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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pada artikel terdahulu dikemukakan bahwa (Aryasena 2017) go-jek adalah 

angkutan umum yang sama dengan ojek pada umumnya, yang menggunakan 

sepeda motor sebagai sarana pengangkutan namun go-jek dapat dikatakan lebih 

maju karena telah terintegrasi dengan kemajuan teknologi. Kedatangan 

perusahaan jasa transportasi ini dari awal kemunculannya di Indonesia hingga 

sekarang ternyata mendapatkan respon yang bagus oleh masyarakat. Ini bisa 

dilihat ketika perusahaan transportasi dari waktu ke waktu melakukan inovasi 

seperti standar kendaraan roda dua yang patut digunakan, tata cara pengemudi 

dalam menghadapi costumer (service excellent), dan pembaruan aplikasi yang 

selalu diperbarui guna mempermudah penggunaannya. Sehingga masyarakat 

memiliki kemudahan dalam memenuhi kebutuhan dan untuk membantu aktivitas 

sehari-hari. masyarakat hanya perlu membuka smartphone untuk memesan go-jek. 

 Dalam  uraian tentang perusahaan transportasi online di Indonesia (Intan 

2018) mengutarakan jika sejak berdirinya transportasi online di Indonesia go-jek 

kini memiliki lebih dari 10 juta unduhan pengguna dan valuasi bernominal Rp 54 

triliun. Grab yang didirikan oleh Anthony Tan memiliki valuasi Rp 81 triliun dan 

pengguna lebih dari 50 juta unduhan. Sedangkan perusahaan transportasi online 

yang berdiri pada tahun 2009 yang berbasis di Jerman bernama Uber memiliki 

wilayah operasional di 450 kota di 72 negara dan valuasi sebesar Rp 945 tilirun. 

Rosyadi (2018) menjelaskan apabila pada 26 maret 2018 uber resmi diakuisisi 
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oleh Grab. Melalui akuisisi yang dilakukan oleh grab ini menurut Anthony Tan, 

ceo and co-founder Grab “akuisisi yang diumumkan menjadi tonggak dari 

dimulainya era baru. Penggabungan bisnis ini melahirkan pemimpin dalam 

platform dan efisiensi biaya di kawasan asia tenggara.” Rencana yang dilakukan 

setelah akuisisi adalah pihak grab melakukan imigrasi mitra pengemudi, sehingga 

hingga kini hampir seluruh mantan pengemudi uber menjadi pengemudi grab.  

 Memang pada awalnya perusahaan seperti go-jek hanya beroperasi di 

Jakarta, namun perkembangannya tidak hanya di ibu kota. go-jek hingga kini 

menjadi perusahaan jasa transportasi yang populer, kedatangannya sudah 

merambah ke beberapa kota, seperti di kota Yogyakarta. Melalui kacamata 

Tempo.co, Wicaksono (2015) rupanya layanan go-jek yaitu go-ride sudah 

beroperasi pada senin 16 November 2015. Vice President operasional go-jek 

mengatakan apabila pengemudi yang sudah bergabung sebanyak 200an orang. 

 Kedatangan go-jek di Yogyakarta pasti disambut baik oleh para pencari 

kerja. Beberapa masyarakat yang belum memiliki kerja mencoba untuk menjadi 

pengemudi go-jek. Sekarang sudah banyak masyarakat yang bekerja menjadi 

pengemudi go-jek. Ketika bekerja sebagai pengemudi go-jek pengemudi tersebut 

bekerja dengan sebuah teknologi yakni aplikasi yang menghubungkan antara 

pengemudi dengan pemesan. Usia pengemudi yang bekerja beragam dari yang 

muda hingga orang tua yang tentu pekerjaan tersebut memiliki makna tersendiri.  

 Ketika bekerja seseorang pasti memiliki makna tersendiri sehingga makna 

tersebut menjadi alasan mengapa seseorang memilih untuk bekerja. Makna 

bekerja menurut Tanudjaja (2013) adalah sumber personal yang menjadi faktor 
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internal berasal dari diri seseorang yang kemudian mengatur dan menguasai hal 

yang menjadi pendorong dari eksternal seorang individu yang bisa mempengaruhi 

keterikatan kerja seseorang. penelitian yang dilakukan oleh King & Sarah (2017) 

menunjukan hasil apabila makna dalam hidup diakui secara luas sebagai landasan 

kesejahteraan dan terkait dengan sejumlah hasil positif. Melalui pekerjaan, orang 

dapat menghambat atau menumbuhkan makna dalam kehidupan. Orang dapat 

mencapai tujuan yang dihargai dan membentuk koneksi sosial yang mendukung. 

Secara bersamaan, hal tersebut akan berkontribusi pada tujuan organisasi dan 

sosial yang lebih luas yang menumbuhkan tujuan, signifikansi, dan koherensi 

dalam kehidupan seseorang. salah satu pengemudi go-jek mengatakan jika: 

“...makna bekerja hasilnya lebih baik dari tukang parkir dan bekerja tidak 

ada yang mengatur. Karena kalau parkir saya harus setoran.” (Kustianto, 

22/04/2019). 

 Kustianto adalah seorang pengemudi go-jek yang memiliki pengalaman 

bekerja sebagai pengemudi sejak pertengahan tahun 2017. Ketika bertemu dengan 

peneliti ia menceritakan suka dan duka bekerja sebagai pengemudi go-jek. 

Beberapa pengalaman bekerja yang pernah ia lakukan adalah bekerja saat hujan, 

hingga keelakaan kerja yang pernah ia alami. Aktivitas kustianto ketika bekerja 

adalah menunggu pesanan masuk sambil mengobrol santai sesama pengemudi 

lainnya. kustianto dan pengemudi go-jek lainnya biasa berkumpul pada lokasi 

yang ramai rumah makan dan kampus UII Jl. Kaliurang km.14. Biasanya 

Kustianto dan rekan pengemudi lainnya mendapatkan pesanan makanan hingga 

mengantar penumpang ke tujuan masing-masing.   
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 Artikel pada ilmu geografi (Rahayu 2015) “Indonesia termasuk negara 

yang hanya memiliki dua musim sepanjang tahun, yakni musim kemarau dan 

musim penghujan. Lalu, Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah lautan 

yang lebih besar dari daratan, sehingga Indonesia memiliki tingkat curah hujan 

yang tinggi.” Dalam konteks wilayah Indonesia bagi pengemudi go-jek kondisi 

hujan memang berdampak pada permintaan. Pada artikel terdahulu (Zaenudin, 

2018), dikemukakan bahwa Bahrudin, 30 tahun, pengemudi go-jek mengaku ada 

kenaikan frekuensi permintaan pesanan pada saat hujan dan membuat dirinya 

(Bahrudin) untuk menentukan pilihan bekerja atau tidak bekerja. Bahrudin adalah 

pengemudi yang bersedia bekerja walaupun kondisi hujan karena iming-iming 

tarif yang lebih tinggi pada saat hujan. Tarif yang lebih tinggi tersebut 

dikarenakan skema surge-pricing, yang mana surge-pricing ini adalah skema 

perubahan tarif pada saat terjadi peningkatan permintaan. Pelanggan go-jek 

“dipaksa” membayar lebih mahal untuk waktu dan kondisi tertentu untuk 

memperoleh pengemudi, termasuk saat hujan. Skema surge-pricing ini diterapkan 

untuk mendorong pengemudi go-jek agar bersedia bekerja walaupun terdapat 

kondisi tertentu seperti hujan turun.  

 menurut Cachon et al. (2015), lonjakan harga atau dikenal sebagai surge 

pricing adalah strategi penetapan harga dinamis yang umum terlihat di bidang 

manajemen pendapatan. Pada penelitian yang berjudul an empirical analysis of 

taxi, lyft and uber rides: evidence from weather shocks in NYC memiliki hasil 

apabila jumlah Uber (Lyft) naik per jam sekitar 22% lebih tinggi saat hujan. 

sedangkan jumlah naik taksi per jam meningkat hanya 5% di musim hujan dan 
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permintaan Uber naik sekitar 9% pada saat hujan. menurut salah satu pengemudi 

go-jek mengatakan jika: 

“...kalau hujan pada tahap awal belum terlalu ramai pesanan yang masuk, 

tetapi kalau sudah deras dan pada saat jam makan itu rame pesanan.” 

(Kustianto, 22/04/2019).  

 Memahami artikel dari (Zaenudin, 2018) yang membahas tentang perilaku 

pengemudi go-jek (Bahrudin) mengaku bekerja ketika hujan membuat penulis 

mengetahui jika pengemudi go-jek memiliki karakter yang berbeda-beda. 

Pengemudi yang bekerja pada saat hujan memiliki motif tersendiri hingga 

membuat pengemudi go-jek memilih untuk bekerja saat hujan. menurut McGregor 

(1960) seseorang memiliki 2 tipe yakni X dan Y. Teori X menyatakan bahwa 

orang-orang sesungguhnya malas dan tidak mau bekerjasama. Sedangkan teori Y 

menyatakan apabila orang-orang sesungguhnya energik, berorientasi kepada 

perkembangan, memotivasi diri sendiri, dan tertarik untuk menjadi produktif. 

 Saat pengemudi go-jek memutuskan untuk bekerja saat hujan, pengemudi 

harus melakukan persiapan lebih dari biasanya (ketika tidak hujan). Pengemudi 

juga memiliki risiko bekerja di jalan. Menurut salah satu pengemudi Go-jek ketika 

hujan: 

 “...biasanya kalau hujan jalannya licin. Apabila mendapat pesanan go-ride 

susah karena helm basah, mantel basah, dan dapat komentar yang kurang 

baik dari konsumen.” (Kustianto, 22/04/2019). 

 Menurut Kustianto ketika bekerja saat hujan jalan menjadi licin karena air. 

Apabila mendapatkan pesanan go-ride akan mendapatkan komentar yang kurang 

baik dari konsumen karena peralatan kerja yang basah. 

“...ada kendala pada aplikasi yang tujuan konsumen melenceng radius 

belasan meter sampai ratusan meter. Lalu ketika menjalin komunikasi 

konsumen susah dihubungi. Kendalanya disitu.” (Iwan, 10/04/2019). 
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 Menurut Iwan terdapat kendala pada aplikasi yakni tujuan konsumen tidak 

tepat. Sehingga membutuhkan waktu untuk mencari lokasi konsumen secara tepat. 

Kendala lain yakni sulit untuk berkomunikasi dengan konsumen.   

 Sehingga pada saat hujan pengemudi harus melakukan upaya agar tetap 

bekerja aman dan selamat. Pengemudi harus siap menerima risiko yang mereka 

terima ketika tetap bekerja saat hujan. menurut Kasmir (2016) keselamatan dan 

kesehatan kerja merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan 

kepada karyawannya. Pemberian perlindungan dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini diperlukan rasa 

tanggung jawab perusahaan, karena bagaimanapun karyawan adalah aset 

perusahaan yang harus dilindungi hak-haknya, terutama dalam hal keselamatan 

dan kesehatan kerja.  

 Melalui Tirto.id (2018) pada artikel yang berjudul “Kenapa saat Hujan 

cari ojek Susah?” Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Nield & Brodeur 

(2016) berjudul “Has Uber Made It Easier to Get a Ride in the Rain?” menyebut 

ada korelasi antara kondisi hujan dan jumlah perjalanan via ride-sharing Uber. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nield & Brodeur (2016) diperkuat oleh paper yang 

dibuat Mamillapalli & Gutha (2016) berjudul “Analyzing The Effect of Weather 

on Uber Rideship” menyebut ada peningkatan permintaan pesanan pada Uber saat 

hujan. Setelah beberapa penjelasan mengenai berbagai macam latar belakang 

perusahaan go-jek, observasi dan wawancara awal dengan pengemudi go-jek, 

hingga data sekunder yang berasal dari jurnal beserta teori. Penulis tertarik untuk 

meneliti makna bekerja pengemudi go-jek, motivasi pengemudi go-jek bekerja 
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saat hujan, dan keselamatan dan kesehatan pengemudi go-jek bekerja saat hujan 

area Yogyakarta.  

1.2 Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan batasan pada 

penelitian agar dalam melakukan penelitian dapat lebih efektif dan efisien. Berikut 

fokus penelitian yang penulis lakukan: 

1. Makna Bekerja pengemudi Go-jek area Yogyakarta 

2. Motivasi Pengemudi Go-jek Bekerja saat Hujan 

3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pengemudi Go-jek Bekerja saat Hujan 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Makna Bekerja pengemudi Go-jek area Yogyakarta? 

2. Bagaiamana Motivasi Pengemudi Go-jek Bekerja saat Hujan area 

Yogyakarta? 

3. Bagaiamana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pengemudi Go-jek Bekerja 

saat Hujan area Yogyakarta? 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Menjawab rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui Makna bekerja pengemudi Go-jek area Yogyakarta. 

2. Untuk mengetahui motivasi pengemudi Bekerja saat Hujan area 

Yogyakarta. 

3. Untuk mengetahui Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pengemudi Go-jek 

Bekerja saat Hujan area Yogyakarta. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat mengetahui makna bekerja, motivasi bekerja saat 

hujan, dan keselamatan dan kesehatan pengemudi go-jek saat hujan area 

Yogyakarta. Sehingga dapat menjadi masukan bagi perusahaan PT. karya 

anak bangsa untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat memengaruhi 

pengemudi go-jek bekerja pada saat hujan. 

2. Bagi Penulis 

Dapat menjadi sarana dalam menambah pengetahuan dan wawasan 

mengenai bagaimana perilaku pengemudi go-jek dalam bekerja pada 

kondisi hujan. Serta untuk melaksanakan penelitian menggunakan metode 

penelitian kualitatif fenomenologi seperti wawancara dan observasi ke 

lapangan secara langsung.  

3. Bagi Universitas 

Memberikan tambahan referensi khususnya terkait materi manajemen 

sumber daya manusia. Khususnya sumber daya manusia pada transportasi 

online. Karena perkembangan transportasi online yang cepat 

mengharuskan peneliti  atau mahasiswa lain mengangkat bidang 

transportasi online sebagai objek yang diteliti. Peneliti sangat terbuka 

untuk menerima kritik dan saran pada penelitian ini. 

4. Bagi Pihak Lainnya 
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Dapat menjadi sumber informasi saat akan melaksanakan penelitian 

selanjutnya dan menjadikan pendorong agar penelitian selanjutnya dapat 

meneliti celah-celah yang ada dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini 

dapat digunakan untuk referensi penelitian selanjutnya. 


