

Serta peneliti atas nama Athief Setia laksana tahun 2014 dengan judul 

penelitian Pengaruh Marketing Public Relations Dan Brand Image Terhadap 

Customer Loyalty Bank Bjb Syariah KCP  Majalaya yang hasil penelitiannya 

diketahui secara parsial marketing public relations berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap cutomer loyalty dengan terhitung sebesar 2,203 dan tingkat 

signifikan 0,031. Dan brand image product berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap customer loyalty dengan terhitung sebesar 8,426. Dalam penelitian 

terdahulu dan penelitian yang sedang dilakukan terdapat beberapa persamaan 

terutama Variabel X dan Variabel Y nya sedangkan perbedaannya terdapat di objek 

penelitiannya.  
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Sedangkan peneliti atas nama Ardi Pratama tahun 2016 dengan judul 

penelitian Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian 

Sepatu Converse (Studi Pada Store Sport Station Mall Paris Van Java Kota 

Bandung) yang hasil penelitiannya dapat diketahui adanya hubungan positif antara 

Harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Dalam penelitian 

terdahulu dan penelitian yang sedang dilakukan terdapat beberapa persamaan 

terutama di Variabel X nya sedangkan perbedaannya terdapat di objek 

penelitiannya.  

Dan yang terakhir peneliti atas nama Anna  Tsaqib (2012) dengan judul 

analisis pengaruh marketing public relations terhadap loyalitas pelanggan motor 

Honda CS1 (studi pada konsumen sepeda motor honda PT. Tiara Megah Indah 

Jaya) yang hasilnya dapat diketahui besarnya pengaruh marketing public relations 

terhadap loyalitas pelanggan dengan terhitung sebesar 2,203 dan tingkat signifikan 

0,061. Dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang dilakukan terdapat 

beberapa persamaan terutama Variabel X dan Variabel Y nya. Sedangkan 

perbedaannya terdapatdi objek penelitiannya 

H. Hipotesis  

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah peneliti dikemukakan diatas, 

peneliti mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :   

(H1) : Terdapat pengaruh Harga terhadap loyalitas pelanggan Gojek dikalangan 

Mahasiswa Manajemen Uin Sunan Gunung Djati Bandung. 
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(H2) : Terdapat pengaruh Marketing Public Relations terhadap loyalitas 

pelanggan Gojek di kalangan Mahasiswa Manajemen Uin Sunan Gunung 

Djati Bandung.  

 (H3) : Terdapat pengaruh Harga, dan marketing public relations terhadap 

loyalitas pelanggan Gojek di kalangan Mahasiswa Manajemen UinSunan 

Gunung Djati Bandung



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


