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ABSTRAK: 

 Penelitian ini berjudul “Jalan Berliku Menuju Pendapatan Tertinggi (Studi 

fenomenologi makna, motivasi & keselamatan kerja pengemudi go-jek saat hujan di 

Yogyakarta). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna bekerja pengemudi go-

jek, untuk mengetahu motivasi bekerja saat hujan, dan mengetahui keselamatan dan 

kesehatan pengemudi go-jek bekerja saat hujan area Yogyakarta. Penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi. Metode pengumpulan data 

adalah wawancara dan dokumentasi. Untuk mengetahui keabsahan data digunakan uji 

kredibilitas dan uji transferability. Metode pengujian data menggunakan triangulasi 

sedangkan metode analisis data menggunakan reduksi dan penyajian data.  

 Makna kerja pengemudi go-jek adalah pendapatan lebih baik, bekerja sebagai sumber 

kehidupan, budaya kerja yang santai, memiliki rasa persaudaraan sesama pengemudi, dan 

pengemudi go-jek memiliki rasa persaudaraan pada komunitas. Semua temuan tersebut yang 

sama dengan Rosso (2010). Sama dengan teori Smeets, Bauer & Gneezy (2015). Lalu Sama 

dengan teori Richards & Stemmerich (1998). Selanjutnya temuan sama dengan teori Diener 

& Biswas-Diener (2002). Sama dengan teori Williams (2007), teori Board, Deci & Ryan 

(2004), dan teori Wrzwesniewski (2003).  

 Motivasi pengemudi go-jek bekerja pada saat hujan adalah peluang kenaikan 

permintaan, peluang kenaikan harga kirim, peluang mendapatkan tip dari pelanggan, dan 

peluang mendapatkan penilaian yang baik dari konsumen. semua temuan tersebut sama 

dengan teori Vroom (1965). Sama dengan teori McGregor (1960). Sama dengan teori 

Herzberg (1959). Sama dengan teori Whitley (2002). Sama dengan teori Maslow (1943) dan 

teori Herzberg (1959).  

 Keselamatan dan kesehatan kerja pengemudi go-jek bekerja saat hujan adalah 

pengemudi menggunakan kendaraan prima, mematuhi aturan rambu lalu lintas, menggunakan 

peralatan kerja yang aman, mengendarai kendaraan dengan hati-hati, terdapat tombol darurat 

pada aplikasi pengemudi, dan apabila hujan lebat pengemudi berhenti bekerja. Semua temuan 

di lapangan sama dengan teori Kasmir (2016).  

 

Kata kunci: Keselamatan dan kesehatan kerja saat hujan, Makna kerja, Motivasi kerja saat 

hujan. 

 

ABSTRACT: 

 This study was entitled "The Winding Road to the Highest Income (Phenomenology 

Study of the meaning, motivation & safety of working drivers when they rain in Yogyakarta). 

The purpose of this study was to determine the meaning of working drivers, to find out the 

motivation to work when it rains, and to know the safety and health of drivers going to work 

when it rains in the Yogyakarta area. This research was a qualitative research with a 

phenomenological study approach. Data collection methods are interviews and 

documentation. To determine the validity of the data used the credibility test and 

transferability test. The data testing method uses triangulation while the data analysis method 

uses data reduction and presentation. 
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 The meaning of a go-jek driver is better income, work as a source of life, a relaxed 

work culture, a sense of brotherhood among fellow drivers, and a go-jek driver has a sense of 

brotherhood in the community. All of these findings are the same as Rosso (2010). Same with 

Smeets, Bauer & Gneezy (2015) theory. Then the same with the theory of Richards & 

Stemmerich (1998). Furthermore the findings are the same as the theory of Diener & Biswas-

Diener (2002). Same with Williams's theory (2007), Board's theory, Deci & Ryan (2004), and 

Wrzwesniewski's (2003) theory. 

 Go-jek driver's motivation to work when it rains is the opportunity to increase 

demand, the opportunity to increase shipping prices, the opportunity to get tips from 

customers, and the opportunity to get a good rating from consumers. all of these findings are 

the same as Vroom's (1965) theory. Same with McGregor's theory (1960). Same with 

Herzberg's theory (1959). Same with the theory of Whitley (2002). Same with Maslow's 

theory (1943) and Herzberg's theory (1959). 

 Occupational safety and health of drivers going to work when it rains are drivers 

using prime vehicles, obeying traffic signs, using safe work equipment, driving vehicles 

carefully, there is an emergency button on the driver's application, and if heavy rain the driver 

stops working . All findings in the field are the same as Kasmir's theory (2016). 

 

Keywords: Driver's work motivation is go-jek when it rains, go-jek driver, Meaning of the 

go-jek driver, Occupational safety and health of drivers go-jek when it rains. 

 

PENDAHULUAN 

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

umum yang sama dengan ojek pada umumnya, yang menggunakan sepeda motor sebagai 

sarana pengangkutan namun go-jek dapat dikatakan lebih maju karena telah terintegrasi 

dengan kemajuan teknologi. Kedatangan perusahaan jasa transportasi ini dari awal 

kemunculannya di Indonesia hingga sekarang ternyata mendapatkan respon yang bagus oleh 

masyarakat. Ini bisa dilihat ketika perusahaan transportasi dari waktu ke waktu melakukan 

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

menghadapi costumer (service excellent), dan pembaruan aplikasi yang selalu diperbarui 

guna mempermudah penggunaannya. Sehingga masyarakat memiliki kemudahan dalam 

memenuhi kebutuhan dan untuk membantu aktivitas sehari-hari. masyarakat hanya perlu 

membuka smartphone untuk memesan go-jek. 

 Dalam  uraian tentang perusahaan transportasi online di Indonesia (Intan 2018) 

mengutarakan jika sejak berdirinya transportasi online di Indonesia go-jek kini memiliki 

lebih dari 10 juta unduhan pengguna dan valuasi bernominal Rp 54 triliun. Grab yang 

didirikan oleh Anthony Tan memiliki valuasi Rp 81 triliun dan pengguna lebih dari 50 juta 

unduhan. Sedangkan perusahaan transportasi online yang berdiri pada tahun 2009 yang 

berbasis di Jerman bernama Uber memiliki wilayah operasional di 450 kota di 72 negara dan 

valuasi sebesar Rp 945 tilirun. Rosyadi (2018) menjelaskan apabila pada 26 maret 2018 uber 

resmi diakuisisi oleh Grab. Melalui akuisisi yang dilakukan oleh grab ini menurut Anthony 

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

era baru. Penggabungan bisnis ini melahirkan pemimpin dalam platform dan efisiensi biaya 

di kawasan asia tenggara.” Rencana yang dilakukan setelah akuisisi adalah pihak grab 

melakukan imigrasi mitra pengemudi, sehingga hingga kini hampir seluruh mantan 

pengemudi uber menjadi pengemudi grab.  

 Memang pada awalnya perusahaan seperti go-jek hanya beroperasi di Jakarta, namun 

perkembangannya tidak hanya di ibu kota. go-jek hingga kini menjadi perusahaan jasa 

transportasi yang populer, kedatangannya sudah merambah ke beberapa kota, seperti di kota 



Yogyakarta. Melalui kacamata Tempo.co, Wicaksono (2015) rupanya layanan go-jek yaitu 

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

mengatakan apabila pengemudi yang sudah bergabung sebanyak 200an orang. 

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

Beberapa masyarakat yang belum memiliki kerja mencoba untuk menjadi pengemudi go-jek. 

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

sebagai pengemudi go-jek pengemudi tersebut bekerja dengan sebuah teknologi yakni 

aplikasi yang menghubungkan antara pengemudi dengan pemesan. Usia pengemudi yang 

bekerja beragam dari yang muda hingga orang tua yang tentu pekerjaan tersebut memiliki 

makna tersendiri.  

 Ketika bekerja seseorang pasti memiliki makna tersendiri sehingga makna tersebut 

menjadi alasan mengapa seseorang memilih untuk bekerja. Makna bekerja menurut 

Tanudjaja (2013) adalah sumber personal yang menjadi faktor internal berasal dari diri 

seseorang yang kemudian mengatur dan menguasai hal yang menjadi pendorong dari 

eksternal seorang individu yang bisa mempengaruhi keterikatan kerja seseorang. penelitian 

yang dilakukan oleh King & Sarah (2017) menunjukan hasil apabila makna dalam hidup 

diakui secara luas sebagai landasan kesejahteraan dan terkait dengan sejumlah hasil positif. 

Melalui pekerjaan, orang dapat menghambat atau menumbuhkan makna dalam kehidupan. 

Orang dapat mencapai tujuan yang dihargai dan membentuk koneksi sosial yang mendukung. 

Secara bersamaan, hal tersebut akan berkontribusi pada tujuan organisasi dan sosial yang 

lebih luas yang menumbuhkan tujuan, signifikansi, dan koherensi dalam kehidupan 

seseorang. salah satu pengemudi go-jek mengatakan jika: 

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

mengatur. Karena kalau parkir saya harus setoran.” (Kustianto sebagai pengemudi go-

jek, 22/04/2019). 

 Kustianto adalah seorang pengemudi go-jek yang memiliki pengalaman bekerja 

sebagai pengemudi sejak pertengahan tahun 2017. Ketika bertemu dengan peneliti ia 

menceritakan suka dan duka bekerja sebagai pengemudi go-jek. Beberapa pengalaman 

bekerja yang pernah ia lakukan adalah bekerja saat hujan, hingga keelakaan kerja yang 

pernah ia alami. Aktivitas kustianto ketika bekerja adalah menunggu pesanan masuk sambil 

mengobrol santai sesama pengemudi lainnya. kustianto dan pengemudi go-jek lainnya biasa 

berkumpul pada lokasi yang ramai rumah makan dan kampus UII Jl. Kaliurang km.14. 

Biasanya Kustianto dan rekan pengemudi lainnya mendapatkan pesanan makanan hingga 

mengantar penumpang ke tujuan masing-masing.   

 Artikel pada ilmu geografi (Rahayu 2015) “Indonesia termasuk negara yang hanya 

memiliki dua musim sepanjang tahun, yakni musim kemarau dan musim penghujan. Lalu, 

Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah lautan yang lebih besar dari daratan, sehingga 

Indonesia memiliki tingkat curah hujan yang tinggi.” Dalam konteks wilayah Indonesia bagi 

pengemudi go-jek kondisi hujan memang berdampak pada permintaan. Pada artikel terdahulu 

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

kenaikan frekuensi permintaan pesanan pada saat hujan dan membuat dirinya (Bahrudin) 

untuk menentukan pilihan bekerja atau tidak bekerja. Bahrudin adalah pengemudi yang 

bersedia bekerja walaupun kondisi hujan karena iming-iming tarif yang lebih tinggi pada saat 

hujan. Tarif yang lebih tinggi tersebut dikarenakan skema surge-pricing, yang mana surge-

pricing ini adalah skema perubahan tarif pada saat terjadi peningkatan permintaan. Pelanggan 

go-jek “dipaksa” membayar lebih mahal untuk waktu dan kondisi tertentu untuk memperoleh 

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

pengemudi go-jek agar bersedia bekerja walaupun terdapat kondisi tertentu seperti hujan 

turun.  



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

adalah strategi penetapan harga dinamis yang umum terlihat di bidang manajemen 

pendapatan. Pada penelitian yang berjudul an empirical analysis of taxi, lyft and uber rides: 

evidence from weather shocks in NYC memiliki hasil apabila jumlah Uber (Lyft) naik per jam 

sekitar 22% lebih tinggi saat hujan. sedangkan jumlah naik taksi per jam meningkat hanya 

5% di musim hujan dan permintaan Uber naik sekitar 9% pada saat hujan. menurut salah satu 

pengemudi go-jek mengatakan jika: 

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

sudah deras dan pada saat jam makan itu rame pesanan.” (Kustianto sebagai 

pengemudi go-jek, 22/04/2019).  

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

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

pengemudi go-jek memiliki karakter yang berbeda-beda. Pengemudi yang bekerja pada saat 

hujan memiliki motif tersendiri hingga membuat pengemudi go-jek memilih untuk bekerja 

saat hujan. menurut McGregor (1960) seseorang memiliki 2 tipe yakni X dan Y. Teori X 

menyatakan bahwa orang-orang sesungguhnya malas dan tidak mau bekerjasama. Sedangkan 

teori Y menyatakan apabila orang-orang sesungguhnya energik, berorientasi kepada 

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

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

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

risiko bekerja di jalan. Menurut salah satu pengemudi Go-jek ketika hujan: 

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

karena helm basah, mantel basah, dan dapat komentar yang kurang baik dari 

konsumen.” (Kustianto sebagai pengemudi go-jek, 22/04/2019). 

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

mendapatkan pesanan go-ride akan mendapatkan komentar yang kurang baik dari konsumen 

karena peralatan kerja yang basah. 

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

sampai ratusan meter. Lalu ketika menjalin komunikasi konsumen susah dihubungi. 

Kendalanya disitu.” (Iwan sebagai pengemudi go-jek, 10/04/2019). 

 Menurut Iwan terdapat kendala pada aplikasi yakni tujuan konsumen tidak tepat. 

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

yakni sulit untuk berkomunikasi dengan konsumen.   

 Sehingga pada saat hujan pengemudi harus melakukan upaya agar tetap bekerja aman 

dan selamat. Pengemudi harus siap menerima risiko yang mereka terima ketika tetap bekerja 

saat hujan. menurut Kasmir (2016) keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu 

cara untuk memberikan perlindungan kepada karyawannya. Pemberian perlindungan 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini 

diperlukan rasa tanggung jawab perusahaan, karena bagaimanapun karyawan adalah aset 

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

kesehatan kerja.  

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

Susah?” Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Nield & Brodeur (2016) berjudul “Has 

Uber Made It Easier to Get a Ride in the Rain?” menyebut ada korelasi antara kondisi hujan 

dan jumlah perjalanan via ride-sharing Uber. Penelitian yang dilakukan oleh Nield & 

Brodeur (2016) diperkuat oleh paper yang dibuat Mamillapalli & Gutha (2016) berjudul 

“Analyzing The Effect of Weather on Uber Rideship” menyebut ada peningkatan permintaan 

pesanan pada Uber saat hujan. Setelah beberapa penjelasan mengenai berbagai macam latar 

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

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



makna bekerja pengemudi go-jek, motivasi pengemudi go-jek bekerja saat hujan, dan 

keselamatan dan kesehatan pengemudi go-jek bekerja saat hujan area Yogyakarta.  

TINJAUAN LITERATUR 

Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang dilakukan oleh King dan Ward (2017) dengan judul Work and The 

Good Life: How Work Contributes to Meaning in Life. Hasil dari penelitian tersebut adalah 

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 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. 

 Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Witshire (2015) dengan judul The Meaning of 

Work in A Public Work Scheme in South Africa. Hasil dari penelitian tersebut adalah 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. 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. 

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

judul Cultivating Meaningful Work in Healthcare: A Paradigm and Practice. Penelitian ini 

mengungkapkan bahwa untuk memperoleh makna bekerja bagi ahli radiologi dapat diperoleh 

dengan fokus pada sifat pekerjaan bukan pada keberhasilan atau hasil dan penilaian kognitif 

dan rasa humor dapat membangun rasa ketahanan. Persamaan dari penelitian 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.  

 Penelitian tentang motivasi karyawan yang bekerja di organisasai oleh Dobre (2013) 

dengan judul Employee Motivation and Organizational Performance. Hasil dari penelitian 

tersebut 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. 

Penelitian tentang motivasi karyawan oleh Scheroeder (2015), dengan judul How to 

Motivate Yourself and Other? Intended and Unintended Consequences. Hasil dari penelitian 

ini adalah 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 sendangkan penulis fokus membahas motivasi pengemudi go-jek. 



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

and Performance in Higher Education. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa kinerja 

terkait erat dengan motivasi untuk menyajikan proses motivasi dalam universitas sebagai 

proses yang kompleks yang mengarah pada kinerja individu, peran manajer dalam universitas 

adalah prioritas yang utama bagi manajer. 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. 

 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. Hasil dari penelitian tersebut adalah 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 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. 

 Penelitian selanjutnya tentang transportasi online oleh Du, dkk (2017) dengan judul 

Surge Pricing and Labor Supply In The Ride-Sourcing Market. Hasil dari penelitian tersebut 

adalah 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.  

 Penelitian tentang transportasi online oleh Oehlsen, Rossi, Chevalier, dan Chen 

(2016) dengan judul The Value of Flexible Work: Evidence from Uber Drivers. Hasil dari 

penelitian tersebut adalah 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.   

 Penelitian tentang kesehatan dan transportasi oleh Varatharajan S; Kosny, A; 

Bigelow, P; Saunders,R; Meyer B. S; Reid-Musson, E; MacEachen, E; dan Bartel, E (2019) 

dengan judul Stressful by Design: Exploring Health Risks of Ride-share Work. Hasil dari 

penelitian ini adalah 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 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 Yoogyakarta.  

Penelitian tentang keselamatan dan kesehatan pengemudi yang bekerja di malam hari 

ketika visibilitas buruk oleh Xheladini, Gentiane; Shubenkova, Ksenia; Makris, Evangelos; 

Krasniqi, Muhamed; Krasniqi, Ema; Georgogianni, Dimitra; Danelli-Mylona, Vassiliki; 

Pashkevich, Maria; Pashkevich, Anton; Oz, Bahar; Lajunen, Timo; Ozkan, Turker; Ersan, 

Ozlem; Solmazer, Gaye; Azik, Derya; Uzumcuoglu, Yesim; Findik, Gizem; dan Kacan 

(2019) dengan judul Driver Profiles on Values and Traffic Safety Climate and Their 

Relationships with Driver Behaviors. 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. 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. 

 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 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.  

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 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.  



 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) 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.  

Landasan Teori 

Manajemen Sumber Daya Manusia. Menurut Bohlander dan Snell (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 (2016) manajemen sumber daya manusia adalah proses memperoleh, 

melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan, memerhatikan hubungan 

kerja mereka, kesehatan, keamanan, dan masalah keadilan. 

 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. 

Makna Kerja. 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 bsia mempengaruhi keterikatan kerja seseorang (Tanudjaja, 

2013). Menurut Mumpuni (2015) mengutarakan jika berkaitan dengan makna kerja, semua 

orang yang memiliki pekerjaan bisa 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 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 menambahkan bahwa semua 

pekerjaan sesungguhnya bisa memberikan makna kepada seorang individu selama apa yang 

dikerjakannya bertujuan untuk memberi manfaat kepada hidup, entah itu kehidupan pribadi 

atau untuk sesama. 



 Menurut Rosso, dkk (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.  

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 interaksi antara sesama 

pekerja lainnya. sehingga interaksi sosial tersebut memberikan pengaruh yang positif bagi 

karyawan. 

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. 

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. 

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. 

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.  

 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.  

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 manajemen perusahaan untuk 

dapat menggerakkan, mendorong dalam melaksanakan tugas yang dibebakan kepada para 

karyawan.  

 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 Abraham 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: Kebutuhan fisiologis (Basic Needs) misalnya sandang, 

pangan, papan dan kesejahteraan individu. Kebutuhan akan rasa aman (Securily Needs) 

dikaitkan dengan kerja maka kebutuhan akan keamanan sewaktu bekerja, perasaan aman 

yang menyangkut masa depan pekerja. Kebutuhan Afiliasi atau Akseptansi (Social Needs). 

Kebutuhan penghargaan (Esteem Needs). Kebutuhan Perwujudan diri (Self-Actualization). 

 Teori Dua Faktor Herz berg. Di kutip dari Koontz (1990) dalam Arini dan Erisman 

(2016) Herz berg mengklaim telah menemukan penjelasan dua faktor motivasi yaitu: Hygiene 

Factors, yang meliputi gaji, kehidupan pribadi, kualitas supervisi, kondisi kerja, jaminan 

kerja, hubungan antar pribadi, kebijaksanaan dan administrasi perusahaan. Motivation 

Factors, yang dikaitkan dengan isi pekerjaan mencakup keberhasilan, pengakuan, pekerjaan 

yang menantang, peningkatan dan pertumbuhan dalam pekerjaan. 

 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 menemukan adanya 3 kebutuhan pokok 

manusia: Existence Needs (Kebutuhan Keadaan) adalah sesuatu kebutuhan akan tetap bisa 

hidup sesuai dengan tingkat kebutuhan yaitu meliputi kebutuhan fisiologis dan kebutuhan 

akan rasa aman. Relatedness Needs (Kebutuhan Berhubungan) mencakup kebutuhan untuk 

berinteraksi dengan orang lain. kebutuhan ini sesuai dengan kebutuhan afiliasi. 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. 

 Teori Motivasi Ekspektansi. 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: 

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). 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. 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.  

 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. 

 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. Teori X, 

menyatakan bahwa orang-orang sesungguhnya malas dan tidak mau bekerjasama. Teori Y, 

menyatakan bahwa orang-orang sesungguhnya energik, berorientasi kepada perkembangan, 

memotivasi diri sendiri, dan tertarik untuk menjadi produktif. 

 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.  

Transportasi Online.  

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 

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 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. 

 



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 menurut 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. Keseatan 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, 1994/1995:11). 

 Menurut 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 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. 

Tujuan dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 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. (b) 

memperlancar proses kerja. (c) agar karyawan berhati-hati dalam bekerja. (d) mematuhi 

aturan dan rambu-rambu kerja. (e) tidak mengganggu proses kerja. (f) Menekan biaya. (g) 

Menghindari kecelakaan kerja. (h) menghindari tuntutan pihak-pihak tertentu.  

Cara Mengurangi Kecelakaan Kerja. Menurut Kasmir (2016) berikut adalah beberapa 

pedoman cara mengurangi kecelakaan kerja: (a) buat aturan tentang keselamatan kerja. (b) 

buatkan rambu-rambu yang mudah dibaca. (c) sediakan alat pengaman kerja. (d) selalu 

melakukan pemeliharaan alat secara terus-menerus. (e) melakukan pengawasan secara ketat. 

(f) memberikan sanksi bagi yang melanggar. 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan Penelitian. Setiap kegiatan penelitian pasti memerlukan metode tertentu 

sehingga penelitian dapat memberikan data dan hasil yang sesuai dengan keadaan yang 

sesungguhnya terjadi di lapangan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. 

Menurut Creswell (2009) penelitian kualitatif adalah suatu strategi penelitian yang dilakukan 

dengan eksplorasi, memahami makna, dan mencari permasalahan sosial secara mendalam 

baik pada individu maupun kelompok. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif 

menggunakan sudut pandang dengan gaya induktif, fokus kepada individual, dan 

mengartikan kompleksitas permasalahan yang ada. Pada penelitian kualitatif terdapat 

beberapa strategi yang bisa digunakan untuk melakukan penelitian mulai dari etnografi, 

grounded theory, study kasus, fenomenologi, dan naratif. 

Narasumber Penelitian. Narasumber merupakan orang yang memberikan informasi tentang 

segala yang terkait dalam penelitian. Sebelum menentukan narasumber yang tepat untuk 

memperoleh data yang diinginkan, terlebih dahulu harus diketahui populasi untuk 

menentukan sampel yang tepat. Untuk pengambilan sampel, penulis menggunakan teknik 

purposive sampling. Pengertian dari purposive sampling adalah teknik sampling non random 



sampling yang mana penulis menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-

ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab 

permasalahan penelitian. 

 Pada penelitian bekerja atau tidak bekerja pengemudi Go-jek pada saat hujan penulis 

melakukan wawancara dengan 2 pengemudi yang memiliki latar belakang bekerja secara full 

time dan pengemudi yang bekerja secara part time. Keputusan pengambilan purposive 

sampling tersebut atas saran dosen pembimbing penulis untuk melihat gambaran awal tentang 

temuan data yang ada di lapangan. Wawancara dengan 2 narasumber tersebut penulis lakukan 

pada tanggal 11 April 2019 dengan narasumber yakni Iwan Setiawan dan Heri Iriawan. 

Beriktu adalah narasumber utama yang dipilh dalam penelitian:  

 Setiawan adalah seorang pengemudi go-jek yang awal bergabung menjadi mitra go-

jek sejak tahun 2016. Penulis memilih Setiawan menjadi narasumber karena beliau termasuk 

pengemudi go-jek yang sudah lama dan berpengalaman dalam bekerja menjadi pengemudi 

go-jek. Hingga saat ini pekerjaan menjadi pengemudi go-jek masih Setiawan lakukan.  

 Heri Iriawan adalah pengemudi go-jek yang awal mula bergabung menjadi 

pengemudi sejak akhir tahun 2017. Sebelumnya Heri adalah seorang mahasiswa di salah satu 

perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Walaupun awalnya iseng-iseng mencoba untuk 

menjadi pengemudi go-jek namun saat ini pekerjaan tersebut justru merupakan pekerjaan 

utama bagi Heri. Alasan penulis memilih Heri menjadi narasumber adalah pengalaman Heri 

yang sudah cukup lama menjadi pengemudi go-jek.  

 Kustianto adalah seorang pengemudi go-jek yang bergabung menjadi mitra go-jek 

sejak tahun pertengahan 2017. Selama 2 tahun lebih bekerja sebagai pengemudi, banyak 

pengalaman yang dialami oleh Kustianto. Sebelumnya Kustianto memiliki berbagai macam 

pekerjaan seperti kuli bangunan, tukang parkir, dan lain-lain. alasan penulis memilih 

Kustianto sebagai narasumber adalah karena beliau memiliki pengalaman dan etos kerja yang 

tinggi. ketika bertemu beliau pernah menceritakan kecelakaan yang dialami selama bekerja. 

hingga saat ini Kustianto belajar dari pengalaman masa lalu dan tetap bekerja sebagai 

pengemudi go-jek. 

 Lapan adalah seorang pengemudi go-jek yang bergabung menjadi mitra go-ek sejak 

akhir tahun 2017. Sebelumnya Lapan adalah seorang mahasiswa tingkat akhir yang mencari 

kesibukan sembari mendapatkan penghasilan. Hingga lulus kuliah saat ini pekerjaan menjadi 

pengemudi go-jek masih ia lakukan secara full time. Alasan penulis memilih Lapan sebagai 

narasumber penelitian adalah karena pengalaman dan etos kerja yang tinggi Lapan sebagai 

pengemudi go-jek. 

Lokasi Penelitian. Penelitian ini dilakukan pada wilayah Yogyakarta yang meliputi 

kabupaten Sleman, kabupaten Bantul, dan Kotamadya, yang merupakan wilayah domisili 

Yogyakarta dengan mengambil sampel pengemudi Go-jek yang bekerja pada daerah 

Yogyakarta. 

Instrumen Penelitian. Sebuah penelitian membutuhkan suatu alat yang digunakan untuk 

penelitian, menurut Cresswell (2009) penelitian kualitatif memiliki instrumen penelitian yaitu 

peneliti itu sendiri. Peneliti akan memperoleh data berupa kata-kata, tindakan, atau bahkan 

isyarat atau lambang (Ahmadi, 2014). Seorang peneliti yang memiliki kualitas baik harus 

memiliki sejumlah sikap sebagai berikut: toleran, sabar, menunjukkan empati, menjadi 

pendengar yang baik, manusiawi, bersikap terbuka, jujur, objektif, penampilannya menarik, 

mencintai pekerjaan wawancara, senang berbicara, dan lain-lain. (Moleong, 2014) adapun 

masalah yang diteliti adalah makna bekerja pengemudi go-jek, motivasi pengemudi bekerja 

dan motivasi pengemudi bekerja saat hujan, dan keselamatan dan kesehatan pengemudi go-

jek saat bekerja area Yogyakarta. 

 



Ruang Lingkup Penelitian. Keluasan cakupan penelitian dapat dibatasi dengan pembatasan 

masalah yang akan dikaji dalam penelitian serta membatasi banyaknya variabel yang akan 

dikaji. Batasan penelitian pada penelitian ini mencakup: Narasumber Penelitian adalah 

pengemudi go-jek yang memiliki pengalaman minimal 2 tahun dan memiliki pengalaman 

bekerja saat hujan. Makna kerja pengemudi go-jek area Yogyakarta. Motivasi pengemudi go-

jek bekerja saat hujan area Yogyakarta. Keselamatan dan kesehatan kerja pengemudi go-jek 

bekerja saat hujan area Yogyakarta. 

Makna Kerja Pengemudi Go-jek. Permasalahan yang diteliti dari makna bekerja 

pengemudi go-jek adalah nilai-nilai apa saja yang ada pada diri pengemudi go-jek ketika 

bekerja, motivasi yang membuat pengemudi go-jek bekerja, sejauh mana pengemudi percaya 

bahwa pekerjaan pengemudi go-jek sebagai sumber utama hidup dan pekerjaan ini dapat 

memenuhi kebutuhan, apakah pengemudi memiliki motivasi yang tinggi terhadap insentif. 

Motivasi Pengemudi Bekerja saat Hujan. Permasalahan yang diteliti dari motivasi 

pengemudi bekerja saat hujan adalah ketika bekerja saat hujan, pengemudi memiliki suatu 

harapan apa, apakah pada saat hujan memiliki daya tarik tersendiri untuk bekerja, ketika 

bekerja saat hujan pengemudi memiliki ekspektasi apa, seberapa peluang berhasil dan gagal 

bekerja saat hujan. 

Keselamatan dan Kesehatan Pengemudi Go-jek bekerja saat Hujan area Yogyakarta. 

Permasalahan yang diteliti adalah ketika pengemudi bekerja saat hujan apakah pengemudi 

dilindungi oleh perusahaan, apa yang dilakukan pengemudi agar selamat dan sehat selama 

bekerja saat hujan, bagaimana upaya pengemudi agar lancar dan aman selama bekerja saat 

hujan, ketika bekerja saat hujan prosedur apa saja yang dilakukan, ketika bekerja saat hujan 

apakah pengemudi mematuhi rambu-rambu lalu lintas.  

Analisis dan Interpretasi Data. Menurut Cresswell (2009) Proses analisis data melibatkan 

pembuatan data teks dan gambar yang masuk akal. Ini melibatkan persiapan data untuk 

dianalisis, melakukan analisis yang berbeda, bergerak lebih dalam dan lebih dalam untuk 

memahami data, mewakili data, dan membuat interpretasi yang lebih besar. Fokus utama 

studi fenomenologi ini adalah makna berbagai pengalaman, peristiwa, dan status yang 

dimiliki oleh narasumber. Studi ini juga berupaya untuk mengeksplorasi pengalaman 

narsumber yang bekerja sebagai pengemudi Go-jek dan narasumber memfokuskan pada 

persepsi atau pendapat individu tentang pengalaman pada saat peristiwa hujan narasumber 

memilih bekerja atau tidak bekerja. 

Analisis Sebelum Lapangan. Penelitian kualitatif melakukan analisis data sebelum penulis 

memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data 

sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus 

penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah penulis masuk dan 

selama di lapangan (Sugiyono, 2013). Penulis mencari informasi seputar fenomena bekerja 

atau tidak bekerja pengemudi Go-jek pada kondisi hujan melalui aplikasi masing-masing 

perusahaan dan artikel yang ada di internet yang selanjutnya akan mendukung penelitian di 

lapangan. 

Analisis Lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada 

saat wawancara, penulis sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, 

miles and huberman (1984) dalam sugiyono (2013) mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interatif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai selesai, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data 

reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. 

Uji Transferability. Menurut Sugiyono (2009) nilai transfer ini berkenaan dengan 

pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. 

oleh karena itu supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada 



kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut. penulis dalam membuat laporan 

harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian 

maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat 

atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil tersebut di tempat lain. bila pembaca laporan 

penelitian telah memperoleh gambaran yang jelas suatu hasil penelitian tersebut, hasil 

penelitian tersebut dapat diberlakukan transferability, maka laporan tersebut memenuhi 

standart transferability. 

 

HASIL PENELITIAN 

Makna Kerja Pengemudi Go-jek. Jadi berdasarkan informasi keempat narasumber di atas, 

empat narasumber di atas memiliki makna bekerja sebagai pengemudi go-jek. Makna kerja 

tersebut antara lain adalah pendapatan yang lebih baik, sebagai sumber kehidupan, budaya 

kerja yang santai, rasa persaudaraan sesama pengemudi, dan rasa persaudaraan pada 

komunitas. 

 Pendapatan yang lebih baik mencerminkan teori Rosso (2010) tentang 4 sumber 

utama dari makna kerja yakni motivasi dari dalam diri sendiri. Rosso (2010) menjelaskan 

apabila 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. Pendapatan yang 

lebih baik dari pengemudi juga sesuai dengan teori Rosso (2010) tentang konteks kerja yakni 

keuangan. Keuangan menunjukkan bahwa insentif dari suatu pekerjaan ini akan 

meningkatkan motivasi dari seseorang dalam bekerja sehingga mempengaruhi pengemudi 

untuk memaknai pekerjaannya.  

 Menurut Emmons (2003) dalam penelitian King & Sarah (2017) menjelaskan apabila 

tujuan pribadi dapat menjadi prediktor yang kuat tentang kesejahteraan ketika mereka 

menyediakan sarana untuk tujuan penting yang lebih luas. Pendapatan yang lebih baik 

seorang pengemudi go-jek juga selaras dengan Makna bekerja berasal dari sumber keuangan 

Menurut Smeets, Bauer & Gneezy (2015) dalam penelitian King & Sarah (2017) menjelaskan 

apabila sumber daya keuangan dapat memungkinkan seorang untuk mengejar tujuan pribadi 

di tempat kerja dan di lingkungan sosial dan mendorong tujuan yang lebih tinggi. akhirnya, 

sumber daya ekonomi dapat memungkinkan seseorang untuk berkontribusi dalam 

memperbaiki keluarga mereka.  

 Kedua, peneliti menemukan makna kerja yakni bekerja sebagai sumber kehidupan 

yang mirip dengan teori Rosso (2010) tentang kepercayaan. Menurut Rosso (2010) 

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. pengemudi yang 

percaya dengan bekerja sebagai sumber kehidupan juga mirip dengan teori Richards & 

Stemmerich (1998) yang mana tujuan pribadi dapat menjadi prediktor yang kuat tentang 

kesejahteraan ketika mereka menyediakan sarana untuk tujuan penting yang lebih luas.  

 Ketiga, peneliti memiliki hasil apabila makna kerja pengemudi go-jek adalah budaya 

kerja yang santai. Temuan ketiga tersebut selaras dengan teori Rosso (2010) tentang konteks 

kerja yakni pada kebudayaan. Menurut Rosso (2010) 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 kompleks 

yang mempengaruhi sudut pandang terhadap suatu pekerjaan. budaya kerja yang santai yang 

dimiliki oleh pengemudi go-jek juga sepadan dengan teori Diener & Biswas-Diener (2002) 

tentang fleksibilitas. Menurut Diener & Biswas-Diener (2002) fleksibilitas dapat memberikan 

lebih banyak manfaat bagi makna kerja karyawan dari pada gaji yang lebih tinggi, karena 

uang menawarkan manfaat yang menurun bagi kesejahteraan begitu kebutuhan dasar manusia 



terpenuhi. Orang yang enggan bekerja lebih memiliki tujuan yang lebih rendah dari pada 

orang yang bekerja dengan senang. hasil penelitian yang dilakukan oleh Oehlsen, E, Rossi, P, 

Chevalier A, J, Chen K, M, (2016) mengemukakan bahwa pengemudi memiliki waktu kerja 

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

 Keempat, peneliti memiliki hasil temuan apabila pengemudi go-jek memiliki makna 

bekerja yakni rasa persaudaraan pengemudi yang tinggi. temuan keempat tersebut serasi 

dengan teori makna kerja Rosso (2010) yang meliputi sumber utama dari makna kerja adalah 

pegawai setara. Menurut Rosso (2010) kedekatan individu dengan teman sejawat dalam 

bekerja bisa memberikan pengaruh positif terhadap persepsi seseorang dengan makna 

bekerja, karena dengan dekat maka dapat mengetahui jalan pikiran dari seseorang. rasa 

persaudaraan yang tinggi antara pengemudi go-jek ini sepadan juga dengan teori Williams 

(2007) tentang koneksi sosial. Menurut Williams (2007) koneksi sosial adalah prediktor yang 

sangat kuat untuk kesejahteraan secara umum dan mereka memainkan peran penting dalam 

pengalaman hidup yang bermakna. Penelitian Dabbish, dkk (2016) menunjukan bahwa 

pengemudi menggunakan forum media online untuk membahas fitur-fitur aplikasi pengemudi 

yang mana sistem tersebut dikelola oleh algoritma.   

 Kelima, peneliti menemukan apabila pengemudi memiliki makna kerja yakni ikatan 

komunitas sesama pengemudi. Temuan kelima tersebut sama dengan teori Rosso (2010) 

tentang sumber utama dari makna kerja yang berasal dari orang lain yakni Grup dan 

Komunitas. Menurut Rosso (2010) hubungan dari kelompok ataupun tim kerja antara 

individu dengan individu yang lain baik itu satu divisi ataupun teman kerja profesional 

semuanya bisa memberikan pengaruh terhadap tingkatan makna kerja seseorang. ikatan 

komunitas sesama pengemudi juga sama dengan teori Board, Deci & Ryan (2004) tentang 

koneksi sosial. Menurut Board, Deci & Ryan (2004) ketika karyawan 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. Ikatan komunitas sesama pengemudi yang dimiliki oleh pengemudi go-

jek juga mirip dengan konsep Wrzesniewski et al. , (2003) tentang koneksi sosial. Menurut 

Wrzesniewski et al. , (2003) interaksi sosial dapat mempromosikan kebermaknaan yang lebih 

tinggi di tempat kerja dan pada gilirannya memperkuat standar untuk interaksi interpersoal 

yang sopan. Hal ini mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh Dabbish dkk (2015) jika 

pengemudi memiliki sedikit kontak langsung dengan perwakilan perusahaan, tetapi dapat 

berinteraksi satu sama lain melalui forum online untuk mendapatkan pengetahuan tentang 

sistem rideshare. Hal ini sama juga dengan penelitian yang dilakukan oleh King A, L & 

Ward J, S (2017) dengan judul Work and the good life: How work contributes to meaning in 

life. Dalam penelitian ini memiliki hasil jika 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 berkontribusi pada 

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

koherensi dalam kehidupan seseorang. 

Motivasi Pengemudi Bekerja saat Hujan. 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). 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 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). 

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.   

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

berdasarkan informasi keempat narasumber di atas, empat narasumber di atas mengutarakan 

jika keselamatan dan kesehatan kerja pengemudi ketika bekerja saat hujan adalah mengecek 

kondisi kendaraan, mematuhi aturan rambu lalu lintas, menggunakan peralatan kerja yang 

aman, mengendarai kendaraan dengan hati-hati, memiliki tombol darurat pada aplikasi 

pengemudi go-jek, dan ketika hujan lebat berhenti bekerja.  

Pertama, ketika bekerja saat hujan pengemudi menggunakan kendaraan prima. Hasil 

data dilapangan menunjukan kemiripan dengan Kasmir (2016) tentang cara mengurangi 

kecelakaan kerja yakni selalu melakukan pemeliharaan alat kerja secara terus-menerus. 

Pengemudi rutin melakukan pemeliharaan kendaraan kerja yang digunakan sehari-hari. mulai 

dari perawatan mengganti oli dan service dilakukan. Sebelumnya ketika tidak rutin 

melakukan cek kendaraan akan mempengaruhi pengemudi bekerja yang berujung pada 

kecelakaan. Pengemudi menggunakan kendaraan prima ketika bekerja saat hujan serupa 

dengan teori Kasmir (2016) tentang cara mengurangi kecelakaan kerja yakni dengan 

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. Sehingga dengan rutin melakukan pemeliharaan kendaraan 

pengemudi merasa nyaman bekerja. penelitian yang dilakukan oleh Wegman, dkk (2019) 

menunjukan bahwa kelelahan, lingkungan, dan kebijakan operator menjadi pemicu yang 

dapat berkontribusi terhadap risiko kecelakaan. Selain itu risiko kecelakaan dapat dari 

perilaku pengemudi, dan sifat kendaraan. 

Kedua, pengemudi ketika bekerja saat hujan mematuhi aturan rambu lalu-lintas. Hal 

ini selaras dengan teori Kasmir (2016) tentang tujuan dari program keselamatan dan 

kesehatan kerja yakni mematuhi aturan dan rambu-rambu kerja. Menurut Kasmir (2016) 

perusahaan akan memasang rambu-rambu kerja yang telah ada dan dipasang di berbagai 

tempat tanda dan peringatan. Dengan adanya aturan dan rambu-rambu tersebut akan ikut 

mengingatkan karyawan dalam bekerja. pengemudi yang mematuhi aturan rambu lalu-lintas 

sepadan dengan teori Kasmir (2016) tentang tujuan dari program keselamatan dan kesehatan 

kerja yakni agar karyawan berhati-hati dalam bekerja. menurut Kasmir (2016) karyawan 

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

prosedur kerja yang telah ditetapkan.  

Ketiga, ketika bekerja saat hujan pengemudi menggunakan peralatan kerja yang 

aman. Upaya tersebut sepadan dengan teori Kasmir (2016) tentang menyediakan alat 

pengaman kerja. Menurut Kasmir (2016) ketika 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. 

Pengemudi yang bekerja menggunakan peralatan kerja yang aman juga sama dengan teori 

Kasmir (2016) tentang tujuan dari program keselamatan dan kesehatan kerja yakni membuat 

karyawan merasa aman. Menurut Kasmir (2016) prosedur kerja dan adanya peralatan kerja 

yang memadai akan membuat karyawan merasa lebih aman dan nyaman dalam bekerja. 

perasaan was-was atau rasa takut dapat diminimalkan, sehingga karyawan serius dan 

sungguh-sungguh dalam melakukan aktivitas perjalanannya. Serupa dengan Xheladini, dkk 



(2019) jika 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.   

Keempat, pengemudi yang bekerja saat hujan mengendarai kendaraan dengan hati-

hati. Hal ini sepadan dengan teori Kasmir (2016) tentang tujuan dari keselamatan dan 

kesehatan kerja yang mana adalah membuat program keselamatan dan kesehatan kerja. 

Menurut Kasmir (2016) ketika karyawan merasa aman dalam bekerja Perasaaan was-was 

atau rasa takut dapat diminimalkan, sehingga karyawan serius dan sungguh-sungguh dalam 

melakukan aktivitas perjalanannya. Pengemudi yang bekerja ketika hujan mengendarai 

kendaraan dengan lebih hati-hati. Karena kondisi jalan yang tergenang air, gangguan dari 

hujan itu sendiri, dan kendaraan lain yang ada di jalan.  

Kelima, ketika bekerja karyawan memiliki alat keselamatan kerja yakni terdapat 

tombol darurat pada aplikasi. Hal ini sama dengan teori Kasmir (2016) tentang tujuan dari 

keselamatan dan kesehatan kerja yakni tidak mengganggu proses kerja. Menurut Kasmir 

(2016) dengan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja diharapkan tindakan 

karyawan tidak akan menganggu aktivitas karyawannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Varatharajan, dkk (2019) mengemukakan jika pengemudi ride-share menghadapi risiko 

kesehatan fisik dan mental yang dihasilkan dari pekerjaan ride-share yang berbeda dengan 

ride-share, serta yang serupa dengan mengemudi taksi dan pekerjaan transportasi lainnya. 

penelitian ini 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. 

Keenam, Ketika pengemudi berhadapan dengan hujan yang sangat lebat, pengemudi 

memilih untuk berhenti bekerja. pengemudi berhenti bekerja karena banyak risiko yang akan 

ada jika pengemudi tetap untuk nekat terus bekerja ketika hujan lebat. Risiko kondisi tubuh 

yang bisa sakit, risiko jalan yang kurang terlihat, risiko pohon tumbang, petir, dan gangguan-

gangguan lainnya. hasil temuan data di lapangan memiliki kemiripan dengan teori Kasmir 

(2016) tentang tujuan dari program keselamatan kerja yakni menghindari kecelakaan kerja. 

Jika karyawan menggunakan peralatan kerja dengan sebaik-baiknya, maka kecelakaan kerja 

dapat diminimalkan.  

 

Jalan Berliku Menuju Pendapatan Tertinggi  

Makna Kerja Pengemudi Go-jek. Makna kerja pengemudi go-jek adalah pendapatan lebih 

baik, bekerja sebagai sumber kehidupan, budaya kerja yang santai, memiliki rasa 

persaudaraan sesama pengemudi, dan pengemudi go-jek memiliki rasa persaudaraan pada 

komunitas. Semua temuan tersebut yang sama dengan Rosso (2010) adalah sumber motivasi, 

sumber keuangan, sumber utama dari makna kerja yakni kepercayaan, konteks kerja yakni 

kebudayaan, dan sumber utama dari makna kerja yakni pegawai setara.  

 Temuan penelitian sama dengan teori Smeets, Bauer & Gneezy (2015) pada sumber 

keuangan. Lalu temuan penelitian sama dengan teori Richards & Stemmerich (1998) pada 

tujuan makna kerja. selanjutnya temuan penelitian sama dengan teori Diener & Biswas-

Diener (2002) pada fleksibilitas kerja. Temuan di lapangan sama dengan teori Williams 

(2007), teori Board, Deci & Ryan (2004), dan teori Wrzwesniewski (2003) pada koneksi 

sosial. 

Motivasi Pengemudi Go-jek Bekerja saat Hujan. Motivasi pengemudi go-jek bekerja pada 

saat hujan adalah peluang kenaikan permintaan, peluang kenaikan harga kirim, peluang 

mendapatkan tip dari pelanggan, dan peluang mendapatkan penilaian yang baik dari 

konsumen. semua temuan tersebut sama dengan teori Vroom (1965) tentang motivasi 



ekspektansi. Sama dengan teori McGregor (1960) yakni teori Y. Temuan di lapangan sama 

dengan teori Herzberg (1959) yaitu faktor kesehatan (hygiene factor). Temuan di lapangan 

beda dengan teori kebutuhan pokok ERG Alderfer (1972).  

 Temuan di lapangan sama dengan teori Koontz (1990) motivasi klasik. Beda dengan 

goal setting theory (1984) oleh Locke & Latham. Temuan di lapangan sama dengan teori 

Whitley (2002) imbalan finansial. Sama dengan temuan Cachon et al. (2015) dan temuan Xu, 

dkk (2018) tentang lonjakan harga. temuan di lapangan sama dengan teori Maslow (1943) 

dan teori Herzberg (1959) tentang faktor motivasi (motivation factor) yakni pengakuan 

(recognition). 

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

dan kesehatan kerja pengemudi go-jek bekerja saat hujan adalah pengemudi menggunakan 

kendaraan prima, mematuhi aturan rambu lalu lintas, menggunakan peralatan kerja yang 

aman, mengendarai kendaraan dengan hati-hati, terdapat tombol darurat pada aplikasi 

pengemudi, dan apabila hujan lebat pengemudi berhenti bekerja. temuan di lapangan sama 

dengan teori Kasmir (2016) yakni tujuan keselamatan dan kesehatan kerja serta cara 

mengurangi kecelakaan kerja.  

Pembahasan Umum. Sebelum bekerja sebagai pengemudi go-jek, narasumber memiliki 

berbagai macam pekerjaan yang mereka geluti. Sehingga dalam penelitian ini narasumber 

adalah orang yang sudah memiliki pengalaman bekerja. kebanyakan motivasi mereka bekerja 

sebagai pengemudi go-jek adalah karena Pendapatan yang lebih baik. pendapatan yang 

mereka dapatkan dapat melebihi pendapatan pekerjaan sebelumnya. lalu pendapatan tersebut 

juga melebihi upah minimum kota yang ada di Yogyakarta. Hal ini dapat diraih oleh 

narasumber apabila mereka bekerja secara full time dan konsisten dalam mendapatkan 

perolehan poin harian tertinggi. Mengingat makna kerja pada temuan penelitian ini adalah 

bekerja sebagai sumber kehidupan. yang mana setiap pengemudi harus mampu mendapatkan 

penghasilan ketika bekerja.  

“sebetulnya saya mengakui apabila penghasilan driver itu lebih besar dari kerja 

kantor. Itu tentu ada yang saya tabung dan tabungan itu bisa saya gunakan untuk 

sesuatu.” (Waldianto selaku pengemudi go-jek sebagai narasumber pendukung, 

28/04/2019, 14.10 WIB) 

Pengemudi yang sebelumnya bekerja sebagai karyawan di kantor merasa jika 

penghasilan bekerja sebagai pengemudi go-jek lebih besar dari pada pegawai karyawan 

kantor.  

Oleh karena itu narasumber memiliki cara masing-masing untuk mendapatkan 

penghasilan terutama untuk mendapatkan bonus harian tertinggi. Dari 2 narasumber awal 

penelitian, Heri dan Iwan menyebutkan jika perolehan poin adalah hal yang penting untuk 

mendapatkan bonus harian tertinggi.  

 “Poin penting untuk semangat kerja” (Heri selaku pengemudi go-jek, 01/05/2019, 

13:36 WIB). 

Poin adalah acuan Heri untuk bekerja dengan semangat. 

“yang kita cari itu tutup poin tertinggi” (Setiawan selaku pengemudi go-jek, 

11/04/2019, 21:46 WIB). 

Sama seperti yang dikatakan oleh Heri, Iwan juga termotivasi untuk mendapatkan 

poin tertinggi dan mendapatkan bonus tertinggi. Menurut Snell dan Bohlander (2010) sistem 

evaluasi kerja berdasarkan poin adalah prosedur evaluasi pekerjaan kuantitatif yang 

menentukan nilai relatif dengan menghitung total poin yang ditugaskan. Dengan demikian 

sistem ini lebih valid dan tidak mudah dimanipulasi. 

 Aktivitas narasumber dalam bekerja adalah melayani masyarakat. Sehingga 

narasumber mampu melayani berbagai macam kebutuhan masyarakat Yogyakarta. 

Khususnya pada saat hujan yang mana pada penelitian ini ketika hujan tiba fenomena yang 



terjadi adalah beberapa pengemudi memutuskan untuk berhenti bekerja. hujan dapat 

mempengaruhi pengemudi ketika bekerja karena mereka memiliki lingkungan kerja di luar 

ruangan. Risiko yang dihadapi adalah lingkuan kerja yang kurang mendukung seperti jalan 

yang licin dan berlubang, risiko kemacetan, harus membawa peralatan hujan seperti jas hujan 

dan pelindung hp atau helm. Tetapi pada temuan penelitian ini juga terdapat pengemudi yang 

memutuskan untuk tetap bekerja pada saat hujan karena ada pemberian kompensasai lebih 

dari perusahaan yang disebut dengan ‘lonjakan harga’. lonjakan harga ini sepenuhnya masuk 

ke pengemudi.  

“Kalau di daerah UII atas mengantar hanya daerah sini-sini saja, paling atas ya 

Pakem” (Kustianto selaku pengemudi go-jek, 22/04/2019, 15:49 WIB). 

 Ketika bekerja saat hujan kustianto mendapatkan order dan mengantar order tersebut 

di lokasi yang tidak jauh dari UII. 

“Kalau sedang hujan saya mencari daerah pinggiran seperti UII atas. Walaupun order 

acak tetapi tidak terlalu kacau. Kalau di UII atas walaupun order ramai tetapi 

mengantar di daerah dekat UII juga.” (Widodo selaku pengemudi gojek, 28/04/2019, 

14:43 WIB).  

 Hal ini juga dialami oleh Widodo yang pada saat hujan ia mencari tempat pinggir kota 

seperti UII atas sehingga ketika mendapatkan order penjemputan dan pengiriman order tidak 

jauh dari UII. Dengan demikian Kustianto dan Widodo selain mendapatkan keuntungan 

karena lonjakan harga kirim dan datangnya order secara berkelanjutan, 2 narasumber ini juga 

mendapatkan keuntungan yakni tidak mengalami jarak penjemputan order yang jauh. 

Sehingga dapat menyelesaikan order dengan cepat. Dengan keadaan seperti itu maka akan 

terciptanya 3 nilai pokok kegiatan perusahaan go-jek yakni: kecepatan, inovasi, dan dampak 

sosial. 

 Tetapi yang perlu diingat oleh narasumber adalah kinerja mereka. Ketika bekerja 

pengemudi harus melayani konsumen dengan baik. pelayanan ini akan berdampak pada 

penilaian pengemudi. Apabila pelayanan baik dan konsumen puas, maka kemungkinan besar 

konsumen akan memberikan feedback yang baik. pengemudi juga harus aktif dalam kegiatan 

sosialisasi dengan sesama rekan kerja. Karena dengan sosialisasi antar rekan kerja pengemudi 

mendapatkan banyak manfaat. Seperti ketika bekerja pengemudi memberikan informasi 

mengenai lokasi yang ramai order seperti pulangnya waktu ujian tes masuk perguruan tinggi 

dan pulangnya wisuda di salah satu kampus. Lalu apabila ekosistem antara penyedia layanan 

rideshare yang menerapkan insentif yang adil bagi pengemudinya akan mendapatkan timbal 

balik dari kinerja pengemudi yang bekerja sesuai standart dan melayani konsumen dengan 

prima. Sehingga Yogyakarta yang merupakan kota terpelajar yang mana sebagian besar 

mahasiswa menggunakan platform rideshare pasti membutuhkan pelayanan dari go-jek.   

 Setelah peneliti menganalisis pernyataan yang diutarakan oleh narasumber serta 

berdasarkan temuan di lapangan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa dari makna bekerja 

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

go-jek bekerja saat hujan area Yogyakarta ini merupakan “Jalan Berliku Menuju Pendapatan 

Tertinggi.” 

 

PENUTUP 

Pertama. Makna kerja pengemudi go-jek adalah pendapatan lebih baik, bekerja sebagai 

sumber kehidupan, budaya kerja yang santai, memiliki rasa persaudaraan sesama pengemudi, 

dan pengemudi go-jek memiliki rasa persaudaraan pada komunitas. Semua temuan tersebut 

yang sama dengan Rosso (2010). Sama dengan teori Smeets, Bauer & Gneezy (2015). Lalu 

Sama dengan teori Richards & Stemmerich (1998). Selanjutnya temuan sama dengan teori 

Diener & Biswas-Diener (2002). Sama dengan teori Williams (2007), teori Board, Deci & 

Ryan (2004), dan teori Wrzwesniewski (2003). 



 

Kedua. Motivasi pengemudi go-jek bekerja pada saat hujan adalah peluang kenaikan 

permintaan, peluang kenaikan harga kirim, peluang mendapatkan tip dari pelanggan, dan 

peluang mendapatkan penilaian yang baik dari konsumen. semua temuan tersebut sama 

dengan teori Vroom (1965). Sama dengan teori McGregor (1960). Sama dengan teori 

Herzberg (1959). Sama dengan teori Whitley (2002). Sama dengan teori Maslow (1943) dan 

teori Herzberg (1959). 

Ketiga. Keselamatan dan kesehatan kerja pengemudi go-jek bekerja saat hujan adalah 

pengemudi menggunakan kendaraan prima, mematuhi aturan rambu lalu lintas, menggunakan 

peralatan kerja yang aman, mengendarai kendaraan dengan hati-hati, terdapat tombol darurat 

pada aplikasi pengemudi, dan apabila hujan lebat pengemudi berhenti bekerja. Semua temuan 

di lapangan sama dengan teori Kasmir (2016).  

Saran. Pengemudi harus terus bekerja secara hati-hati di jalan. Mematuhi peraturan lalu 

lintas, melayani pelanggan dengan baik dan terus bekerja secara prima. Waktu kerja yang 

fleksibel dapat digunakan untuk istirahat apabila kelelahan di jalan. Memaknai pekerjaan 

pengemudi dengan membawa nama baik perusahaan. Bagi pengemudi yang bekerja pada saat 

hujan, agar lebih berhati-hati di waktu hujan. Mempersiapkan segala keperluan untuk bekerja 

pada hujan seperti jas hujan, dan lain-lain. lebih baik berhenti bekerja pada saat hujan benar-

benar buruk dan ekstrem.  

 Bagi PT. Go-Jek lebih memperdulikan kesejahteraan mitra dengan memberikan 

informasi update mengenai bagaimana perkembangan perusahaan yang berkaitan dengan 

operasional pengemudi. Memberikan edukasi kepada pengemudi yang bekerja pada saat 

hujan agar lebih mengutamakan keselamatan berkendara pengemudi dan pelanggan. 

Menjelaskan kembali kebijakan sanksi dan pemberhentian mitra oleh perusahaan. karena 

sebagain pengemudi hanya menggunakan forum online dan grup untuk berbagi pengalaman 

seputar sanksi dan pemberhentian mitra. 
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