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BAB V 

MOTIVASI PENGEMUDI GO-JEK BEKERJA SAAT HUJAN 

 

5.1 Pendahuluan 

 Memiliki pekerjaan di luar ruangan memang sudah risiko menjadi seorang 

pengemudi go-jek. Setiap hari pengemudi bekerja di jalanan, istirahat di jalan, dan 

di berbagai tempat yang memungkinkan pengemudi bisa menjadi tempat untuk 

stand by (apabila mendapatkan order langsung bergegas berangkat). Menjadi 

pengemudi go-jek memang memiliki waktu kerja yang fleksibel yang berarti 

terserah pengemudi mengatur diri mereka sendiri. Apabila pengemudi berangkat 

pagi hari, pengemudi akan mendapatkan sinar panas dari matahari dan polusi yang 

ada di jalanan hingga siang dan sore hari. ditambah lagi pengemudi akan 

mendapatkan risiko angin malam apabila bekerja di malam hari. pendapatan 

pengemudi yang harian, mengharuskan pengemudi untuk memiliki target 

pendapatan sehingga menyesuaikan waktu kapan untuk memulai bekerja dan 

kapan untuk berhenti bekerja.  

 Pengemudi pasti sudah dekat dengan jalanan. Risiko kepanasan, 

kehujanan, dan kedinginan di malam hari harus dijalani oleh pengemudi. Dengan 

melakukan semua risiko tersebut, pasti pengemudi memiliki motivasi bekerja. 

melalui motivasi pengemudi mendapatkan semangat untuk mencari penghasilan di 

jalanan. Di sisi lain pengemudi memiliki kecakapan dalam bersosialisasi karena 

pasti akan bertemu dengan rekan sesama pengemudi sekaligus bersosialisasi 

dengan konsumen.  
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5.2 Display Motivasi Pengemudi Go-jek Bekerja saat Hujan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1. 

Display motivasi pengemudi go-jek dan motivasi bekerja saat hujan 

Sumber: Data Primer, diolah tahun 2019 

 

5.3 Peluang Kenaikan Permintaan 

 Narasumber yang peneliti temui mengatakan jika ketika hujan kondisi 

bekerja yang ada adalah beberapa pengemudi yang sebelumnya bekerja memilih 

untuk bekerja. namun pada saat yang sama kondisi hujan membuat konsumen 

memilih untuk memesan makanan melalui aplikasi.  

“jadi ketika driver pada off dan permintaan dari customer lebih tinggi 

disitu bisa digunakan sama driver yang tetap bekerja soalnya bisa dapat 

peluang pendapatan yang lebih. disamping banyak driver yang off, 

permintaan dari customer memang lebih tinggi, lebih banyak. Karena 

orang males keluar kalau hujan kan. Kalau mau makan ya akhirnya dia 

beli via aplikasi.” (Lapan pengemudi go-jek, 20/09/2019, 17.35 WIB) 
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 Pada saat menurut Lapan konsumen cenderung memilih memesan 

makanan melalui aplikasi. sehingga ketika bekerja saat hujan ia mendapatkan 

order yang lebih banyak terutama pesanan makanan.  

“kalau kita kerja pas hujan seperti ini bisa untuk menutupi ketika bekerja 

waktu tidak hujan. kalau tidak hujan itu kadang sepi orderan. Setengah jam 

baru dapet order. Ya untungnya disitulah selain ada lonjakan harga ya 

orderan masuk terus. Ekspektasi ketika hujan adalah pesanan go food yang 

banyak. Itu yang positif. go food memiliki point cukup besar sehingga 

mempercepat tutup poin. Jadi pekerjaan lebih cepat dan efisien. Sedangkan 

sisi negatifnya mendapatkan penumpang yang rewel dan pengantaran 

sangat jauh. Ketika hujan sangatlah merepotkan dijalanan karena 

seringkali jalan macet ketika hujan. Terutama di daerah rawan macet 

seperti jl. Solo, Gejayan, Seturan, dan jl. Magelang.” (Heri selaku 

pengemudi go-jek, 20/09/2019, 20.41 WIB) 

 Heri memiliki pengalaman apabila bekerja pada saat hujan lebih banyak 

mendapatkan pesanan terutama pesanan makanan. Ketika semakin banyaknya 

pesanan yang masuk, menurutnya ia akan lebih cepat untuk mendapatkan poin. 

Sisi negatif dari bekerja saat hujan adalah mendapatkan penumpang yang rewel 

dan jarak pesanan yang jauh.  

“soalnya ongkos kirim yang naik itu nanti sepenuhnya masuk ke driver. 

Kita sebagai driver tidak tahu bagaimana mekanisme lonjakan harga. itu 

sudah diatur oleh sistem di aplikasi. Jadi driver cuma tahu aja kalau itu 

lonjakan harga kirim. pada saat hujan driver yang sebelumnya kerja 

banyak yang off lalu order itu banyak. Karena kalau hujan orang pada 

malas keluar cari makan akhirnya pesan lewat aplikasi.” (Setiawan selaku 

pengemudi go-jek, 21/09/2019, 21.10 WIB) 

 Setiawan mengatakan jika ketika hujan konsumen cenderung memesan 

makanan. Pada saat yang sama kondisi hujan membuat pengemudi yang bekerja 

menjadi lebih sedikit. Ada pengemudi yang tetap bekerja saat hujan dan ada 

pengemudi yang memilih berhenti bekerja saat hujan. 

“Iya, karena jika saat hujan maka akan banyak driver yang menonaktifkan 

akunnya dan berbanding terbalik dengan pesanan yang semakin banyak 



94 

 
 

khususnya go-food. Iya. Tetap bisa bekerja dan mendapatkan banyak order 

lalu lebih besar pendapatan dari pada hari biasa tidak hujan.”  (Kustianto, 

22/09/2019, 18.34 WIB) 

 Menurut Kustianto ketika hujan jumlah pengemudi yang bekerja menjadi 

lebih sedikit. Namun permintaan dari konsumen justru lebih banyak.  

 

Gambar 5.2. 

Peta ramai order pada aplikasi Go-jek 

Sumber: Data Sekunder (2019) 

 

5.4 Peluang Kenaikan Harga Kirim 

 Narasumber yang peneliti temui mengatakan jika kondisi hujan membuat 

harga kirim yang didapat pengemudi mengalami kenaikan. Kenaikan harga ini 

biasa disebut dengan lonjakan harga. sehingga pengemudi yang tetap memilih 

untuk bekerja mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga tersebut.  

“bedanya ya tarifnya aja. Kalau standart tarifnya 8000. Kalau hujan 

tarifnya bisa naik 2x lipat. Karena drivernya pada engga ada kan. Kalau 

posisi pas hujan itu ongkos kirimnya menjadi nambah 400-5000 jadi 

totalnya sampai 15.000. ” (Lapan selaku pengemudi go-jek, 21/09/2019, 

21.10 WIB) 
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 Harga kirim yang konsumen bayar kepada pengemudi ketika hujan 

menjadi lebih mahal. Harga kirim yang lebih mahal tersebut sepenuhnya masuk 

ke pengemudi. 

“Lonjakan harga itu terjadi ketika hujan dateng dan driver pada mematikan 

aplikasi go-jek nya. Tetapi bukan harga makanan yang naik lonjakan 

ongkos kirimnya yang naik.” (Heri selaku pengemudi go-jek, 20/09/2019, 

20.41 WIB) 

  

 Heri menyebutkan bahwa ketika hujan pengemudi lebih memilih untuk 

berhenti bekerja. kenaikan harga ini adalah harga kirim tidak harga makanan.  

 “Saya sempat menikmati lonjakan harga kirim padas saat hujan. ongkos 

yang seharusnya 8000 menjadi 15000 itu saya mengantar ke daerah 

kalasan. Masih tetap lanjut bekerja walaupun hujan soalnya sudah mau 

tutup poin.” (Setiawan selaku pengemudi go-jek, 21/09/2019, 21.10 WIB) 

 

 Setiawan menyebutkan bahwa ketika hujan harga kirim yang seharusnya 

konsumen bayar 8000 menjadi 15000. kenaikan harga tersebut terjadi karena 

lonjakan harga pada saat hujan. Setiawan lebih memilih untuk bekerja saat hujan 

karena mendekati perolehan poin tertinggi. Sehingga mendapatkan bonus harian 

tertinggi.  

 “kalau hujannya masih tahap awal itu lonjakan harga belum naik tinggi. 

tetapi kalau sudah hujannya agak lama dan malam hari itu lonjakan harga 

bisa naik tinggi. orderan juga masuk terus-terusan.” (Kustianto selaku 

pengemudi go-jek, 22/09/2019, 18.34 WIB) 

 

 Menurut Kustianto lonjakan harga terjadi secara bertahap. Hingga pada 

saat kondisi hujan yang sudah lama dan pada saat malam hari lonjakan harga 

menjadi lebih tinggi dan pesanan juga lebih banyak.  

5.5 Peluang Mendapatkan Tip dari Pelanggan 

 Narasumber yang peneliti temui mengatakan jika ketika bekerja saat hujan 

sering mendapatkan tip dari pelanggan. Tip dari pelanggan ini mereka dapatkan 



96 

 
 

sebagai bentuk balas jasa pengemudi. Sehingga pendapatan yang pengemudi 

peroleh menjadi lebih banyak. 

“Harapan akan kinerja saat hujan tentu saja adalah ramainya pesanan. 

Kadang juga berharap pelanggan memberikan uang lebih untuk tip saya 

yang bekerja saat hujan. Tapi yang paling utama adalah tutup poin lebih 

cepat karena keramaian itu.” (Heri selaku pengemudi go-jek, 20/09/2019. 

20.41 WIB) 

 Heri mengutarakan jika bekerja saat hujan memiliki harapan untuk 

mendapatkan poin lebih cepat karena ramainya pesanan pada saat hujan. karena 

ramai pesanan yang masuk akan menyebabkan Heri lebih cepat untuk 

mendapatkan poin tertinggi dengan cepat dari pada waktu tidak hujan.  

“Adanya bonus atau tip dari penumpang.” (Lapan selaku pengemudi go-

jek, 20/09/2019, 17.30 WIB) 

 Ketika bekerja pada saat hujan Lapan mengharapkan tip dari konsumen. 

sehingga pendapatan ketika bekerja saat hujan lebih tinggi. 

“ketika kita bekerja saat hujan mungkin konsumen merasa ditolong jadi 

mereka memberikan tip buat balas jasa itu.” (Setiawan selaku pengemudi 

go-jek, 21/09/2019, 21.10 WIB) 

 Setiawan menyebutkan apabila konsumen yang memberikan tip kepada 

pengemudi yang bekerja saat hujan disebabkan oleh balas jasa dari konsumen. hal 

ini membuat Setiawan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. 

“ya istilahnya konsumen itu merasa engga enak atau memang merasa 

ditolong ya antara itu mas. Tetapi sepengalaman saya ketika bekerja waktu 

hujan itu kebanyakan mereka memberikan tip.” (Kustianto selaku 

pengemudi go-jek, 22/09/2019, 18.34 WIB) 

 Kustianto mengatakan jika ketika bekerja saat hujan sering mendapatkan 

tip dari konsumen. hal ini menurutnya disebabkan karena konsumen merasa 
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tertolong oleh jasa pengemudi. Kustiano mengakui beberapa kali kerap diberi tip 

oleh konsumen ketika bekerja saat hujan.  

5.6 Peluang Mendapatkan Penilaian yang Baik dari Pelanggan 

 Ketika bekerja saat hujan pengemudi mengakui apabila mendapatkan 

penilaian yang baik dari konsumen. penilaian yang baik ini menguntungkan 

pengemudi karena bisa meningkatkan rasa semangat bekerja pengemudi.  

“Daya tarik bekerja saat hujan adalah rasa simpati pelanggan yang 

seringkali memberikan penilaian bagus pada pengemudi meskipun 

mungkin dirasa kurang memuaskan. Namun karena rela bekerja saat hujan, 

banyak pelanggan yang merasakan simpati besar atas kerja keras 

pengemudi sehingga mereka memberikan 5 bintang.” (Heri selaku 

pengemudi go-jek, 20/09/2019. 20.41 WIB) 

 Heri mengatakan jika ketika bekerja saat hujan konsumen membalas jasa 

pengemudi dengan memberikan penilaian dan komentar yang baik untuk 

pengemudi.  

 

Gambar 5.3. 

Penilaian konsumen yang puas pada aplikasi driver go-jek 

Sumber: Data Sekunder, dari narasumber (2019)  

 

5.7 Diskusi Hasil 

Jadi berdasarkan informasi keempat narasumber diatas mengutarakan jika 

motivasi bekerja ketika hujan adalah terdapat kenaikan permintaan pesanan, 

terdapat kenaikan harga kirim, peluang mendapatkan tip dari pelanggan, peluang 

mendapatkan penilaian yang baik dari pelanggan. Secara keseluruhan hasil 

temuan di lapangan selaras dengan konsep motivasi ekspektansi Vroom (1965). 
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Sehingga motivasi karyawan yang 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 yang positif bagi mereka. (c) individu percaya bahwa mereka mampu 

berkinerja hingga pada level yang diinginkan (pengharapan upaya-kinerja).  

 Motivasi pengemudi yang bekerja saat hujan memiliki motif yang sama 

dengan teori McGregor (1960) tentang teori Y. Menurut McGregor (1960) teori Y 

menyatakan bahwa orang-orang sesungguhnya energik, berorientasi kepada 

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

Peluang kenaikan permintaan ini memiliki kemiripan dengan teori Herzberg 

(1959) tentang faktor kesehatan (hygiene factor) yakni faktor gaji. Menurut 

Herzberg (1959) bagi pegawai gaji merupakan faktor yang penting untuk 

memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya. Gaji selain berfungsi 

memenuhi kebutuhan pokok bagi setiap pegawai juga dimaksudkan untuk 

menjadi daya dorong bagi para pegawai agar dapat bekerja dengan penuh 

semangat. Tidak ada satupun organisasi yang dapat memberikan kekuatan baru 

bagi tenaga kerjanya atau meningkatkan produktifitas, jika tidak memiliki sistem 

kompensasi yang realistis dan gaji bila digunakan dengan benar akan memberikan 

kepuasan bagi pegawai itu sendiri. termasuk dalam kategori ini adalah seluruh 

kompensasi yang diterima, juga termasuk seluruh hal yang melibatkan kenaikan 

gaji atau upah harapan yang tak terpenuhi dari kenaikan gaji.  

Kedua, motivasi pengemudi bekerja ketika hujan adalah peluang kenaikan 

harga kirim. temuan ini selaras dengan teori Whitley (2002) tentang imbalan 
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finansial. Menurut Whitley (2002) imbalan finansial memiliki kapasitas untuk 

mempertahankan dan memotivasi individu menuju kinerja yang lebih tinggi, 

terutama pekerja dari perusahaan produksi, karena individu dapat menggunakan 

uang itu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karenanya, gaji memiliki dampak 

yang signifikan dalam membangun ketekunan dan komitmen karyawan yang 

menjadi motivator utama bagi karyawan. Namun demikian, penelitian telah 

menunjukan bahwa gaji tidak meningkatkan produktivitas dalam jangka panjang 

dan uang tidak meningkatkan kinerja secara signifikan. Kenaikan harga kirim 

yang terjadi ketika hujan ini selaras dengan temuan Cachon et al. (2015) tentang 

lonjakan harga. hasil dari penelitian Cachon et al. (2015) mengungkapkan apabila 

surge pricing pada dasarnya adalah strategi penetapan harga dinamis yang umum 

terlihat di bidang manajemen pendapatan. Penelitian yang dilakukan oleh Xu, dkk 

(2018) lonjakan harga dipicu oleh kekurangan pasokan yang sistematis misalnya 

pada malam tahun baru atau pada pagi yang dingin setelah badai. Dengan kondisi 

seperti itu lonjakan akan semakin tinggi dan dengan demikian pengemudi harus 

diberi kompensasi yang lebih banyak.   

Ketiga, motivasi pengemudi go-jek yang bekerja saat hujan memiliki motif 

peluang mendapatkan tip dari pelanggan. Hal ini selaras dengan teori motivasi 

ekspektansi milik Vroom (1990) yang mana karyawan memiliki 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). 
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Keempat, ketika bekerja saat hujan pengemudi memiliki motif yakni 

peluang mendapatkan penilaian yang baik dari pelanggan. Hasil data di lapangan 

menunjukan kemiripan dengan teori Maslow (1943) yang mengidentifikasikan 

kebutuhan pokok manusia dalam urutan dasar pentingnya yakni kebutuhan 

penghargaan. Maslow (1943) menemukan bahwa setiap orang memiliki dua 

kategori menenai kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang lebih rendah dan 

tinggi. kebutuhan yang rendah adalah kebutuhan untuk menghormati orang lain, 

kebutuhan akan status, ketenaran, kemuliaan, pengakuan, perhatian, reputasi, 

apresiasi, martabat, bahkan dominasi. Kebutuhan yang tinggi adalah kebutuhan 

akan harga diri termasuk perasaan, keyakinan, kompetensi, prestasi, penguasaan, 

kemandirian dan kebebasan. Peluang mendapatkan penilaian yang baik dari 

pelanggan ini juga sepadan dengan teori Herzberg (1959) tentang faktor motivasi 

(motivation factor) yakni faktor pengakuan (recognition). Menurut Herzberg 

(1959) pengakuan terhadap prestasi merupakan alat motivasi yang ampuh, bahkan 

bisa melebihi kepuasan yang bersumber dari pemberian kompensasi. Sumber 

pengakuan dapat berasal dari atasan, manajamen, klien, kolega profesional atau 

publik. Hal ini sama juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Dobre, (2013) 

dengan judul employee motivation and organizational performance dalam 

penelitian ini dijelaskan jika apabila karyawan merasa dihargai untuk bekerja dan 

terlibat dalam pengambilan keputusan, antusiasme dan motivasi mereka 

meningkat akan mengarah pada produktivitas yang lebih baik.   

  


