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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Sebelum melakukan penelitian, rencana penelitian ini disusun 

menggunakan referensi-referensi jurnal terdahulu yang berkaitan dengan fokus 

yang akan diteliti yaitu tentang makna kerja, motivasi pengemudi transportasi 

online, dan keselamatan dan kesehatan pengemudi transportasi online. Jurnal-

jurnal tersebut telah dikaji oleh penulis dengan tujuan untuk mendapatkan alasan-

alasan yang bisa mendukung mengapa penelitian ini dilakukan. Beberapa jurnal 

penelitian sebelumnya yang telah dikaji sebagai berikut: 

1. Makna Kerja 

a. Penelitian tentang makna sebuah pekerjaan dapat berkontribusi pada 

kehidupan oleh King, dkk (2017), dengan judul “Work and The Good 

Life: How Work Contributes to Meaning in Life”. 

  Penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan makna dalam 

kehidupan, mencatat penempatannya dalam literatur kesejahteraan yang 

lebih luas. Penelitian ini menunjukkan bahwa makna dalam hidup yang 

diakui secara luas sebagai landasan kesejahteraan dan terkait dengan 

sejumlah hasil positif penting adalah pengalaman yang biasa. Karena 

melalui pekerjaan, orang dapat menghambat atau menumbuhkan makna 

dalam kehidupan. Orang dapat mencapai tujuan yang dihargai dan 

membentuk koneksi sosial yang mendukung sementara secara bersamaan 
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berkontribusi pada tujuan organisasi dan sosial yang lebih luas yang 

menumbuhkan tujuan, signifikansi, dan koherensi dalam kehidupan 

seseorang. 

  Persamaan dari penelitian ini adalah membahas makna bekerja 

seseorang pekerja. Persamaan lain dari penelitian ini adalah sama-sama 

menggunakan metode kualitatif. Perbedaan dari penelitian ini adalah objek 

penelitian yakni bukan membahas makna bekerja seorang pengemudi ojek 

online terutama go-jek. 

b. Penelitian tentang makna bekerja pada pekerjaan umum oleh Witshire, 

(2015), dengan judul “The Meaning of Work in A Public Work Scheme in 

South Africa”.  

  Penelitian ini bertujuan untuk menghubungkan teori-teori tentang 

makna pekerjaan dengan makna peserta dalam atribut skema pekerjaan 

umum untuk bekerja, dalam konteks pengangguran nasional dan lokal 

yang tinggi dan pekerjaan tidak tetap. Penelitian ini mengungkapkan 

bahwa korelasi yang tinggi dengan tipologi kaplan dan Tausky tentang 

makna kerja (1974). Implikasi dari pendekatan ini adalah bahwa penelitian 

ini memperluas tipologi dari enam menjadi depalan faktor. Dengan cara 

ini, bekerja dalam skema pekerjaan umum tidak hanya memiliki makna 

sebagai kegiatan ekonomi, rutinitas terstruktur, kepuasan intrinsik, 

pengalaman interpersonal, status sosial dan aktivitas yang benar secara 

moral, tetapi juga gender dan kesempatan untuk pelatihan. 
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  Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas makna 

bekerja seorang pekerja. Persamaan kedua dari penelitian ini adalah sama-

sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan dari penelitian ini adalah 

objek penelitian yang mana pada penelitian ini menggunakan pekerjaan 

umum sedangkan penulis memiliki objek penelitian pengemudi go-jek. 

c. Penelitian tentang makna kerja bagi ahli radiologi oleh Clark, dkk (2019) 

dengan judul “Cultivating Meaningful Work in Healthcare: A Paradigm 

and Practice.”  

  Penelitian ini bertujuan untuk memberikan peta jalan bagi ahli 

radiologi dengan menerapkan prinsip-prinsip panduan utama yang 

digariskan oleh Frankl (1992). Penelitian ini mengungkapkan bahwa untuk 

memperoleh makna bekerja bagi ahli radiologi dapat diperoleh dengan 

fokus pada sifat pekerjaan bukan pada keberhasilan/hasil dan penilaian 

kognitif dan rasa humor membangun ketahanan.   

  Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama fokus pada makna 

kerja dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan dari 

penelitian ini adalah objek penelitian yakni ahli radiologi. Sedangkan 

peneliti menggunakan objek pengemudi go-jek. 

Tabel 1.1. 

Penelitian Terdahulu Makna Bekerja 

Identitas Jurnal Fokus Penelitian Hasil Penelitian 

King A, L, & Ward J, S, 

2017, 

 

Work and the good life: 

How work contributes to 

meaning in life. 

Research in 

Untuk mendefinisikan 

makna dalam kehidupan, 

mencatat penempatannya 

dalam literatur 

kesejahteraan yang lebih 

luas. 

Penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

makna dalam hidup yang 

diakui secara luas sebagai 

landasan kesejahteraan 

dan terkait dengan 

sejumlah hasil positif 
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Lanjutan tabel 1.1 

Organizational 

Behavior 37 (2017) 59-

82 

  

alat analisis: analisis 

deskriptif 

 penting adalah pengalaman 

yang biasa. Karena melalui 

pekerjaan, orang dapat 

menghambat atau 

menumbuhkan makna 

dalam kehidupan. Orang 

dapat mencapai tujuan yang 

dihargai dan membentuk 

koneksi sosial yang 

mendukung sementara 

secara bersamaan 

berkontribusi pada tujuan 

organisasi dan sosial yang 

lebih luas yang 

menumbuhkan tujuan, 

signifikansi, dan koherensi 

dalam kehidupan seseorang. 

Wiltshire, H A, 2015, 

 

The meanings of work 

in a public work 

scheme in South Africa 

 

International Journal of 

Sociology and Social 

Policy  

Vol. 36 No. ½ 2016 p 

2-17 

 

Alat analisis: analisis 

deskriptif 

Untuk menghubungkan 

teori- teori tentang 

makna pekerjaan dengan 

makna peserta dalam 

atribut skema pekerjaan 

umum untuk bekerja, 

dalam konteks 

pengangguran nasional 

dan lokal yang tinggi dan 

pekerjaan tidak tetap. 

korelasi yang tinggi dengan 

tipologi kaplan dan Tausky 

tentang makna kerja (1974). 

Implikasi dari pendekatan 

ini adalah bahwa penelitian 

ini memperluas tipologi 

dari enam menjadi depalan 

faktor. Dengan cara ini, 

bekerja dalam skema 

pekerjaan umum tidak 

hanya memiliki makna 

sebagai kegiatan ekonomi, 

rutinitas terstruktur, 

kepuasan intrinsik, 

pengalaman interpersonal, 

status sosial dan aktivitas 

yang benar secara moral, 

tetapi juga gender dan 

kesempatan untuk 

pelatihan. 

Clark, T, Nyberg, E & 

Restauri, N, 2019,  

 

Cultivating Meaningful 

Work in Healthcare: A 

Paradigm and Practice 

untuk memberikan peta 

jalan bagi ahli radiologi 

dengan menerapkan 

prinsip-prinsip panduan 

utama yang digariskan 

oleh Frankl (1992). 

Penelitian ini 

mengungkapkan bahwa 

untuk memperoleh makna 

bekerja bagi ahli radiologi 

dapat diperoleh dengan 

fokus pada sifat pekerjaan 
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Lanjutan tabel 1.1 

Current Problems in 

Diagnostic Radiology, 

Vol. 48, Issue 3, May-

June 2019, pages 193-

195. 

 

Alat analisis: analisis 

deskriptif 

 bukan pada 

keberhasilan/hasil dan 

penilaian kognitif dan rasa 

humor membangun 

ketahanan. 

Sumber: Data sekunder diolah (2019) 

 Berdasarkan referensi-referensi jurnal yang berkaitan dengan fokus 

penelitian yang akan diteliti yaitu makna kerja, pada jurnal yang disebut di atas 

terdapat teori-teori yang menjadi rujukan penelitian. Adapun teori yang ada 

adalah: Streger (2012) definisi makna kerja, Williams (2017), Board, Deci & 

Ryan (2004), Wrzeniewski (2003) tentang koneksi sosial, Emmons (2003), 

Richards & Stemmerich (1998) tentang konteks tujuan makna kerja, Diener & 

Biswas-Diener (2002) tentang fleksibilitas, Smeets, Bauer & Gneezy (2015) 

konteks sumber keuangan, Rosso (2010) 4 sumber makna kerja, dan Frankl 

(1992) sumber makna hidup.   

2. Motivasi  

a. Penelitian tentang motivasi karyawan yang bekerja di organisasi oleh 

Dobre, (2013), dengan judul “Employee Motivation and Organizational 

Performance”. 

  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendorong motivasi 

karyawan untuk kinerja organisasi. Literatur menunjukkan bahwa faktor-

faktor seperti pemberdayaan dan pengakuan meningkatkan motivasi 

karyawan. Jika pemberdayaan dan pengakuan karyawan meningkat, 

motivasi mereka untuk bekerja juga akan meningkat, dan juga prestasi dan 



15 

 
 

kinerja organisasi. Hasil dari penelitian ini adalah apabila karyawan 

merasa dihargai untuk bekerja dan terlibat dalam pengambilan keputusan, 

antusiasme dan motivasi mereka meningkat akan mengarah pada 

produktivitas yang lebih baik. 

  Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan 

metode kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah 

membahas motivasi karyawan pada organisasi secara umum sedangkan 

penulis fokus membahas motivasi pengemudi go-jek. 

b. Penelitian tentang motivasi karyawan oleh Schroeder, (2015), dengan 

judul “How to Motivate Yourself and Other? Intended and Unintended 

Consequences”.  

  Penelitian ini mengungkapkan bahwa untuk mencapai tujuan, 

individu dan organisasi harus memahami cara memotivasi diri sendiri dan 

orang lain secara efektif. Terdapat tiga strategi yang digunakan untuk 

meningkatkan motivasi: memberikan umpan balik, menetapkan target 

tujuan, dan menerapkan insentif.  

  Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan 

metode kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah 

membahas motivasi karyawan pada organisasi secara umum sedangkan 

penulis fokus membahas motivasi pengemudi go-jek. 

c. Penelitian tentang motivasi karyawan oleh Zlate, S (2015), dengan judul 

“Motivation and Performance in Higher Education”, menemukan bahwa 

kinerja terkait erat dengan motivasi untuk menyajikan proses motivasi 
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dalam universitas sebagai proses yang kompleks yang mengarah pada 

kinerja individu, peran manajer dalam universitas adalah untuk prioritas 

utama bagi para manajer universitas. Mengembangkan strategi organisasi 

untuk memotivasi karyawan universitas menjadi tujuan utama manajemen 

organisasi saat ini untuk meningkatkan kinerja organisasi.  

  Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah sama-sama meneliti motivasi karyawan. Perbedaan 

penelitian ini adalah narasumber penelitian yakni manajer universitas 

sedangkan peneliti menggunakan narasumber pengemudi go-jek.  

Tabel 1.2. 

Penelitian Terdahulu Motivasi 

Identitas Jurnal Fokus Penelitian Hasil Penelitian 

Dobre, (2013), 

 

Employee Motivation and 

Organizational 

Performance. 

 

Economic Research 

Volume 5, Issue 1/2013), 

pp.53 

 

alat analisis: analisis 

Deskriptif 

Untuk menganalisis 

pendorong motivasi 

karyawan untuk kinerja 

organisasi. Literatur 

menunjukkan bahwa 

faktor-faktor seperti 

pemberdayaan dan 

pengakuan meningkatkan 

motivasi karyawan. Jika 

pemberdayaan dan 

pengakuan karyawan 

meningkat, motivasi 

mereka untuk bekerja 

juga akan meningkat, dan 

juga prestasi dan kinerja 

organisasi. 

Hasil dari penelitian ini 

adalah apabila karyawan 

merasa dihargai untuk 

bekerja dan terlibat dalam 

pengambilan keputusan, 

antusiasme dan motivasi 

mereka meningkat akan 

mengarah pada 

produktivitas yang lebih 

baik. 

Schoroeder, J dan 

Fishbach, A (2015) 

 

How to motivate yourself 

and others? Intended 

unintended 

consequences. 

 

Research in 

Fokus dari penelitian ini 

adalah untuk memotivasi 

individu di dalam 

organisasi melalui 

motivasi dari dalam diri 

karyawan sendiri secara 

efektif. 

Hasil dari penelitian ini 

mengungkapkan jika 

sukses di tempat kerja 

dan dalam kehidupan 

bergantung pada 

pengarahan efektif 

perilaku diri sendiri dan 

orang lain. Dengan 

demikian, memahami alat 
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Lanjutan tabel 1.2 

Organizational Behavor, 

Vol.35 

 

Alat analisis: deskriptif 

 motivasi mana yang 

harus dipilih dan 

bagaimana menggunakan 

alat ini sangat penting. 

Studi motivasi secara 

historis menjadi landasan 

dalam penelitian 

psikologis, organisasi, 

dan ekonomi. 

Zlate, S 2015 

 

Motivation and 

performance in higher 

education 

 

Social and Behavioral 

Science, Vol. 180  

 

Alat analisis: deskriptif 

Untuk mengetahui 

motivasi karyawan pada 

organisasi universitas. 

Hasil penelitian ini dapat 

mendukung karyawan 

agar termotivasi dalam 

bekerja secara efisien, 

mendapatkan 

penghargaan (gaji, 

pelatihan, dukungan 

emosional), mengevaluasi 

kinerja agar mendapatkan 

manfaat dari efek positif 

dalam berorganisasi. 

Sumber: Data sekunder diolah (2019) 

 Berdasarkan referensi-referensi jurnal yang berkaitan dengan fokus 

penelitian yang akan diteliti yaitu motivasi. Pada jurnal yang disebut di atas, 

terdapat teori-teori antara lain: Bortol & Martin (1998) definisi motivasi, 

McGregor (1960) teori X dan Y, Whitley (2002) imbalan finansial, Locke & 

Latham (1984) goal setting theory, Herzberg (1959) hygine & motivation factors, 

dan Vroom (1965) teori ekspektansi.   

3. Transportasi Online 

a. Penelitian tentang transportasi online yang beroperasi ketika hujan oleh 

Nield, dkk (2018), dengan judul “An Empirical Analysis of Taxi, Lyft and 

Uber Rides: Evidence from Weather Shocks in NYC”. 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi 

yaitu pada peningkatan permintaan permintaan (demands) secara 
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signifikan pada jumlah taxi, wahana uber dan lyft saat hujan. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa 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 permintaan uber naik sekitar 9% pada saat hujan 

turun. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan harga yang 

dinamis membuat pengendara lyft dan uber bersaing ketika permintaan 

tiba-tiba naik yaitu selama hujan turun. 

  Persamaan penelitian ini adalah topik penelitian yakni sama-sama 

membahas fenomena ketika hujan pada permintaan ojek online. Secara 

keseluruhan objek penelitian adalah taxi konvensional dan ada 2 

perusahaan transportasi online yakni uber dan lyft. Perbedaan penelitian 

ini yakni objek penelitian hanya kepada perusahaan transportasi online go-

jek. Perbedaan lainnya penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif 

sedangkan penelitian penulis akan menggunakan metode kualitatif. Lalu 

perbedaan penelitian ini adalah fokus penelitian yang menemukan 

presentase kenaikan permintaan saat hujan. Sedangkan penelitian penulis 

membahas perilaku pengemudi dalam bekerja ketika hujan. 

b. Penelitian tentang lonjakan harga pada platform transportasi online selama 

hujan oleh Du, dkk (2017) dengan judul “Surge Pricing and Labor Supply 

in The Ride-sourcing Market”. 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku dari penawaran 

tenaga kerja di pasar ride-sourcing dan kemudian menyelidiki kinerja 

lonjakan harga. Penelitian ini secara struktural menggabungkan pilihan 
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jadwal kerja pengemudi, perilaku pengemudi dengan efek dari kenaikan 

harga dalam surge pricing. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada 

umumnya pengemudi menikmati pendapatan rata-rata yang lebih tinggi 

sementara pelanggan mengalami kebingungan selama periode waktu 

tertentu. selanjutnya hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat 

pendapatan rata-rata lebih tinggi sesuai dengan jam kerja yang lebih lama 

dalam asumsi neoklasik tetapi dapat mengarah pada pengurangan jam 

kerja dalam penargetan pendapatan. 

  Persamaan dari penelitian ini adalah berfokus kepada pengemudi 

ojek online yang bekerja pada saat hujan. Lalu kesamaan lainnya adalah 

objek penelitian yang meneliti tentang fenomena ojek online pada saat 

hujan. Perbedaan nya penelitian ini yakni metode yang digunakan adalah 

metode kuantitatif.  

c. Penelitian tentang keuntungan waktu kerja yang fleksibel pada pengemudi 

Uber oleh Oehlsen, dkk (2016), dengan judul “The Value of Flexible 

Work: Evidence from Uber Drivers”. 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keuntungan dari waktu 

kerja pengemudi yang fleksibel pada platform uber. Penelitian ini memiliki 

asumsi apabila pengemudi membentuk ekspektasi rasional mengenai upah 

yang diharapkan dan membuat keputusan pasokan tenaga kerja setiap jam 

dengan membandingkan upah reservasi masing-masing pengemudi dengan 

upah yang diharapkan. Sehingga masing-masing pengemudi memiliki 

kemampuan beradaptasi dengan aturan waktu kerja yang fleksibel. 
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Penelitian ini memiliki hasil apabila pengemudi memiliki waktu kerja 

yang bervariasi dari minggu ke minggu, dari hari ke hari, dari jam ke jam. 

 Persamaan penelitian ini adalah objek penelitian yang mana pengemudi 

ojek online baik dari uber dan go-jek memiliki waktu kerja yang fleksibel. 

Perbedaan penelitian ini adalah berfokus pada ekspektasi pengemudi uber 

untuk mendapatkan pendapatan harian. Lalu perbedaan lainnya adalah 

penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sedangkan penulis 

menggunakan metode kualitatif.  

  Persamaan dari penelitian ini adalah menganalisis perilaku 

pengemudi ojek online ketika permintaan melonjak pada waktu tertentu 

seperti hujan. Perbedaan dari penelitian ini adalah objek penelitian yakni 

uber, lyft dan didi. Lalu perbedaan selanjutnya dari penelitian ini adalah 

menggunakan metode kuantitatif dan perbedaan terakhir dari penelitian ini 

adalah fokus penelitian yang lebih berfokus kepada penetapan harga ketika 

terdapat kenaikan permintaan.  

Tabel 1.3. 

Penelitian Terdahulu Transportasi online 

Identitas Jurnal Fokus Penelitian Hasil Penelitian 

Nield, K & Brodeur, A 

2018, 

 

An Empirical analysis of 

taxi, Lyft and Uber rides: 

Evidence from weather 

shocks in NYC 

 

Journal of Economic 

Behavior and 

Organization 152 (2018) 

1-16 

Untuk mengetahui 

apakah terdapat korelasi 

yaitu pada peningkatan 

permintaan permintaan 

(demands) secara 

signifikan pada jumlah 

taxi, wahana Uber dan 

Lyft saat hujan turun. 

Penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

jumlah Uber (Lyft) naik 

per jam sekitar 22 (19)% 

lebih tinggi saat hujan, 

sedangkan jumlah naik 

taksi per jam meningkat 

hanya 5% di musim 

hujan, dan permintaan 

Uber naik sekitar 9% 

pada saat hujan turun. 

Temuan penelitian ini 

menunjukkan bahwa 
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Lanjutan tabel 1.3 

Alat analisis: 

analisis Statistik dan 

grafik interpretasi 

 penetapan harga yang 

dinamis membuat 

pengendara Lyft dan 

Uber bersaing ketika 

permintaan tiba-tiba naik 

yaitu selama hujan turun. 

Du, Y, Yin, Y, & Zha, L 

2017, 

 

Surge Pricing and Labor 

Supply in the ride-

sourcing market. 

 

Transportation Research 

Part B 117 (2018) 708-

722 

Alat analisis: analisis 

statistika 

Untuk mengetahui 

perilaku dari penawaran 

tenaga kerja di pasar 

ride-sourcing dan 

kemudian menyelidiki 

kinerja lonjakan harga. 

Penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

pada umumnya 

pengemudi menikmati 

pendapatan rata-rata yang 

lebih tinggi sementara 

pelanggan mengalami 

kebingungan selama 

periode waktu tertentu.   

Oehlsen E, Rossi, E P, 

Chevalier, A J, Chen, K 

M, 2016, 

 

The Value of Flexible 

Work: Evidence from 

Uber drivers. 

 

UCLA Anderson School 

of Management. Yale 

School of Management.  

Uber Technologies 

 

Alat analisis: analisis 

statistika dan k means 

clustering analysis 

Mengetahui keuntungan 

dari waktu kerja 

pengemudi yang 

fleksibel pada platform 

Uber. 

pengemudi memiliki 

waktu kerja yang 

bervariasi dari minggu ke 

minggu, dari hari ke hari, 

dari jam ke jam. 

Sumber: Data sekunder diolah (2019) 

 Berdasarkan referensi-referensi jurnal yang berkaitan dengan fokus 

penelitian yang akan diteliti yaitu transportasi online. Pada jurnal yang disebut di 

atas terdapat teori-teori antara lain: Farber (2015) tentang kondisi kerja, Chen & 

Sheldon (2015) tentang harga dinamis, Cachon (2015) lonjakan harga, dan Chen 

& Sheldon (2016) tentang fleksibilitas kerja.  
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4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

a. Penelitian tentang Kesehatan dan Transportasi oleh Varatharajan, dkk 

(2019), dengan judul “Stressfull by Design: Exploring Health Risks of 

Ride-share Work”. 

  Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis risiko kesehatan 

fisik dan mental dari pekerjaan berbagai ride-share di dalam pasar yang 

disewa baru di area metropolitan besar di Ontario, Kanada. Hasil dari 

penelitian ini adalah bahwa pengemudi ride-share menghadapi risiko 

kesehatan fisik dan mental yang dihasilkan dari pekerjaan berbagi 

tumpangan yang berbeda dengan pekerjaan berbagi tumpangan, serta yang 

serupa dengan mengemudi taksi dan pekerjaan transportasi lainnya. Kami 

mendapati bahwa sifat pekerjaan ini penuh tekanan karena desain: 

pengemudi rideshare menghadapi tekanan dan tekanan reguler dari 

penumpang, seperti mempercepat dan mengendarai anak-anak kecil tanpa 

kursi pendorong yang tepat. Mereka juga menggambarkan penambahan 

berat badan dan nyeri otot. 

  Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai 

kesehatan pengemudi ojek online. Persamaan lain dari penelitian ini adalah 

sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini 

adalah objek penelitian yakni pengemudi taksi di kanada. Sedangkan 

peneliti memiliki objek penelitian pengemudi go-jek di Yogyakarta. 

b. Penelitian tentang perilaku keselamatan dan kesehatan pengemudi oleh 

Xheladini, dkk (2019), dengan judul “Driver Profiles Based on Values 
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and Traffic Safety Climate and Their Relationships with Driver 

Behaviors”.  

  fokus penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara nilai-

nilai individu dan dimensi iklim lalu lintas, dan efek dari variabel-variabel 

pada perilaku pengemudi. penelitian ini memberikan wawasan tentang 

hubungan antara dimensi iklim keselamatan lalu lintas dan nilai-nilai 

individu. Negara-negara harus memprioritaskan nilai-nilai bengunan dan 

elemen iklim lalu lintas yang dapat mempromosikan perilaku yang lebih 

aman. 

  Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang 

keselamatan dan kesehatan kerja pengemudi. Perbedaan penelitian ini 

adalah lebih berfokus kepada perilaku pengemudi terhadap lalu lintas yang 

menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Perbedaan lain penelitian 

ini adalah menggunakan metode kuantitatif. 

c. Penelitian tentang keselamatan dan kesehatan pengemudi yang bekerja di 

malam hari ketika visibilitas buruk oleh Owens, dkk (2019), dengan judul 

“Drivers’ Assessment of The Risks of Distraction, Poor Visibility at Night, 

and Safety-related Behaviors of Themselves and Other Drivers”. 

  Fokus penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana keselamatan 

dan kesehatan pengemudi yang bekerja di malam hari ketika visibilitas 

malam yang buruk. Hasil dari penelitian ini adalah sebagian besar driver 

sepenuhnya menyadari risiko yang terkait dengan gangguan melalui 

penggunaan ponsel pintar, meskipun driver yang lebih muda mengakui 
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menggunakan perangkat tersebut. Selain itu, meskipun mereka secara 

samar-samar menyadari peningkatan kesulitan saat mengemudi di malam 

hari, responden sangat melebih-lebihkan visibilitas pejalan kaki di malam 

hari, dan mereka umumnya gagal untuk mengkompensasi penglihatan 

malam yang terbatas melalui penggunaan lampu sorot tinggi dan 

pengurangan kecepatan. tingkat kesadaran yang tinggi tentang risiko yang 

terkait dengan gangguan, terutama ketika menggunakan perangkat 

komunikasi elektronik. 

  Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang 

keselamatan dan kesehatan pengemudi. Perbedaan penelitian ini adalah 

jika penelitian ini lebih fokus terhadap keselamatan dan kesehatan 

pengemudi pada malam hari. perbedaan lainnya adalah menggunakan 

metode kuantitatif.  

d. Penelitian tentang keselamatan psikologis dan kesejahteraan pengemudi 

profesional oleh Gamero dan Silla (2018), dengan judul “Psychological 

Safety Climate and Professional Drivers’ Well-being: The Mediating Role 

of Time Pressure”. 

  Studi ini menguji peran mediasi tekanan waktu dalam hubungan 

antara iklim keselamatan psikologis dan kesejahteraan pengemudi 

profesional (kesehatan dan kelelahan). Temuan menunjukkan bahwa iklim 

keselamatan psikologis secara negatif dikaitkan dengan tekanan waktu dan 

positif dengan kesehatan umum dan kelelahan. Tekanan waktu merusak 
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kesejahteraan pengemudi, dan sebagian memediasi hubungan antara iklim 

keselamatan psikologis dan kesejahteraan pengemudi. 

  Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang 

keselamatan dan kesehatan pengemudi. Perbedaan penelitian ini adalah 

lebih berfokus pada iklim keselamatan psikologis, kesehatan umum 

pengemudi dan tekanan waktu yang mempengaruhi kesejahteraan 

pengemudi. Sedangkan peneliti lebih fokus kepada keselamatan dan 

kesehatan pengemudi bekerja saat hujan. perbedaan penelitian ini adalah 

menggunakan metode kuantitatif.  

Tabel 1.4. 

Penelitian Terdahulu Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Identitas Jurnal Fokus Penelitian Hasil Penelitian 

Varatharajan, S, Kosny, 

A, Bigelow, P, Saunders, 

R, Meyer B, S, Reid-

Musson, E, MacEachen, 

E, & Bartel, E 2019, 

 

Stressful by design: 

Exploring health risks of 

ride-share work 

 

Jurnal of Transport & 

Health 14 (2019) 100571 

 

Alat analisis: deskriptif 

Analisis ini berusaha 

memahami risiko 

kesehatan fisik dan 

mental dari pekerjaan 

berbagi tumpangan di 

dalam pasar yang 

disewa baru di area 

metropolitan besar di 

Ontario, Kanada. 

Studi ini menemukan 

bahwa pengemudi ride-

share menghadapi risiko 

kesehatan fisik dan mental 

yang dihasilkan dari 

pekerjaan ride-share yang 

berbeda dengan pekerjaan 

berbagi tumpangan, serta 

yang serupa dengan 

mengemudi taksi dan 

pekerjaan transportasi 

lainnya. Kami mendapati 

bahwa sifat pekerjaan ini 

penuh tekanan karena 

desain: pengemudi 

rideshare menghadapi 

tekanan dan tekanan reguler 

dari penumpang, seperti 

mempercepat dan 

mengendarai anak-anak 

kecil tanpa kursi pendorong 

yang tepat. Mereka juga 

menggambarkan 

penambahan berat badan 
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Lanjutan tabel 1.4 

  dan nyeri otot. 

Xheladini, G, 

Shubenkova, K, Makris, 

E, Krasniqi, M, Krasniqi, 

E, Georgogianni, D, 

Danelli-Mylona, V, 

Pashkevich, M, 

Pashkevich, A, Oz, B, 

Lajunen, T, Ozkan, T, 

Ersan, O, Solmazer, G, 

Azik, D, Uzumcuoglu, Y, 

Findik, G, & Kacan, B 

2019, 

Driver profiles based on 

values and traffic safety 

climate and their 

relationships with driver 

behaviors 

 

Transportation Research 

Part F (2019) 246-259 

 

Alat analisis: statistika 

Fokus penelitian ini 

adalah untuk menguji 

hubungan antara 

nilai-nilai individu 

dan dimensi iklim 

lalu lintas, dan efek 

dari variabel-variabel 

pada perilaku 

pengemudi. 

 

Penelitian ini memberikan 

wawasan tentang hubungan 

antara dimensi iklim 

keselamatan lalu lintas dan 

nilai-nilai individu. Negara-

negara harus 

memprioritaskan nilai-nilai 

bangunan dan elemen iklim 

lalu lintas yang dapat 

mempromosikan perilaku 

yang lebih aman. 

Owens, A, D, Zlupko, G 

& Mikoski, P 2019, 

 

Drivers’ assessment of 

the risks of distraction, 

poor visibility at night, 

and safety-related 

behaviors of themselves 

and other drivers 

 

Transportation Research 

Part F 62 (2019) 416-434 

 

Alat analisis: statistika 

untuk meneliti 

bagaimana 

keselamatan dan 

kesehatan pengemudi 

yang bekerja di 

malam hari ketika 

visibilitas malam 

yang buruk. 

sebagian besar driver 

sepenuhnya menyadari risiko 

yang terkait dengan 

gangguan melalui 

penggunaan ponsel pintar, 

meskipun driver yang lebih 

muda mengakui 

menggunakan perangkat 

tersebut. Selain itu, meskipun 

mereka secara samar-samar 

menyadari peningkatan 

kesulitan saat mengemudi di 

malam hari, responden sangat 

melebih-lebihkan visibilitas 

pejalan kaki di malam hari, 

dan mereka umumnya gagal 

untuk mengkompensasi 

penglihatan malam yang 

terbatas melalui penggunaan 

lampu sorot tinggi dan 

pengurangan 
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Lanjutan tabel 1.4 

  kecepatan. tingkat 

kesadaran yang tinggi 

tentang risiko yang terkait 

dengan gangguan, 

terutama ketika 

menggunakan perangkat 

komunikasi elektronik. 

Gamero, N & Silla, I 

2018, 

 

Psychological safety 

climate and professional 

drivers’ well-being: The 

mediating role of time 

pressure 

 

Transportation Research 

Part F 53 (2018) 84-92 

 

Alat analisis: statistika 

Studi ini menguji peran 

mediasi tekanan waktu 

dalam hubungan antara 

iklim keselamatan 

psikologis dan 

kesejahteraan 

pengemudi profesional 

(kesehatan umum dan 

kurangnya kelelahan). 

Temuan menunjukkan 

bahwa iklim keselamatan 

psikologis secara negatif 

dikaitkan dengan tekanan 

waktu dan positif dengan 

kesehatan umum dan 

kelelahan. Tekanan waktu 

merusak kesejahteraan 

pengemudi, dan sebagian 

memediasi hubungan 

antara iklim keselamatan 

psikologis dan 

kesejahteraan pengemudi. 

Yani A, M & Sudarijati, 

2019, 

 

Pengaruh Program 

Keselamatan Kesehatan 

Kerja (K3) dan Kondisi 

Lingkungan Kerja Fisik 

Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada PT. 

Bahagia Jaya Sejahtera 

 

Jurnal Visionida, Volume 

5 Nomor 1 Juni 2019 

 

Alat analisis: statistika 

Untuk memperoleh 

pengaruh program 

keselamatan kesehatan 

kerja dan kondisi 

lingkungan kerja fisik 

terhadap kinerja 

karyawan bagian 

produksi pada PT. 

Bahagia Jaya Sejahtera. 

Hasil analisis regresi 

berganda program 

keselamatan kesehatan 

kerja dan kondisi 

lingkungan kerja fisik 

mempunyai pengaruh 

yang positif dan signifikan 

terhadap kinerja dan hasil 

uji F menyatakan bahwa 

secara simultan program 

keselamatan kesehatan 

kerja dan kondisi 

lingkungan kerja fisik 

berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 

Sedangkan hasil uji t 

menyatakan bahwa 

program keselamatan 

kesehatan kerja (K3) dan 

kondisi lingkungan kerja 

fisik secara parsial 

berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 

Sumber: Data sekunder diolah (2019) 



28 

 
 

 Berdasarkan referensi-referensi jurnal yang berkaitan dengan fokus 

penelitian yang akan diteliti yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. pada jurnal 

tersebut terdapat teori-teori yakni Kasmir (2016) tentang tujuan keselamatan dan 

kesehatan kerja dan cara mengurangi kecelakaan kerja.  

 Dengan berbagai penelitian terdahulu yang telah peneliti ampu di atas, 

peneliti memiliki teori rujukan sebagai dasar penelitian yang peneliti lakukan. 

Pada penelitian ini peneliti memiliki 3 variabel yakni: makna kerja, motivasi, 

transportasi online, dan keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun teori-teori yang 

peneliti ampu sebagai dasar penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.5. 

Review Teori Penelitian 

Fokus Penelitian Jurnal Teori Indikator 

Makna Kerja 

King & Ward, et 

al (2017) 

Streger, (2012). Definisi makna 

kerja. 

Williams, (2007). Koneksi sosial. 

Board, Deci & 

Ryan, (2004). 

Koneksi sosial. 

Wrzeniewski, 

(2003). 

koneksi sosial. 

Emmons, (2003). Tujuan. 

Richards & 

Stemmerich 

(1998). 

Tujuan. 

Diener & Biswas-

Diener (2002). 

Fleksibilitas. 

Smeets, Bauer & 

Gneezy, (2015). 

Sumber keuangan. 

Rosso, (2010). Sumber motivasi, 

sumber 

kepercayaan, 

sumber motivasi, 

konteks keuangan, 

konteks 

kebudayaan, 

pegawai setara, 

grup dan 
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Lanjutan tabel 1.5 

   komunitas. 

 Clark, T, Nyberg, 

E & Restauri, N, 

et al (2019) 

Frankl (1992). Sumber makna 

hidup. 

Motivasi 

Dobre, et al 

(2013) 

Bortol & Martin, 

(1998). 

Definisi motivasi. 

McGregor, 

(1960). 

Teori X & Y. 

Whitley, (2002). Imbalan finansial. 

Schroeder, et al 

(2015) 

Locke & Latham, 

(1984). 

Goal Setting 

Theory 

Zlate, S et al 

(2015) 

Herzberg, (1959). Hygiene factors & 

Motivation factors. 

Foreword, et al 

(2016) 

Victor H Vroom, 

(1965). 

Teori ekspektansi. 

Transportasi 

online 

Nield & Brodeur, 

et al (2018) 

Farber, (2015). Kondisi kerja. 

Nield & Brodeur, 

et al (2018) 

Chen & Sheldon, 

(2015). 

Harga dinamis 

Du, Yin & Zha, et 

al (2017) 

Cachon, (2015). Lonjakan harga 

Oehlsen, E, Rossi 

E, P, Chevalier A, 

J & Chen K, M, et 

al (2016) 

Chen & Sheldon, 

(2016). 

Fleksibilitas. 

Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja 

Yani A, M & 

Sudarijati, et al 

(2019) 

Kasmir, (2016). Tujuan k3, cara 

mengurangi 

kecelakaan kerja. 

Sumber: Data sekunder diolah (2019). 

 Berdasarkan beberapa fokus penelitian di atas, yakni makna kerja, 

motivasi, dan keselamatan dan kesehatan kerja. terdapat teori-teori antara lain: 

Streger (2012) definisi makna kerja, Williams (2017), Board, Deci & Ryan 

(2004), Wrzeniewski (2003) tentang koneksi sosial, Emmons (2003), Richards & 

Stemmerich (1998) tentang konteks tujuan makna kerja, Diener & Biswas-Diener 

(2002) tentang fleksibilitas, Smeets, Bauer & Gneezy (2015) konteks sumber 

keuangan, Rosso (2010) 4 sumber makna kerja, dan Frankl (1992) sumber makna 

hidup. Motivasi yakni Bortol & Martin (1998) definisi motivasi, McGregor (1960) 
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teori X dan Y, Whitley (2002) imbalan finansial, Locke & Latham (1984) goal 

setting theory, Herzberg (1959) hygine & motivation factors, dan Vroom (1965) 

teori ekspektansi. Transportasi online yakni Farber (2015) tentang kondisi kerja, 

Chen & Sheldon (2015) tentang harga dinamis, Cachon (2015) lonjakan harga, 

dan Chen & Sheldon (2016) tentang fleksibilitas kerja. keselamatan dan kesehatan 

kerja yakni Kasmir (2016) tentang tujuan keselamatan dan kesehatan kerja dan 

cara mengurangi kecelakaan kerja.  

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Manajemen Sumber daya manusia 

2.2.1.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia adalah hal yang sangat penting bagi 

organisasi. Manajemen sumber daya manusia mengatur segala hal yang berkaitan 

dengan manusia di dalam organisasi. Menurut Snell & Bohlander (2010) 

manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana 

memberdayakan karyawan dalam perusahaan, membuat pekerjaan, kelompok 

kerja, mengembangkan para karyawan yang mempunyai kemampuan, 

mengidentifikasi suatu pendekatan untuk dapat mengembangkan kinerja 

karyawan dan memberikan imbalan kepada mereka atas usahanya dalam bekerja. 

Menurut Dessler (2006) manajemen sumber daya manusia adalah proses 

memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan, 

memerhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan, keamanan, dan masalah 

keadilan. 
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Menurut Rivai (2009) manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu 

atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja) 

yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara 

maksimal sehingga tercapai tujuan (goal) bersama perusahaan, karyawan dan 

masyarakat menjadi maksimal. 

 Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya 

manusia merupakan suatu fungsi dalam lingkup manajemen yang penting bagi 

organisasi karena berhubungan dengan individu-individu yang terlibat dalam 

proses aktivitas organisasi. Manajemen sumber daya manusia juga diperlukan 

untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. 

2.2.1.2 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Manajemen sumber daya manusia pasti memiliki kegiatan-kegiatan kunci 

yang dilakukan supaya dapat menunjang organisasi dalam mencapai tujuannya. 

Menurut Bohlander dan Snell (2010) manajemen Sumber daya manusia memiliki 

10 fungsi utama, sebagai berikut: 

a. Perencanaan: proses mengidentifikasi, melacak, dan mengembangkan 

individu untuk di posisi tertentu. (Bohlander & Snell, 2010). 

b. Rekrutmen: proses melacak dan mempertahankan hubungan dengan calon 

karyawan yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan perusahaan. 

(Bohlander & Snell, 2010). 

c. Desain Pekerjaan: hasil analisis pekerjaan yang meningkatkan pekerjaan 

melalui pertimbangan teknologi dan manusia untuk meningkatkan 
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efisiensi organisasi dan kepuasan kerja karyawan. (Bohlander & Snell, 

2010). 

d. Pelatihan dan Pengembangan: untuk mengenali kombinasi kegiatan yang 

digunakan organisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

karyawan. (Bohlander & Snell, 2010). 

e. Penilaian Kinerja: hasil dari proses tahunan atau dua tahunan di mana 

seorang manajer mengevaluasi kinerja karyawan relatif terhadap 

persyaratan pekerjaannya dan menggunakan informasi untuk menunjukkan 

karyawan tersebut mengapa dan dimana perbaikan dibutuhkan. (Bohlander 

& Snell, 2010). 

f. Kompensasi: Kompensasai terdiri dari tiga komponen utama. 

Kompensasai langsung mencakup upah dan gai karyawan, insentif, bonus, 

dan komisi. Kompensasi tidak langsung terdiri dari banyak manfaat yang 

diberikan oleh perusahaan, kompensasi non keuangan meliputi program 

pengakuan karyawan, penghargaan, dukungan organisasi, lingkungan 

kerja, jam kerja yang fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan pribadi. 

(Bohlander & Snell, 2010). 

g. Benefit: segala sesuatu keuntungan yang secara sukarela diberikan oleh 

perusahaan dalam rangka mempertahankan karyawan agar tetap bekerja di 

perusahaan. (Bohlander & Snell, 2010). 

h. Hubungan Serikat Pekerja: sebuah organisasi yang di dalamnya berisikan 

perkumpulan pekerja yang bertujuan untuk melindungi, mendukung, dan 
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menyampaikan hak-hak pekerja kepada perusahaan, organisasi atau 

lembaga yang berkaitan. (Bohlander & Snell, 2010). 

 Melalui 8 kegiatan tersebut manajemen sumber daya manusia dapat 

terlaksana dengan efektif dan efisien. Perencanaan sdm yang dilakukan dapat 

mengidentifikasi hingga mengembangkan individu di posisi tertentu. kemudian 

kegiatan rekrutmen dapat membantu organisasi untuk melacak dan 

mempertahankan karyawan yang memiliki kemampuan sesuai kriteria yang 

dibutuhkan perusahaan. kemudian melalui desain pekerjaan organisasi dapat 

meningkatkan efisiensi organisasi dan kepuasan kerja karyawan.  

 Kemudian, kegiatan pelatihan dan pengembangan dapat meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan karyawan. Selanjutnya, evaluasi perlu dilakukan 

oleh organisasi kepada karyawan agar karyawan mengerti di mana perbaikan 

dibutuhkan. Lalu perusahaan akan memberikan kompensasi dan benefit sesuai 

dengan porsi masing-masing individu. Selain itu, hubungan serikat pekerja 

memiliki tujuan untuk melindungi, mendukung, dan menyampaikan hak-hak 

pekerja kepada perusahaan. 

2.2.2 Makna Kerja 

2.2.2.1 Definisi Makna Kerja (Meaning of Work) 

 Makna kerja menurut Streger (2012) adalah jaringan koneksi, pemahaman, 

dan interpretasi yang membantu kita memahami pengalaman kita dan 

merumuskan rencana mengarahkan energi kita untuk pencapaian masa depan yang 

kita inginkan. makna memberi kita perasaan bahwa hidup kita penting, bahwa 
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mereka masuk akal, dan bahwa mereka lebih dari jumlah detik, hari, dan tahun 

kita.  

 Makna kerja adalah sumber personal yang menjadi faktor internal berasal 

dari diri seseorang yang kemudian mengatur dan menguasai hal yang menjadi 

pendorong dari eksternal seorang individu yang bisa mempengaruhi keterikatan 

kerja seseorang (Tanudjaja, 2013). Menurut Mumpuni (2015) mengutarakan jika 

berkaitan dengan makna kerja, semua orang yang memiliki pekerjaan dapat 

memaknai pekerjaan mereka sesuai harapan yang diinginkan. Sehinggga bisa 

dikatakan bahwa makna kerja adalah interpretasi yang subjektif dari individu 

dalam memaknai kerja sesuai dengan pengalaman dan interaksi berdasarkan nilai-

nilai dari tiap individu, kebutuhan, ketertarikan, kepribadian, skill, dan juga 

personal karakteristik. 

 Menurut Frankl (1992) dalam Koeswara (1992) mengatakan bahwa 

pekerjaan bukanlah sumber dimana makna kerja itu muncul tetapi hal itu 

tergantung dari keberanian individu menunjukkan ekspresi, keunikan, dan 

keistimewaan disetiap bekerja yang nantinya akan memberikan makna serta 

komitmen pribadi dipekerjaan yang dilakukan sehingga lebih bertanggung jawab 

terhadapnya. Lebih lanjut lagi Frankl (1992) menambahkan bahwa semua 

pekerjaan sesungguhnya dapat memberikan makna kepada seorang individu 

selama apa yang dikerjakannya bertujuan untuk memberi manfaat kepada hidup, 

entah itu kehidupan pribadi atau untuk sesama. 

 Frankl (1992) mengemukakan tiga pendekatan yang merupakan sumber 

makna hidup, yang apabila diterapkan dan dipenuhi maka seorang itu akan 
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menemukan makna hidupnya. Ketiga pendekatan itu adalah nilai kreatif, nilai 

penghayatan dan nilai bersikap. Penjelasan dari ketiga nilai tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Creative values (Nilai-nilai Kreatif)  

Nilai ini dapat diraih oleh setiap individu melalui berbagai kegiatan, 

individu dapat mengemukakan makna hidupnya dengan bertindak. 

Misalnya bekerja, akan tetapi makna hidup bukan terletak pada pekerjaan 

melainkan pada sikap dan cara kerja yang mencerminkan keterlibatan 

pribadi pada pekerjaannya. Berbuat kebajikan dan melakukan hal-hal yang 

bermanfaat bagi lingkungan termasuk usaha merealisasikan nilai-nilai 

kreatif. 

b. Experiental valuesm (Nilai Penghayatan) 

Nilai penghayatan adalah mengenai penerimaan individu terhadap dunia. 

Nilai penghayatan dapat diraih dengan cara menerima apa yang ada 

dengan penuh pemaknaan dan penghayatan yang mendalam. Seperti 

penghayatan terhadap keindahan, penghayatan terhadap rasa cinta dan 

memahami suatu kebenaran. Dalam hal ini cinta kasih merupakan nilai 

yang sangat penting dalam mengembangkan hidup bermakna.  

c. Attitudinal values (Nilai-Nilai Bersikap) 

Nilai ini dianggap penting dan paling tinggi dari nilai-nilai yang lain, 

dimana individu dapat mengambil sikap yang tepat terhadap keadaan yang 

tidak bisa dihindari. kehidupan tidak hanya mempertinggi derajat dan 

memperkaya pengalaman, akan tetapi juga ada peristiwa-peristiwa yang 
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hadir dalam kehidupan seseorang yang tidak dapat dihindarinya. Nilai ini 

menekankan bahwa penderitaan yang di alami oleh seseorang masih tetap 

dapat memberikan makna bagi dirinya jika disikapi dengan tepat.  

Dari beberapa definisi makna kerja di atas, dapat disimpulkan 

apabila makna kerja adalah interpretasi yang ada pada diri individu yang 

menunjukkan keunikan dan keistimewaan karyawan pada saat bekerja. 

sehingga memberikan komitmen pribadi pada pekerjaan tersebut yang 

nilai-nilai tersebut akan di bawa pada masa depan. 

2.2.2.2 Makna kerja sebagai Koneksi Sosial 

 Menurut Williams (2007) Koneksi sosial adalah prediktor yang sangat 

kuat untuk kesejahteraan secara umum dan mereka memainkan peran penting 

dalam pengalaman hidup seseorang sebagai bermakna. 

 Menurut Board, Deci & Ryan (2004) Merasa terhubung secara sosial dan 

diterima oleh rekan kerja seseorang juga terkait dengan kepuasan kerja dan kinerja 

yang lebih besar. Iklim organisasi yang menumbuhkan interaksi suportif dapat 

membantu pekerja untuk membentuk ikatan sosial yang penting yang memberikan 

dorongan motivasi dan makna. 

 Menurut Wrzesniewski (2003) Interaksi sosial dapat mempromosikan 

kebermaknaan yang lebih tinggi di tempat kerja dan pada gilirannya memperkuat 

standar untuk interaksi interpersonal yang sopan. 

Dari ketiga definisi makna kerja sebagai koneksi sosial dapat disimpulkan 

apabila bekerja dapat membuat karyawan merasa sejahtera karena terdapat 
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interaksi antara sesama pekerja lainnya. sehingga interaksi sosial tersebut 

memberikan pengaruh yang positif bagi karyawan. 

2.2.2.3 Aspek Tujuan pada Makna Kerja 

 Menurut Emmons (2003) Tujuan juga memberikan motivasi dan 

ketertiban bagi kehidupan orang lain, membimbing mereka ke arah tindakan yang 

dijiwai dengan signifikansi dan nilai pribadi. 

Menurut Richards & Stemmerich (1998) Tujuan pribadi dapat menjadi 

prediktor yang kuat tentang kesejahteraan ketika mereka menyediakan sarana 

untuk tujuan penting yang lebih luas. 

2.2.2.4 Aspek Fleksibilitas pada Makna Kerja 

 Menurut Diener & Biswas-Diener (2002) Fleksibilitas dapat memberikan 

lebih banyak manfaat bagi makna karyawan daripada gaji yang lebih tinggi, 

karena uang menawarkan manfaat yang menurun bagi kesejahteraan begitu 

kebutuhan dasar manusia terpenuhi Orang yang bekerja berjam-jam sambil 

enggan (versus senang) untuk melakukannya mengalami tujuan yang lebih rendah 

dalam hidup dan kepuasan hidup. 

2.2.2.5 Sumber Keuangan pada Makna Kerja 

 Menurut Smeets, Bauer & Gneezy (2015) Sumber daya keuangan dapat 

memungkinkan seseorang untuk mengejar tujuan pribadi mereka di tempat kerja 

dan di lingkungan sosial, mendorong tujuan yang lebih tinggi. Akhirnya, sumber 

daya ekonomi dapat memungkinkan seseorang untuk berkontribusi dalam 

memperbaiki keluarga mereka atau untuk kegiatan filantropi, meningkatkan 

perasaan signifikansi dan generativitas. 
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 Menurut Rosso (2010) terdapat berbagai macam faktor yang bisa 

mempengaruhi makna kerja, mulai dari sikap individu, nilai-nilai organisasi, 

hingga spiritual. 4 sumber utama dari makna kerja adalah diri sendiri, orang lain, 

konteks kerja, dan kehidupan spiritual. 

1. Diri Sendiri 

a. Nilai  

Merupakan komponen yang membuat suatu pekerjaan itu menjadi 

sangat berarti. Tiap individu memiliki nilai bermacam-macam dan itu 

dipengaruhi oleh norma sosial, interaksi interpersonal, dan pengalaman 

kerja. Nilai memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan sudut 

pandang terhadap bagaimana individu memahami dan memaknai 

pekerjaannya. 

b. Motivasi 

Motivasi ini secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap cara 

seseorang memaknai pekerjaannya. Motivasi didefinisikan sebagai 

tingkatan dimana seseorang merasakan hal yang positif saat melakukan 

pekerjaannya dengan efisien. Karakteristik pekerjaan dapat 

menghubungkan makna dan motivasi sebagai pembangun dari 

pengalaman kerja yang sangat bermakna dan ini menjadi dasar 

psikologis penting dalam pembentukan motivasi kerja dari dalam diri 

seorang individu. 

c. Kepercayaan 
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Kepercayaan disini sebagai sumber sejauh mana individu yakin akan 

pekerjaannya sebagai sumber utama dari hidup mereka, dan 

menciptakan keselarasan antara kebutuhan dan anggapan bahwa 

pekerjaan tersebut akan mampu memenuhi kebutuhan itu. Semakin 

tinggi kepercayaan terhadap pekerjaan yang dilakukan semakin susah 

pula individu untuk lepas dengan pekerjaannya, karena menganggap 

pekerjaan yang dilakukan sangatlah berarti. 

2. Orang Lain 

a. Pegawai Setara 

Kedekatan individu dengan teman sejawat dalam bekerja bisa 

memberikan pengaruh positif terhadap persepsi seseorang dengan 

makna bekerja, karena dengan dekat maka bisa mengetahui jalan 

pikiran dari seseorang. 

b. Pemimpin 

Seseorang pemimpin haruslah bisa memberikan pemahaman terhadap 

bawahan ataupun pekerja yang lain berkaitan tentang tujuan dari 

perusahaan. 

c. Grup dan  Komunitas 

Hubungan dari kelompok ataupun tim kerja antara individu dengan 

individu yang lain baik itu satu divisi ataupun teman kerja professional 

semuanya bisa memberikan pengaruh terhadap tingkatan makna kerja 

seseorang. 

d. Keluarga 
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Tidak hanya hubungan di dalam wilayah kerja, hubungan diluar 

wilayah kerja juga dapat mempengaruhi makna kerja dari seseorang. 

keluarga sendiri dapat mempengaruhi dengan memberikan tanggung 

jawab tertentu terhadap individu sebagai tuntutan sebagai beban atau 

pun bisa memberikan dorongan positif dengan memberikan 

lingkungan yang baik sehingga individu bisa rileks dari tuntutan 

pekerjaan dimana dukungannya bisa berupa ungkapan kagum, hormat, 

dan cinta. 

3. Konteks Kerja 

a. Desain Pekerjaan 

Karakteristik kerja yang spesifik bisa menentukan makna pekerjaan 

bagi seseorang. dengan mendesain pekerjaan secara aktif digunakan 

untuk menciptakan pekerjaan yang sesuai dengan tujuan, keahlian, dan 

nilai pribadi karyawan. Dengan begitu karyawan akan mendapatkan 

dorongan positif dalam motivasi, performa, dan kepuasan dari 

pekerjaan yang dilakukan. 

b. Misi Organisasi 

Misi dari organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam 

membentuk karyawan ketika mereka memaknai pekerjaan mereka. 

Misi merupakan representasi dari tujuan, harapan, dan nilai-nilai dari 

suatu organisasi. Sehingga makna ini yang nantinya menjadi patokan 

karyawan dalam menyelaraskan tujuan mereka untuk memberikan 
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makna yang positif, mendalam, dan melekat kuat dengan diri para 

karyawan. 

c. Keuangan 

Keuangan menunjukkan bahwa insentif dari suatu pekerjaan ini akan 

meningkatkan motivasi dari seseorang dalam bekerja sehingga 

mempengaruhi juga bagaimana cara seseorang memaknai 

pekerjaannya. 

d. Wilayah non-Pekerjaan 

Dalam melakukan pekerjaan seorang individu akan berusaha untuk 

menciptakan lingkungan kerja yang sesuai dengan kegiatan atau hal 

yang disukainya. 

e. Kebudayaan 

Makna dari pekerjaan disebarkan dan disosialisasikan melalui 

lingkungan dari seseorang melalui budaya. Meskipun memiliki 

berbagai macam makna dan budaya tetapi memiliki pola bahwa 

bekerja merupakan fenomena kompleks yang mempengaruhi sudut 

pandang terhadap suatu pekerjaan. 

4. Kehidupan Spiritual 

a. Spiritualitas  

Pandangan antara individu yang spiritual dengan non-spiritual terdapat 

perbedaan. Spiritual lebih memandang pekerjaan mereka dengan 

peduli, melayani, dan transendensi. Hal ini membuat individu yang 
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bekerja dengan spiritual cenderung memiliki makna kerja yang lebih 

tinggi dibanding dengan yang tidak spiritual. 

b. Panggilan Suci 

Sebagain besar penelitian menunjukkan bahwa peran dari kehidupan 

spiritual dalam pekerjaan berfokus pada panggilan yang suci. Di mana 

panggilan itu muncul dari dalam diri terhadap pekerjaan tertentu. 

secara agama pengertian ini diartikan sebagai undangan dari Tuhan 

berdasarkan kehendak-nya. Panggilan ini sangatlah berpengaruh 

terhadap makna dari kerja yang dirasakan oleh seseorang. 

2.2.3 Motivasi 

2.2.3.1 Pengertian Motivasi 

 Menurut Bortol & Martin (1998) motivasi sebagai alat yang ampuh yang 

memperkuat perilaku dan memicu kecenderungan untuk melanjutkan. Dengan 

kata lain, motivasi adalah dorongan internal untuk memenuhi kebutuhan yang 

tidak terpuaskan dan untuk mencapai tujuan tertentu. Ini juga merupakan prosedur 

yang dimulai melalui kebutuhan fisiologis atau psikologis yang merangsang 

kinerja yang ditetapkan oleh suatu tujuan. Dibandingkan dengan sumber daya 

keuangan, sumber daya manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan 

keunggulan kompetitif bagi organisasi mereka. Secara umum, kinerja karyawan 

tergantung pada sejumlah besar faktor, seperti motivasi, penilaian, kepuasan kerja, 

pelatihan dan pengembangan dan sebagainya, tetapi makalah ini hanya berfokus 

pada motivasi karyawan, karena telah terbukti berpengaruh pada tingkat 

signifikan.  
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 Menurut Kalimullah (2010) seorang karyawan yang termotivasi memiliki 

sasarannya selaras dengan tujuan organisasi dan mengarahkan usahanya ke arah 

itu. Selain itu, organisasi-organisasi ini lebih sukses, karena karyawan mereka 

terus mencari cara untuk meningkatkan pekerjaan mereka. Membuat karyawan 

untuk mencapai potensi penuh mereka di tempat kerja dalam kondisi yang penuh 

tekanan adalah tantangan yang sulit, tetapi ini dapat dicapai dengan memotivasi 

mereka. 

 Menurut Arini dan Erisman (2016) motivasi adalah antusiasme intrinsik 

dalam diri manusia dan dorongan untuk beraktivitas yang berhubungan dengan 

keinginan, impian, dan cita-cita seseorang. motivasi adalah kekuatan internal yang 

menyebabkan seorang individu memutuskan untuk mengambil suatu tindakan. 

Motivasi individu dipengaruhi oleh faktor biologis, intelektual, sosial, dan 

emosional. Motivasi memiliki beberapa aspek kehidupan dalam kesadaran dan 

tindakan setiap orang. 

Dari ketiga definisi motivasi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

motivasi adalah dorongan untuk memperkuat perilaku karyawan agar sesuai 

dengan tujuan organisasi. Motivasi membuat individu melakukan suatu tindakan 

tertentu yang dipengaruhi oleh berbagai faktor.  

2.2.3.2 Teori Motivasi 

 Menurut Arini dan Erisman (2016) teori-teori umum motivasi yang akan 

dikemukakan berikut ini merupakan yang berhubungan dengan pengelolaan 

sumber daya manusia, karena teori motivasi ini dapat memudahkan bagi 
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manajemen perusahaan untuk dapat menggerakkan, mendorong dalam 

melaksanakan tugas yang dibebakan kepada para karyawan. 

2.2.3.2.1 Teori Maslow 

 Di kutip dari Koontz (1990) dalam Arini dan Erisman (2016) 

mengemukakan salah satu teori motivasi yang paling banyak diaplikasikan dalam 

beberapa disiplin ilmu lainnya. teori ini dikenal dengan teori hirarki kebutuhan 

yang dikemukakan oleh Maslow. Maslow memandang kebutuhan manusia 

berdasarkan satu hirarki kebutuhan dari kebutuhan yang paling rendah hingga 

kebutuhan yang paling tinggi. kebutuhan pokok manusia yang diidentifikasikan 

Maslow dalam urutan dengan dasar pentingnya adalah sebagai berikut:  

a. Kebutuhan fisiologis (basic needs) misalnya sandang, pangan, papan dan 

kesejahteraan individu. 

b. Kebutuhan akan rasa aman (securily needs) dikaitkan dengan kerja maka 

kebutuhan akan keamanan sewaktu bekerja, perasaan aman yang 

menyangkut masa depan pekerja. 

c. Kebutuhan Afiliasi atau Akseptansi (social needs) 

d. Kebutuhan penghargaan (esteem needs) 

e. Kebutuhan Perwujudan diri (self-actualization) 

2.2.3.2.2 Teori Dua Faktor Herzberg 

 Di kutip dari Koontz (1990) dalam Arini dan Erisman (2016) Herzberg 

mengklaim telah menemukan penjelasan dua faktor motivasi yaitu: 
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a. Hygiene factors, yang meliputi gaji, kehidupan pribadi, kualitas supervisi, 

kondisi kerja, jaminan kerja, hubungan antar pribadi, kebijaksanaan dan 

administrasi perusahaan. 

b. Motivation factors, yang dikaitkan dengan isi pekerjaan mencakup 

keberhasilan, pengakuan, pekerjaan yang menantang, peningkatan dan 

pertumbuhan dalam pekerjaan. 

2.2.3.2.3 Teori Kebutuhan ERG Alderfer 

 Dikutip dari Koontz (1990) dalam Arini dan Erisman (2016) teori ERG 

Alderfer (existence, relatedness, growth) adalah teori motivasi yang di 

kemukakan oleh Clayton P. Alderfer. Teori Alderfer (1972) menemukan adanya 3 

kebutuhan pokok manusia: 

a. Existence needs (Kebutuhan Keadaan) adalah sesuatu kebutuhan akan 

tetap bisa hidup sesuai dengan tingkat kebutuhan yaitu meliputi kebutuhan 

fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman.  

b. Relatedness needs (Kebutuhan Berhubungan) mencakup kebutuhan untuk 

berinteraksi dengan orang lain. kebutuhan ini sesuai dengan kebutuhan 

afiliasi. 

c. Growth needs (Kebutuhan Pertumbuhan) adalah kebutuhan yang 

mendorong seseorang untuk memiliki pengaruh yang kreatif dan produktif 

terhadap diri sendiri atau lingkungan. Realisasi dari kebutuhan 

penghargaan dan perwujudan diri. 

2.2.3.2.4 Teori Motivasi Ekspektansi 
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 Menurut Vroom (1990) dalam buku maximum motivation (2006) teori 

pengharapan menetapkan sejumlah proposisi tentang proses pengambilan 

keputusan bagaimana setiap individu berperilaku dalam berorganisasi. Terdapat 

tiga konsep yang digunakan sebagai kunci yang masing-masing dijelaskan di 

bawah ini: 

a. Pengharapan akan hubungan kinerja-hasil (performance-outcome 

expectancy). Setiap perilaku berkaitan dengan harapan tertentu, dalam 

pikiran setiap individu. Dengan kata lain, setiap individu percaya atau 

berharap bahwa jika karyawan berperilaku tertentu maka mendapatkan 

hasil tertentu (penghargaan / rewards atau hukuman). 

b. Valensi (valence) 

Setiap hasil kerja memiliki valensi (daya tarik) terhadap masing-masing 

individu dan valensi untuk satu orang tidak sama dengan valensi untuk 

orang lain. hal ini dikarenakan valensi atau kebutuhan dan persepsi 

individu berbeda dengan individu lainnya. kebutuhan ini juga berasal dari 

refleksi faktor-faktor lain dalam hidup seseorang. 

c. Pengharapan akan Hubungan usaha-kinerja (effort-performance 

expectancy). 

Setiap perilaku yang diambil oleh karyawan juga berkaitan dengan 

pengharapan tertentu dalam benak individu dan probabilitas keberhasilan. 

Individu memiliki peluang untuk mendapatkan keberhasilan atau justru 

kegagalan untuk mencapai perilaku tersebut.  
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 Kesimpulannya, apabila menggunakan 3 konsep diatas secara bersamaan 

secara umum, motivasi karyawan untuk berperilaku tertentu menjadi penting 

apabila:  

a. karyawan percaya bahwa perilaku akan mengarah kepada hasil kerja 

(pengharapan kinerja-hasil). 

b. individu percaya bahwa hasil kerja ini memiliki nilai positif bagi mereka 

(valensi). 

c. Individu percaya bahwa mereka mampu berkinerja hingga pada level yang 

diinginkan (pengharapan upaya-kinerja). 

2.2.3.2.5 Teori Motivasi Klasik 

 Di kutip dari Koontz (1990) dalam Arini dan Erisman (2016) teori 

motivasi menyatakan jika pekerja hanya termotivasi semata-mata karena uang. 

Konsep ini menyatakan bahwa seseorang akan menurun semangat kerjanya 

apabila upah yang diterima dirasa terlalu sedikit atau tidak sebanding dengan 

pekerjaan yang harus dilakukan. 

2.2.3.2.6 Teori X dan Y 

 Menurut Koontz (1990) dalam Arini dan Erisman (2016) teori yang 

dikemukakan oleh Douglas McGregor membedakan 2 tipe pekerja yakni X dan Y.  

a. Teori X, menyatakan bahwa orang-orang sesungguhnya malas dan tidak 

mau bekerjasama. 

b. Teori Y, menyatakan bahwa orang-orang sesungguhnya energik, 

berorientasi kepada perkembangan, memotivasi diri sendiri, dan tertarik 

untuk menjadi produktif. 
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2.2.3.2.7 Goal Setting Theory 

 Goal setting theory merupakan bagian dari teori motivasi yang 

dikemukakan oleh Edwin Locke pada tahun 1984. Teori ini menyatakan bahwa 

karyawan yang memiliki komitmen tujuan tinggi akan mempengaruhi kinerja 

manajerial. Adanya tujuan individu menentukan seberapa besar usaha yang akan 

dilakukannya, semakin tinggi komitmen karyawan terhadap tujuannya akan 

mendorong karyawan tersebut untuk melakukan usaha yang lebih keras dalam 

mencapai tujuan tersebut. menurut Locke dan Latham (1984) tujuan memiliki 

pengaruh yang luas pada perilaku karyawan dan kinerja dalam organisasi dan 

praktik manajemen.  

 Goal setting theory berasumsi bahwa ada hubungan langsung antara tujuan 

yang spesifik dan terukur dengan kinerja. Temuan utama dari goal setting theory 

adalah bahwa individu yang diberi tujuan yang spesifik dan sulit tapi dapat 

dicapai memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang 

menerima tujuan yang mudah dan kurang spesifik atau tidak ada tujuan sama 

sekali. Pada saat yang sama, seseorang juga harus memiliki kemampuan yang 

cukup dalam menerima tujuan yang ditetapkan dan menerima umpan balik yang 

berkaitan dengan kinerja. Selain itu, menurut Locke dan Latham (1984) sebuah 

tujuan agar efektif dibutuhkan ringkasan umpan balik yang mengungkapkan 

kemajuan manajer dalam mencapai tujuan. Jika mereka tidak tahu bagaimana 

kemajuannya, akan sulit bagi mereka untuk menyesuaikan tingkat atau arah usaha 

dalam menyesuaikan strategi kinerja untuk mencocokkan apa yang diperlukan 

dalam mencapai tujuan. 
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2.2.4 Transportasi Online 

2.2.4.1 Kondisi Kerja 

 Menurut Farber (2015) beberapa pengemudi berhenti bekerja karena 

kondisi mengemudi yang memburuk terkait dengan hujan; kondisi kerja yang 

tidak menguntungkan dimana tidak ada diferensial kompensasi. Pengemudi taksi 

menghadapi banyak gesekan pasar: tarif untuk naik ditetapkan dan pasokan 

kendaraan dikontrol. 

 Menurut Chen & Sheldon (2016) Perusahaan sumber perjalanan 

memberikan keleluasaan bagi pengemudi untuk memilih jadwal kerja mereka. 

Beberapa mungkin bekerja penuh waktu seperti supir taksi profesional, sementara 

yang lain hanya menyediakan layanan untuk jam terbatas (mis., Dalam perjalanan 

pulang dari kerja). Fleksibilitas semacam itu memungkinkan penggunaan waktu 

pengemudi yang terfragmentasi terutama dengan adanya lonjakan harga. Di satu 

sisi, pengemudi dapat menyesuaikan jadwal kerja mereka untuk mencakup 

periode yang lebih menguntungkan; di sisi lain, variasi temporal dalam tingkat 

upah yang disebabkan oleh kenaikan harga lebih lanjut dapat mempengaruhi 

keputusan pengemudi tentang berapa lama mereka ingin bekerja 

2.2.4.2 Harga Dinamis 

 Menurut Chen & Sheldon (2015) Tarif tiket Lyft dan Uber secara otomatis 

meningkat ketika permintaan lebih tinggi dari suplai driver dalam wilayah 

geografis yang tetap. Pelanggan diberitahu tentang tarif lebih tinggi sebelum 

meminta mobil Lyft atau Uber. Pengemudi Uber (Lyft) juga mengetahui harga 

lonjakan (prime time) dan memiliki akses ke peta yang menunjukkan lokasi saat 
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ini lonjakan harga (prime time). Perhatikan bahwa pengganda lonjakan diskrit dan 

tidak ada batasan di NYC. 

 Menurut Cachon et al. (2015) Surge pricing pada dasarnya adalah strategi 

penetapan harga dinamis yang umum terlihat di bidang manajemen pendapatan. 

2.2.5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

2.2.5.1 Pengertian Keselamatan dan kesehatan kerja 

 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. 

 Keselamatan kerja (Sumakmur, 1987) dalam Khakim (2003) ialah 

keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat alat kerja, bahan dan proses 

pengolahannya. Landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara 

melakukan pekerjaan. objek keselamatan kerja adalah segala tempat kerja, baik di 

darat, di dalam tanah, di permukaan air, dan di dalam air maupun di udara. 

Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga 

kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun 

sosial, sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal (depnaker, 1994). 

 Rachmawati (2008) menyatakan bahwa k3 dikatakan merupakan modal 

utama kesejahteraan buruh/tenaga kerja secara keseluruhan. Selain itu, dengan 

penerapan K3 yang baik dan terarah dalam suatu wadah industri tentunya akan 
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memberikan dampak lain, salah satunya tentu sumber daya manusia (SDM) yang 

berkualitas. Di era pasar bebas tentu daya saing dari suatu proses industrialisasi 

semakin ketat dan sangat menentukan maju tidaknya pembangunan suatu bangsa. 

2.2.5.2 Tujuan dari Keselamatan dan kesehatan kerja 

 Perusahaan yang peduli dengan karyawannya pasti memperhatikan 

keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan. Karena dengan karyawan tujuan 

perusahaan dapat tercapai sesuai dengan visi dan misinya. Sehingga perusahaan 

percaya bahwa karyawan adalah aset perusahaan yang penting dan harus di jaga 

secara utuh. 

 Menurut Kasmir (2016) banyak manfaat dipetik jika perusahaan benar-

benar memerhatikan program keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan program 

keselamatan dan kesehatan kerja yang baik, maka kecelakaan kerja dapat 

diminimalkan, yang pada akhirnya pengeluaran biaya dapat ditekankan. Berikut 

adalah tujuan dari program keselamatan dan kesehatan kerja: 

a. Membuat karyawan merasa aman 

Prosedur kerja dan adanya peralatan kerja yang memadai akan membuat 

karyawan merasa lebih aman dan nyaman dalam bekerja. Perasaaan was-

was atau rasa takut dapat diminimalkan, sehingga karyawan serius dan 

sungguh-sungguh dalam melakukan aktivitas perjalanannya.  

b. Memperlancar proses kerja 

Program keselamatan dan kesehatan kerja, maka kecelakaan kerja dapat 

diminimalkan. Kemudian dengan kesehatan kerja karyawan yang terjamin 
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baik secara fisik maupun mental, maka karyawan dapat beraktivitas secara 

normal.  

c. Agar karyawan berhati-hati dalam bekerja 

Karyawan dalam hal ini mengerti akan aturan kerja yang telah ditetapkan. 

Karyawan juga mengikuti prosedur kerja yang telah ditetapkan. 

d. Mematuhi aturan dan rambu-rambu kerja 

Perusahaan akan memasang rambu-rambu kerja yang telah ada dan 

dipasang di berbagai tempat sebagai tanda dan peringatan. Dengan adanya 

aturan dan rambu-rambu tersebut akan ikut mengingatkan karyawan dalam 

bekerja. 

e. Tidak Mengganggu proses kerja 

Dengan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja diharapkan 

tindakan karyawan tidak akan menganggu aktivitas karyawannya.  

f. Menekan biaya 

Perusahaan berupaya menekan biaya dengan adanya program keselamatan 

dan kesehatan kerja. Hal ini disebabkan dengan adanya program 

keselamatan dan kesehatan kerja, maka kecelakaan kerja dapat 

diminimalkan.  

g. Menghindari kecelakaan kerja 

Kepatuhan karyawan kepada aturan kerja termasuk memerhatikan rambu-

rambu kerja yang telah dipasang. Kemudian karyawan harus 

menggunakan peralatan kerja dengan sebaik-baiknya sesuai aturan yang 

telah ditetapkan, sehingga kecelakaan kerja dapat diminimalkan.  
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h. Menghindari tuntutan pihak-pihak tertentu 

Jika terjadi sesuatu seperti kecelakaan kerja yang sering kali disalahkan 

adalah pihak perusahaan. dengan adanya program keselamatan dan 

kesehatan kerja ini maka tuntutan karyawan akan keselamatan dan 

kesehatan kerja dapat diminimalkan, karena karyawan sudah menyetujui 

terhadap aturan yang berlaku di perusahaan tersebut, sehingga sudah tahu 

risiko yang akan dihadapinya.  

Berikut adalah tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja menurut 

Rachmawati (2008) antara lain: 

a. Sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-

tingginya, baik buruh, petani, nalayan, pegawai negeri, atau pekerja-

pekerja bebas. 

b. Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit dan kecelakaan-

kecelakaan akibat kerja, pemeliharaan, dan peningkatan kesehatan, dan 

gizi tenaga kerja, perawatan, dan mempertinggi efisiensi dan daya 

produktivitas tenaga manusia, pemberantasan kelelahan kerja, pelipat 

ganda kegairahan serta kenikmatan kerja. 

2.2.5.3 Cara Mengurangi Kecelakaan Kerja 

 Setelah teori Kasmir (2016) pengertian keselamatan dan kesehatan kerja 

serta tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja. lalu berikut adalah cara 

mengurangi kecelakaan kerja menurut Kasmir (2016) sebagai berikut:  

a. Buat aturan tentang keselamatan  
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Perusahaan harus membuat suatu peraturan tentang keselamatan kerja. 

Biasanya dalam bentuk buku uang diberi judul pedoman keselamatan 

kerja, baik untuk kondisi di darat, air, maupun di udara. Pedoman ini 

disosialisasikan dan dibagikan kepada seluruh karyawan untuk 

dilaksanakan.  

b. Buatkan rambu-rambu yang mudah dibaca 

Artinya setelah pedoman keselamatan kerja, pihak perusahaan juga harus 

memasang rambu-rambu disetiap sudut yang dianggap penting. Tujuannya 

agar karyawan dapat mengetahui, sekaligus mengingatkan mereka akan 

keselamatan kerja. Letak rambu-rambu tersebut selain strategis juga harus 

mencolok, sehingga mudah dilihat dan dibaca.  

c. Sediakan alat pengaman kerja 

Artinnya dalam bekerja sudah disediakan berbagai alat pengaman 

tergantung di mana lokasi bekerja. Misalnya penutup kepala berupa helm, 

atau masker untuk penutup mulut, penutup telinga, kacamata, sepatu 

khusus kerja atau baju kerja.  

d. Selalu melakukan pemeliharaan alat secara terus-menerus 

Artinya peralatan kecelakaan kerja harus suatu waktu secara terus-menerus 

dijaga dan dipelihara. Tujuan agar fungsi dari peralatan tersebut tetap 

terjaga kualitasnya.  

e. Melakukan Pengawasan secara ketat 

Karyawan yang menggunakan peralatan keselamatan kerja harus diawasi 

secara ketat. Mengapa demikian? Karena kebanyakan karyawan lupa atau 
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lalai tidak menggunakan peralatan kerja atau tidak menggunakan secara 

benar.   

f. Memberikan Sanksi bagi yang melanggar 

Artinya ada semacam sanksi atau tindakan bagi mereka yang tidak 

menggunakan peralatan bekerja selama bekerja. Sanksi ini bertujuan agar 

yang bersangkutan selalu ingat untuk menggunakan peralatan kerja.  

2.3 Data Umum 

2.3.1 Tentang PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-jek) 

 Go-jek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di 

Indonesia. Kegiatan go-jek bertumpu pada 3 nilai pokok: kecepatan, inovasi, dan 

dampak sosial. Pengemudi go-jek mengatakan bahwa pendapatan mereka 

meningkat semenjak bergabung sebagai mitra dengan mendapatkan akses ke lebih 

banyak pelanggan melalui aplikasi. Mereka juga mendapatkan santunan 

kesejahteraan dan kecelakaan, akses kepada lembaga keuangan dan asuransi, 

cicilan otomatis yang terjangkau, serta berbagai fasilitas yang lain. (Wijayanto, 

2018) 

 Diambil dari website resmi perusahaan (2018) go-jek telah beroperasi di 

50 kota di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Makasar, Medan, 

Palembang, Semarang, Yogyakarta, dan lain-lain. Jasa layanan go-jek meliputi 

go-ride yang berarti mengantar penumpang, go-send yang berarti mengantar 

barang, go-food yang berarti membeli pesanan makanan, go-mart yang berarti 

pelanggan berbelanja melalui aplikasi, dan lain-lain. 
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2.3.2 Visi PT. Go-jek 

 “Membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan 

kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti 

pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, 

serta turut menyejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan Indonesia ke 

depannya.” (Wijayanto, 2018)  

2.3.3 Misi PT. Go-jek  

a. Menjadikan PT. Go-Jek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam 

melayani kebutuhan masyarakat Indonesia. 

b. Menjadikan PT. Go-Jek Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan 

dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan 

kemajuan teknologi. 

c. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan 

sosial. 

d. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan 

kepada pelanggan. (Wijayanto, 2018) 

2.3.4 Layanan yang Disediakan Go-Jek 

a. Go-ride : Layanan transportasi menggunakan sepeda motor untuk 

mengantar pengguna ke berbagai tempat sesuai pesanan. (Wijayanto, 

2018)  
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Gambar 2.1 

Logo Layanan Go-ride 

Sumber: Gojek.com/goride/ (2019) 

 

b. Go-car : Layanan transportasi menggunakan mobil untuk mengantar 

pengguna ke berbagai tempat sesuai dengan pesanan. (Wijayanto, 2018) 

 

Gambar 2.2. 

Logo Layanan Go-car 

Sumber: Gojek.com/gocar/ (2019) 

 

c. Go-food : Layanan pesan antar makanan nomor 1 di Indonesia untuk 

mengantar pesanan ke berbagai tempat sesuai dengan pesanan. Telah 

memiliki lebih dari 30.000 daftar restoran yang tergabung. (Wijayanto, 

2018) 
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Gambar 2.3. 

Logo Layanan Go-food 

Sumber: Gojek.com/gofood/ (2019) 

 

d. Go-send : Layanan kurir instan yang dapat pengguna pilih jika 

menghendaki mengirim surat dan barang dalam waktu 60 menit sesuai 

alamat pesanan. (Wijayanto, 2018) 

 

Gambar 2.4. 

Logo Layanan Go-send 

Sumber: Gojek.com/gosend/ (2019) 

 

e. Go-pay : Layanan dompet virtual untuk transaksi pengguna di dalam 

aplikasi go-jek. (Wijayanto, 2018) 
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Gambar 2.5. 

Logo Layanan Go-pay  

Sumber: Gojek.com/gopay/ (2019) 

 

2.3.5  Performa dan Bonus Pengemudi Go-Jek 

2.3.5.1  Performa Pengemudi Go-Jek 

 Performa bertujuan untuk mengukur kinerja dari Pengemudi go-jek dalam 

melayani pelanggan, terutama dalam hal penerimaan order. Performa dihitung 

berdasarkan jumlah order yang masuk ke aplikasi pengemudi. Berikut adalah 

tabel poin yang akan di dapat pengemudi berdasarkan masing-masing layanan. 

 

Tabel 2.1. 

Perolehan Poin Pengemudi Go-jek 

Jenis Layanan Poin yang didapat 

Go-ride + 1 

Go-food + 1.5 

Go-shop + 1 

Go-send + 1 

Go-pay + 0.5 

Sumber: Data sekunder diolah (2019) 

 

2.3.5.2  Bonus yang Diterima Pengemudi Go-jek 

 Perusahaan menerapkan sistem bonus harian yang mana pengemudi akan 

berpeluang untuk mendapatkan bonus pada hari senin hingga minggu. Untuk 

mendapatkan bonus yang diinginkan, maka pengemudi harus mengumpulkan poin 
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dan memiliki performa kinerja harian yang baik. Berikut adalah daftar nominal 

bonus dan perolehan poin agar pengemudi mendapatkan bonus harian untuk area 

Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta: 

Tabel 2.2. 

Nominal Bonus Area Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta 

Kota Harian 

Senin – Minggu 

Cilacap  

14 poin = Rp 15.000 

16 poin = Rp 25.000 

17 poin = Rp 40.000 

*Note: 

Senin – Minggu 

Dalam 1 hari yang sama menyelesaikan 

order (Total 20 poin), maksimal bonus yang 

diterima Rp 80.000 

Magelang 

Pekalongan 

Purwokerto 

Semarang (Termasuk Salatiga dan 

Ungaran) 

Solo 

Tegal 

Yogyakarta 

Kebumen 10 poin = Rp 20.000 

15 poin = Rp 30.000 

*Note = 

Senin – Minggu 

Dalam 1 hari yang sama menyelesaikan 

order (Total 15 poin), maksimal bonus yang 

diterima Rp 50.000 

Kudus 

Sumber: Data sekunder diolah (2019) 

2.3.6 Zona Merah Go-jek Area Yogyakarta 

 Dilansir dari Kusuma (2017) zona merah adalah istilah untuk mengetahui 

bahwa tempat tersebut dilarang untuk menjemput pelanggan. Biasanya area 

tersebut adalah stasiun dan terminal. Perlu diketahui jika zona merah ini 

merupakan kesepakatan antara ojek Pengkolan yang sudah ada (sebelum 

kedatangan go-jek). Apabila pengemudi melanggar ketentuan zona yang telah 

ditetapkan, maka akan terkena sanksi dari pihak ojek pengkolan. Berikut adalah 

beberapa zona merah yang harus dihindari oleh pengemudi go-jek: 

a. Stasiun Yogyakarta 

 Jemput penumpang di depan hotel neo atau di barat polsek.  
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b. Stasiun Lempuyangan 

 Jemput penumpang di utara fly over atau pertigaan barat stasiun ke barat. 

c. Bandara Adisucipto 

 Jemput di depan kantor imigrasi. 

d. Terminal Giwangan 

 Jemput di depan sekolah luar biasa atau utara warung makan mie ayam 

Tumini. 

 Jemput di depan hotel Santoso. 

 Jemput di perempatan lampu merah yang selatan (Ring road). 

 Jemput di pertigaan barat atau samping masjid Al-Ikhlas belakang terminal 

giwangan. 

e. Fly Over Janti 

 Jemput di depan honda anugerah (Barat). 

 Jemput di depan restoran ayam suharti (Timur). 

 Jemput di depan Bank BCA. 

f. Terminal Jombor 

 Jemput di hotel atrium (Barat). 

 Jemput di pengkolan jalan, sebrang McDonald arah selatan (timur jalan). 

 utara di toko andini sakti. 

 Jemput di lahan kosong sebelah barat Pos Polisi. 

g. Terminal Concat 

 Jemput di depan indomaret atau timur balai desa. 

h. Pasar Gamping 
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 Jemput di depan pasar buah (Barat). 

 Jemput di lampu merah (Timur). 

i. RSUP Dr.Sardjito 

 Jemput di depan toko bali atau di Jl. Sains di pintu keluar dan pintu masuk 

ke kampus kedokteran Universitas Gajah Mada. 

j. Rumah Sakit Panti Rapih 

 Ambil di depan SMP 1 Yogyakarta. 

k. Perempatan Demak Ijo 

 Jemput di 100 – 200 meter dari perempatan demak ijo. 

l. Ketandan (Perempatan Ringroad Jl. Wonosari) 

 Jemput di mutiara motor atau setelah jembatan. 

m. Perempatan Ringroad Jakal (Kentungan) 

 Jangan jemput di depan apotik kentungan. 

 

 


