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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perubahan merupakan salah satu fase dalam kehidupan manusia dan ciri 

khasnya adalah segala sesuatu telah mengalami banyak perubahan, salah satu 

contohnya adalah perubahan pada era industri yang sering disebut dengan 

Revolusi Industri 4.0 (Astuti, Kumayah, & Agustina, 2020). Hampir semua 

sektor mengalami perubahan dan perkembangan, salah satunya adalah sektor 

transportasi. Transportasi adalah usaha dan kegiatan mengangkut barang 

dan/atau orang dari satu tempat ke tempat lain (Kadir, 2006). Transportasi 

juga bisa dikatakan sebagai sektor penyedia jasa yang berdampak positif bagi 

masyarakat, salah satunya yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa 

transportasi dapat mempermudah sekaligus mempercepat perjalanan dari suatu 

tempat ke tempat lain, biasanya digunakan untuk aktivitas sehari-hari seperti 

akan bepergian, sekolah maupun bekerja. 

Semakin berkembangnya teknologi dibidang transportasi dan komunikasi, 

banyak sekali munculnya bisnis transportasi di Indonesia yang memanfaatkan 

perkembangan teknologi dengan menggunakan aplikasi online, salah satunya 

yaitu ojek online. Aplikasi ojek online yang pertama kali didirikan di 

Indonesia adalah Go-jek. Go-jek didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 

2011, namun pada awal tahun 2015 perusahaan Gojek baru meluncurkan 

aplikasi mobile untuk pemesanan ojek melalui smartphone (Amajida, 2016). 

Alvara Research Center melakukan riset pada kategori aplikasi transportasi 

menunjukkan bahwa dibandingkan dengan aplikasi ojek online lainnya, Gojek 

lebih banyak digunakan oleh 70,4% responden (Wirawan, 2020). Terdapat 

faktor-faktor yang membuat masyarakat memilih aplikasi Go-jek 

dibandingkan aplikasi ojek online lainnya yaitu lebih nyaman, murah, cepat 

dan aman. Konsumen merasa mendapatkan rasa aman dengan adanya 

kejelasan identitas pengendara, penggunaan GPS, standarisasi kondisi sepeda 

motor, dan fasilitas keselamatan dalam berkendara (helm) yang disediakan 

untuk konsumen (Nirmala & Mayla, 2019).  
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Indonesia (FEB UI) melakukan survei dan menemukan bahwa dengan 

adanya perusahaan penyedia jasa ojek online yaitu perusahaan Gojek secara 

efektif menurunkan angka pengangguran di Indonesia, bisa dibilang Gojek 

bisa memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat (Demografi, 2017). 

Selain itu menjadi driver Gojek adalah salah satu pekerjaan yang dikatakan 

sebagai pekerjaan alternatif untuk mencari tambahan pendapatan. 

Pendapatan merupakan sumber penghasilan bagi seseorang untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan 

penghidupan seseorang baik langsung maupun tidak langsung. Pendapatan 

merupakan uang yang diperoleh seseorang dalam bentuk gaji, upah, sewa, 

bunga, laba dan lain sebagainya serta tunjangan pengangguran, pensiunan 

dan lain sebagainya (Watung, Rotinsulu, & Tumangkeng, 2020). Jadi 

kelangsungan hidup seseorang bisa dilihat dari penghasilan yang didapat.  

Pada akhir tahun 2019 tepatnya bulan desember pertama kali 

ditemukannya Coronavirus atau Covid-19 di kota Wuhan China dan di 

Indonesia mulai ditemukannya virus pada bulan Maret 2020. Dengan 

masuknya virus Covid-19 di Indonesia memiliki dampak buruk bagi 

masyarakat selain tertularnya virus yang bisa menyebabkan kematian, dalam 

segi materi masyarakat juga mendapatkan dampak buruknya yaitu 

menurunnya pendapatan, karena dalam masa pandemi Covid-19 ini 

pemerintah menerapkan sistem Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), 

Social Distancing dan Work From Home (WFH) guna untuk mengurangi 

angka penyebaran virus Covid-19. 

Dampak Covid-19 membuat penurunan pendapatan pada layanan 

jasa transportasi Go-jek, karena merupakan layanan yang berinteraksi 

langsung dengan penumpang, menurut salah seorang pengemudi di kota 

Semarang pendapatannya turun hingga 75% (Nugroho & Mallo, 2021). 

Sedangkan pada aplikasi Go-jek menggunakan 2 sistem untuk melakukan 

penggajian yaitu sistem tarif jam sibuk (Rp.2500 per kilometer) dan tarif di 

luar jam sibuk (Rp.2000 per kilometer). Namun, sistem tarif jam sibuk dan 

sistem tarif di luar jam sibuk tidak digunakan untuk mengukur pendapatan 

driver Go-jek, melainkan ada faktor lain yang mempengaruhi pendapatan 
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driver Go-jek. 

Faktor yang pertama yaitu waktu jam kerja yang digunakan pada 

driver Go-jek dalam melayani konsumen dapat mempengaruhi pendapatan 

yang mereka peroleh, semakin banyak waktu yang digunakan untuk bekerja 

maka semakin tinggi pendapatan yang diperoleh driver Go-jek begitu pula 

sebaliknya jika waktu yang digunakan sedikit maka pendapatan yang 

didapat driver Go-jek semakin sedikit. Oleh karena itu, semakin banyak 

orang yang produktif menghabiskan waktu kerja yang berarti orang akan 

bekerja lebih keras untuk mendapatkan lebih banyak penghasilan. 

Waktu jam kerja menurut Undang-undang No.13 tahun 2003 pasal 

77 sampai pasal 85 bahwa mewajibkan setiap pengusaha untuk menerapkan 

peraturan jam kerja, dimana ketentuan jam kerja ini mengatur 2 sistem, yaitu 

7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam dalam seminggu untuk 6 hari kerja 

dalam 1 minggu dan 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 

minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu (Narayani & S, 2021). Dalam 

penelitian (Sari, Valeriani, & Putri, 2021), menyatakan bahwa waktu jam 

kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan driver Go-jek 

di pangkal pinang. Sedangkan dalam penelitian (Hartadi & Rusdiansyah, 

2019) menyatakan bahwa waktu jam kerja berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap pendapatan driver Go-jek di Kota Banjarmasin.  

Faktor yang kedua yaitu jumlah transaksi jasa, jumlah transaksi jasa 

merupakan jumlah orderan yang telah dilaksanakan oleh driver Go-jek, 

karena semakin banyak jumlah transaksi atau orderan maka semakin tinggi 

pula pendapatan yang akan diterima oleh driver dan semakin banyak 

transaksi atau orderan yang diterima akan diakumulasikan menjadi point 

yang dapat ditukarkan menjadi insentif berupa uang yang akan diberikan 

kepada driver Go-jek. Dalam penelitian (Hartadi & Rusdiansyah, 2019), 

jumlah transaksi jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pendapatan driver Go-jek di Kota Banjarmasin. 

Faktor yang ketiga yaitu umur, umur dapat dijadikan tolak ukur 

untuk melihat aktivitas seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan, 

kondisi umum   yang masih tergolong produktif yaitu sekitar 15-35 tahun. 
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Driver Go-jek yang masih tergolong dalam umur produktif diyakini dapat 

bekerja secara maksimal sehingga pendapatannya semakin meningkat. 

Menurut penelitian (Giri & Dewi, 2017) menyatakan bahwa umur 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan driver Go-jek 

di Kota Denpasar, Bali. Sedangkan menurut penelitian (Sari, Valeriani, & 

Putri, 2021), menyatakan bahwa umur berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pendapatan driver Go-jek di Kota Pangkal pinang. 

Faktor yang keempat yaitu pendidikan berpengaruh besar terhadap 

sosial ekonomi masyarakat, karena seseorang yang mempunyai pendidikan 

yang lebih tinggi maka lebih mudah menerima segala perkembangan yang 

ada, dan sebaliknya jika pendidikan yang dimiliki rendah maka 

kemungkinan untuk menerima perkembangan disekitarnya akan sedikit sulit. 

Oleh karena itu, tingkat pendidikan seseorang menjadi peranan penting 

dalam pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi masyarakat (Hartini, 

Putro, & Sutardji, 2013). Menurut penelitian (Julianto & Utari, 2019) 

menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat pendapatan individu, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan 

maka tingkat pendapatan juga akan meningkat. Sedangkan menurut 

Penelitian (Husainah & Munawaroh, 2018) menyatakan bahwa tingkat 

pendidikan tidak berpengaruh terhadap pendapatan driver Go-jek di Kota 

Tangerang Selatan. 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Pendapatan Driver Ojek Online Di Kabupaten Gresik (Studi Penelitian Driver 

Go-jek Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan dimuka, maka 

rumusan masalahnya adalah: 

1. Pengaruh waktu jam kerja terhadap pendapatan driver Go-jek di 

Kabupaten Gresik sebelum dan saat pandemi Covid-19? 

2. Pengaruh jumlah transaksi jasa terhadap pendapatan driver Go-jek di 

Kabupaten Gresik sebelum dan saat pandemi Covid-19? 
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3. Pengaruh umur terhadap pendapatan driver Go-jek di Kabupaten Gresik 

sebelum dan saat pandemi Covid-19? 

4. Pengaruh pendidikan terhadap pendapatan driver Go-jek di Kabupaten 

Gresik sebelum dan saat pandemi Covid-19? 

5. Bagaimana pengaruh faktor-faktor pendapatan terhadap pendapatan 

driver Go-jek di Kabupaten Gresik sebelum dan saat pandemi Covid-19? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari 

penelitian ini, adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh jam kerja terhadap tingkat pendapatan 

driver Go-jek sebelum dan saat pandemi Covid-19. 

2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah transaksi jasa terhadap tingkat 

pendapatan driver Go-jek sebelum dan saat pandemi Covid-19. 

3. Untuk mengetahui pengaruh umur terhadap pendapatan driver Go-jek di 

Kabupaten Gresik sebelum dan saat pandemi Covid-19. 

4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap pendapatan 

driver Go-jek di Kabupaten Gresik sebelum dan saat pandemi Covid-19. 

5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor pendapatan 

terhadap pendapatan driver Go-jek di Kabupaten Gresik 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan pada latar belakang 

diharapkan penelitian ini memberikan manfaat antara lain: 

1. Manfaat Bagi Akademisi Penelitian ini dapat digunakan sebagai 

tambahan literatur dalam studi analisis faktor-faktor dan perbedaan 

pendapatan pada driver ojek online (Go-jek) pada saat pandemi Covid-

19, dan sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti-peneliti lain. 

2. Bagi Perusahaan Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan 

evaluasi bagi perusahaan Go-jek berkaitan dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendapatan driver ojek online sebelum dan saat pandemi 

Covid-19. 

3. Bagi Penulis Penelitian ini digunakan untuk memenuhi syarat menempuh 

sarjana  S1 Akuntansi serta diharapkan dapat digunakan sebagai acuan 
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bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian. 


