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ABSTRAK 

 

Perkembangan teknologi dimana sebuah teknologi yang memudahkan kita 
dalam melakukan kegiatan sehari-hari membuat mahalnya suatu nilai informasi, 
karena dengan cepat dan mudahnya informasi tersebut didapat. Dibutuhkan 
teknologi-teknologi muthakhir untuk mendapatkan, mengelolah dan 
mengirimkannya atau membagi informasi. Dalam awal tahun kemarin aspek 
transportasi yang tersentuh aplikasi mobile yakni aplikasi Go jek. Go Jek sendiri 
merupakan perusahaan transportasi yang dalam pelayanannya menggunakan 
armada motor yang dinegara Indonesia biasa disebut dengan “ojek”. Jenis 
penelitian tentang kualitas fitur aplikas mobile Go Jek dikalangan ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif.  

Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi, tetapi 
menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Lokasi penelitian di ambil acak 
ditempat-tempat ramai seperti kampus, area perkantoran dan tempat perbelanjaan 
khususnya di kota Surabaya.  Aplikasi mobile Go Jek sangat membantu dalam hal 
mobilitas dan menjadi sangat efisien dan terbantu dengan adanya aplikasi Go Jek. 
Beberapa indikator yang memiliki nilai tinggi dari net benefit meliputi sistem dan 
informasi dalam aplikasi Go Jek sangat efektiv secara keseluruhan, sistem aplikasi 
mobile Go Jek sangat efisien dan menghemat waktu serta biaya pengguna yang 
didapat dari sistem dan informasi Go Jek.  

Tingkat kualitas yang tinggi dari ke tiga ukuran yaitu kualitas sistem 
(information quality), kualitas informasi (information quality), dan kualitas 
layanan (service quality) sangat mempengaruhi tingkat kesuksesan sistem. Hasil 
menunjukan penggunaan (use) dan kepuasan pengguna (user setisfaction) masing-
masing memiliki nilai yang tinggi dengan skor 4,01. Secara keseluruhaan sistem 
aplikasi mobile Go Jek  masuk dalam kategori sukses secara sistem terlihat dari 
manfaat yang sangat tinggi (net benefit) dengan skor 4,33. 

 
Kata Kunci : Model  kesuksesan sistem teknologi informasi , teknologi informasi, 
aplikasi Go Jek 
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