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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Transportasi merupakan salah satu sarana umum yang sangat berguna bagi 

masyarakat Indonesia dalam melakukan aktifitas hariannya, kehadiran transportasi 

dalam kegiatan sehari hari dapat menunjang pekerjaan atau aktifitas yang akan 

dilakukan menjadi lebih efektif dan memudahkan masyarakat umum. Indonesia 

merupakan salah satu negara berkembang yang telah mengalami masa transformasi 

dari segi transportasinya. Transformasi yang terjadi dalam sistem transportasi di 

Indonesia ini didasarkan pada perkembangan teknologi yang ada, dimana semakin 

canggih dan modernnya sistem yang menunjangnya. Hal ini dapat dilihat dari 

munculnya model model transportasi yang dapat dipesan secara digital melalui basis 

online yang dapat dijumpai hampir seluruh kawasan Indonesia (Siti, 2014). 

Pada masa sekarang ini salah satu sarana transportasi yang banyak diminati 

oleh masyarakat adalah ojek online karena sifatnya yang fleksibel tanpa ada batasan 

area serta dengan tarif yang terbilang ekonomis. Alasan lainnya ojek online lebih 

diminati karena dalam satu aplikasi pemesanan ojek online terdapat fitur fitur yang 

cukup lengkap seperti memesan makanan, dapat melakukan transakni non tunai, 

melakukan pengiriman barang, maupun kegiatan penunjang lainnya. Dengan semakin 

banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa ojek online sebagai salah satu sarana 

transportasi, maka semakin banyak pula jumlah pengendara ojek online khususnya di 

Kabupaten Gresik. Keberadaan ojek online ini tentu saja berkonntribusi positif 

terhadap peningkatan jumlah kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor). Hal ini 

selaras dengan pernyataan Dirjen Perhubungan Darat bahwa Peningkatan jumlah 

kendaraan jenis sepeda motor memiliki angka paling tinggi di antara jenis kendaraan 

bermotor lainnya (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 2013). Menurut Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan 

Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, 

menuturkan bahwa setiap penggunaan alat transportasi sepeda motor (pengemudi 
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ojek online) harus mengikuti peraturan keselamatan lalu lintas yang ada karena hal ini 

bersangkutan dengan keselamatan masyarakat. 

Menurut survey yang dilakukan oleh lembaga pers swasta Cermati.com, 

menyebutkan bahwasannya 53,9% masyarakat lebih menyukai menggunakan 

transportasi umum berbasis online dikarenakan transportasi umum berbasis online 

dirasa lebih murah dan terjangkau karena customer dapat memilih harga yang tersedia 

dan disesuaikan dengan kebutuhan serta pemesanannya juga simpel dan tidak ribet 

dan tidak berpatokan dengan jam keberangkatan yang dapat mempercepat perjalanan. 

Dalam survey lain yang dilakukan oleh CEO sekaligus pendiri Alvara Research 

menyebutkan bahwasannya masyarakat lebih sering menggunakan aplikasi 

transportasi umum berbasis online Go-Jek dengan penetrasi mencapai 70,4% dengan 

awareness di masyarakat dengan persentase 100% dibandingkan kompetitor rivalnya 

Grab dengan penetrasi 45,7% dengan total awarness sebesar 99,2%, hal ini 

dikarenakan Go-Jek lebih bisa diandalkan daripada Grab dari segi fitur, ketersediaan 

driver hingga metode pembayaran dengan persentase 44,2% berbanding 21,4%.  

(Hasanuddin, 2019) 

Gresik merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur di mana sangat banyak 

ojek online terutama pada daerah perkotaan. Tingginya animo masyarakat terhadap 

transportasi ojek online membuat pekerjaan ini sangat diminati termasuk di Gresik, 

sehingga banyak juga insiden yang timbul akibat pekerjaan ini seperti pelanggaran 

lalu lintas, laka lalu lintas yang bisa menimbulkan dampak yang fatal. Menurut Badan 

Pusat Statistik (BPS) kabupaten Gresik tahun 2013 tercatat sebanyak 558 kecelakaan 

lalu lintas yang terjadi dimana terdapat 533 pelaku kecelakaan orang dewasa dan 

sebanyak 25 kasus kecelakaan dengan pelaku anak dibawah umur 

(gresikkab.bps.go.id). Pada data yang diambil dari daerah.sindonews.com kecelakaan 

lalu lintas yang ada di kabupaten Gresik pada Juni 2020 tercatat sebanyak 37 insiden 

yang terjadi, akan tetapi pada Juli kasus kecelakaan ini kian bertambah menjad 56 

kasus. 
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Sebanyak lebih dari 25% kecelakaan lalu lintas yang terjadi disebabkan 

karena faktor kelelahan yang dialami oleh pengendara . Pada kasus ini pengemudi 

ojek online yang mengalami kelelahan ketika bekerja akan membuat kehilangan 

fokus dan menjadi kurang waspada, hal ini akan menyebabkan pengendara akan 

mengalami kesulitan dalam mengendalikan kendaraan ketika hendak bereaksi cepat 

apabila pada kondisi darurat. Kasus kelelahan yang dialami oleh pengendara ojek 

online biasanya tidak di sadari bahwa kondisi tubuh mereka lelah, hal tersebut 

dikarenakan faktor kepercayaan diri para pengendara yang berlebihan sehingga 

pengendara lalai akan kondisi tubuh mereka sendiri. (Marsaid Ahsan, 2013) 

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada pengendara ojek online akibat dari 

kelelahan bekerja dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor faktor yang sering 

terjadi antara lain durasi kerja, durasi kerja yang terlalu lama dapat menyebabkan 

pengendara ojek online kehilangan fokus dalam berkendara, hal ini dikarenakan 

semakin lama waktu untuk melakukan sebuah pekerjaan maka waktu yang 

dibutuhkan pengendara ojek online beristirahat untuk memulihkan diri dari kelelahan 

akan semakin sempit. Faktor yang selanjutnya yaitu Kerja lembur (overtime), 

pengendara ojek online yang mengalami hal ini akan menimbulkan penurunan 

produktifitas kerja sehingga akan membuat pengendara kehilangan konsntrasi yang 

berkaitan dengan durasi kerja yang berlebih sehingga menyebabkan adanya 

penurunan kekuatan dan kontraksi tubuh. Faktor yang terakhir yaitu target berlebih 

untuk mendapatkan reward. Pengendara ojek online tentunya berlomba lomba untuk 

mendapatkan customer sebanyak banyaknya dan  memberikan pelayanan yang 

memuaskan agar customer memberikan rating yang baik, hal ini akan mempengaruhi 

reputasi dan reward atau point yang akan didapat oleh pengendara yang nantinya 

point tersebut bisa ditukarkan dengan bonus khusus. Hal ini akan sangat berpengaruh 

terhadap beban kerja pengendara ojek online sehingga dapat menjadi sumber akibat 

kelelahan kerja. 

(Zuraida R, 2015) 
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Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Agustina Lupita (2019) yang berjudul 

“Faktor-Faktor yang Berhunungan Dengan Tingkat kelelahan Kerja Pada Pengemudi 

Ojek Online Di Wilayah Jakarta Timur Tahun 2019” metode yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan metode kuantitaif dan pendekatan cross sectional dan 

jenis penelitiannya merupakan penelitian non eksperimental yang mengandalkan 

survei. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Univariat yaitu 

analisis data yang dilakukan untuk mengukur satu variabel tunggal dimana fungsinya 

untuk meringkas dan mengklasifikasikan data. Dalam penelitian ini memetakan hasil 

survey seta variabel yang berhubungan dengan kelelahan kerja responden dengan 

diklasifikasikan dari Usia, lama watu tidur, masa kerja dan durasi kerja pada 

pengendara ojek online. 

Demikian juga dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Meri meilani 

dkk (2019) yang berjudul “Hubungan Antara Lama Kerja Dengan Kelelahan Kerja 

Pada Pengendara Ojek Online Komunitas Manguni Rider Online Sario” metode yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitaif observasional 

analitik menggunakan pendekatan cross sectional. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan populasi pengendara ojek online komunitas maron sebanyak 

40 responden. Dalam penelitian ini hasil penelitian menunjukkan bahwasannya lama 

kerja pada prosentase terbesar berada pada kisaran 8 jam. Penelitian ini juga membagi 

sampel survey menjadi beberapa kategori kelelahan yaitu kelelahan berat sedang dan 

ringan seta hubungan yang paling berpengaruh dengan kelelahan kerja adalah durasi 

kerja. 

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa 

kelelahan kerja yang terjadi dapat menurunkan kualitas kerja dan konsentrasi kerja 

dimana hal yang paling mempengaruhi yaitu durasi kerja serta kurangnya istirahat 

pada pengendara ojek online, tentu saja hal ini tidak hanya membahayakan 

pengendara ojek online saja tetapi juga membahyakan customer. Berdasarkan 

permasalahan yang telah dijelaskan maka perlu dilakukan sebuah penelitian yang 

lebih lanjut. Penelitian ini akan menggunakan metode semi-kuantitatif dan 
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pendekatan cross sectional atau potong lintang dimana nantinya metode ini akan 

digunakan untuk mengetahui hasil dari analisis risiko kelelahan pada pengemudi ojek 

online yang ada di Kabupaten Gresik, serta Untuk mengetahui faktor faktor apa saja 

yang mempengaruhi kelelahan kerja pada pengemudi ojek online yang ada di 

Kabupaten Gresik. Karena data yang digunakan merupakan data semi-kuantitatif 

maka pengukuran kelelahan yang dilakukan menggunakan kuisioner yang diterbitkan 

oleh Industrial Fatigue Research Committe (IFRC) dengan tipe pertanyaan Subjective 

Self Rating Test (SSRT) dimana tipe pertanyaan yang diajukan dibagi menjadi 3 tipe 

pertanyaan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang yang ada, didapatkan rumusan masalah yang akan 

diangkat dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana hasil dari analisis risiko kelelahan pada pengemudi ojek online 

yang ada di Kabupaten Gresik ? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kelelahan kerja pada pengemudi ojek 

online yang ada di Kabupaten Gresik ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan hasil perumusan masalah yang ada, didapatkan tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui hasil dari analisis risiko kelelahan pada pengemudi ojek 

online yang ada di Kabupaten Gresik. 

2. Untuk mengetahui faktor faktor apa saja yang mempengaruhi kelelahan kerja 

pada pengemudi ojek online yang ada di Kabupaten Gresik. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Bagi Peneliti 

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat mengimplementasikan ilmu 

K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), terkhusus mengenai faktor kelelahan 

kerja pada pengemudi ojek online yang ada di Kabupaten Gresik. 

1.4.2 Manfaat Bagi peneliti lain 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian yang akan 

dilakukan lebih lanjut dan dikembangkan di bidang K3 (Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja) khususnya mengenai kelelahan kerja yang terjadi pada 

pengemudi. 

1.5. Batasan Penelitian 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya berfokus pada pengemudi ojek online Go-Jek yang ada di 

Kabupaten Gresik. 

2. Pengambilan data yang dilakukan diperoleh melalui wawancara dan kuisioner 

kepada pengemudi ojek online yang ada di Kabupaten Gresik. 

3. Penelitian ini hanya berfokus pada layanan Go-jek yang menggunakan 

layanan dengan kendaraan sepeda motor seperti Go-Ride, Go-Send, Go-Mart, 

dan Go-Food. 

  


