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ANALISIS KONDISI SOSIAL EKONOMI PENGEMUDI OJEK ONLINE DI 

KECAMATAN SRAGEN KABUPATEN SRAGEN.  

 

Abstrak 

 

Kehadiran ojek online di Kecamatan Sragen dikarenakan oleh semakin berkembangnya 

teknologi informasi. Banyak aktivitas penduduk dari satu tempat ke tempat lain di 

Kecamatan Sragen yang mengharuskan mereka untuk menggunakan alat transportasi. 

Peningkatan jumlah penduduk juga dapat menjadi faktor kehadiran ojek online di 

Kecamatan Sragen. Adanya pandemi Covid – 19 mengakibatkan penurunan penghasilan 

penemudi ojek online. Penelitian ini memiliki tujuan untuk: 1) menganalisis 

karakteristik sosial ekonomi pengemudi ojek online di Kecmatan Sragen 2) 

menganalisis persebaran pangkalan ojek online di Kecamatan Sragen. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode survei dan metode pengambilan 

sampel yaitu dengan metode pengambilan sampel secara acak. Teknik pengolahan data 

dilakukan dengan tiga tahap yaitu : coding, editing, dan tabulasi. Hasil penelitian 

menunjukkan 1) pengemudi ojek online di Kecamatan Sragen mayoritas berjenis 

kelamin laki – laki dengan tingkat pendidikan paling banyak adalah SMA, 2) ojek 

online dijakdikan pekerjaan pokok karena penghasilannya lebih besar dari pada 

pekerjaan sebelumnya dan juga waktu yang tidak terikat, 3) kondisi sosial ekonomi 

pengemudi ojek online di Kecamatan Sragen dalam sebulan jika dilihat dengan 

jumlahnya dua kali lebih besar dar UMR Kabupaten Sragen dan itu lebih dari cukup 

untuk kebutuhan sehari – hari,  4) efek pandemi Covid-19 mengakbibatkan penurunan 

yang signifikan terhadap penghasilan pengemudi ojek online. 5) perebaran pangkalan 

ojek online di Kecamatan Sragen mayoritas berada didekat pusat mobilitas 

perkekonomian masyarakat seperti tempat perbelanjaan dan resto.  

Kata kunci : pandemi , karakteristik, sebaran, sosial ekonomi, ojek online, sragen 

 

Abstract  

 

The presence of online motorcycle taxis in Sragen Sub-district is due to the 

development of information technology. Many people’s activities from one place to 

another in Sragen Sub-district require them to use transportation. The increase in 

population can also be a factor in the presence of online motorcycle taxis in Sragen Sub-

district. The Covid-19 pandemic has resulted in a decrease in the income of online 

motorcycle taxi drivers. This study aims to: 1) analyze the socio-economic 

characteristics of online motorcycle taxi drivers in Sragen Sub-dictrict, 2) analyze the 

distribution of online motorcycle taxi bases in Sragen Sub-district. The method used in 

this study is survey method and sampling method, namely the random sampling 

method. The data processing technique is carried out in three stages: coding, editing, 

and tabulation. The results showed: 1) online motorcycle taxi drivers in Sragen Sub-

district were mostly male with the highest education level being high school, 2) online 

motorcycle taxis were made their main job because their income was greater than their 

previous job and there were no definite working hours, 3) the socio-economic condition 

of online motorcycle taxi drivers in Sragen Sub-district in a month has an amount that is 

twice as large as the regional minimum salary of Sragen District and it is more than 

enough for daily needs, 4) the effects of the Covid-19 pandemic have resulted in a 

significant decrease in the income of online motorcycle taxi drivers, 5) the distribution 
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of online motorcycle taxi bases in Sragen Sub-district is mostly located near the center 

of community economic mobility such as shopping places and restaurants. 

Keywords: pandemic , characteristics, scatter, socioeconomic, online motorcycle taxis, 

sragen 
 

1. PENDAHULUAN  

Perkembangan teknologi internet kini telah banyak merubah (life style) gaya hidup 

masyarakat Indonesia menjadi berbasis teknologi. Hadirnya teknologi internet 

memudahkan pekerjaan masyarakat dalam banyak hal dan tak terkecuali yaitu mobilias 

perjalanan. Berdasarkan aspek sejarah transportasi, sejak nenek moyang telah 

memanfaatkan berbagai jenis transportasi dari menggunakan binatang sampai 

menggnakan perahu. Baru pada sekitar tahun 1800 penemuan mesin uap merevolusi 

bidang transportasi dengan kemunculan kapal uap dan kereta api (Ardiyansah 2015)  

Saat ini teknologi informasi telah berkembag dengan begitu pesat, 

berbagai lini kehidupan telah  berlomba-lomba untuk dapat memanfaatkan kemajuan 

teknologi tersebut guna memepermudah pekerjaan merka. Sehingga pekerjaan dapat 

diselesaikan dengan cepat, akurat,dan tepat waktu. Teknologi informasi diharapkan 

dapat digunakan sebagai alat prediksi  kejadian di masa depan dengan mendasarkan 

pada data yang ada pada masa lalau dan masa sekarang. Dari sekian banyak model 

system informasi, sisitem informasi geografis merupakan salah sat system informasi 

yang banyak digunakan untuk memebruat berbagai keputusan, perencanaan, dan 

analisis 

Transportasi online yang hadir di Indonesia yaitu taksi online dan ojek 

online. Transprtasi online juga disebut sebagai TNC (Transportation Network 

Companies). TNC merupakan bagian dari industry telekomunikasi yang bergerak dalam 

bidang transportasi dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi informasi 

dalam era global guna memeberikan implikasi terhadap mudahnya akses terhadap moda 

tranportasi, serta menggunakan teknologi digital sebagai landasan sisiten operasi 

perusahaan ( Joris, et,al. 2018 ) 

Ojek online merupakan sarana transportasi yang alternatif karena 

lebih mudah untuk diakses oleh semua masyarakat yang beraktivitas di Kecamatan 

Sragen. Mereka tidak perlu lagi berjalan kaki ke tempat pangkalan ojek, akan tetapi 

dengan adanya ojek online masyarakat hanya perlu memesan ojek online melalui 

aplikasi khusus dan hanya perlu menunggu ojek online untuk menghampiri lokasi ke 
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tempat mereka berada. Selain itu, aplikasi ojek online memungkinkan kepada calon 

penumpang untuk berinteraksi dengan pemudi ( Kasanah, 2018 ). Hal ini akan 

mempermudah calon penumpang untuk memberitahukan lokasi kepada pengendara 

ojek. Ojek online tidak hanya menerima jasa ojek manusia sebagai objeknya. Akan 

tetapi, ojek online juga menawarkan jasa pengantar barang, seperti Grab Bike dapat 

mengantarkan jasa pemesanan makanan yaitu berupa Grab Food sehingga dapat 

membantu perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). 

Kabupaten Sragen terletak di jalur utama solo – Surabaya, di mana 

kabupaten ini merupakan gerbang utama sebelah timur provinsi Jawa Tengah yang 

berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Timur. Kecamatan Sragen merupakan 

ibukota Kabupaten Sragen. Akses yang baik dengan simpul – simpul penghubung baik 

antar kota maupun provinsi dapat mendukung kegiatan perekonomian yang cukup pesat 

( Yuristasari, dkk. 2016).  Kecamatan sragen sendiri terdapat banyak aktivitas penduduk 

yang banyak bersinggungan dengan transportasi seperti pemerintahan, pertokoan yang 

menyediakan kebutuhan sehari- hari masyarakat serta tempat tempat yang menyediakan 

berbagai menu makakan sehingga memunculkan ojek online untuk datang dan 

menawarkan jasanya. Selain itu peningkatan jumlah penduduk di kecamatan sragen juga 

menjadi factor kehadiran ojek online di kecamatan sragen. 

Tabel 1. Jumlah Penduduk di Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen 

Tahun Laki- laki Perempuan Jumlah 

2015 33.727 34.828 68.555 

2016 33.867 34.980 68.847 

2017 34.003 35.135 69.138 

2018 34.144 35.262 69.406 

2019 34.257 35.408 69.665 

Sumber: BPS Kabupaten Sragen 

Berdasarkan tabel di atas pertumbuhan penduduk di kecamatan sragen 

mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun. Peningkatan jumlah penduduk 

yang tinggi serta berkurangnya jumlah transportasi umum mengakibatkan masyarakat 

kesulitan untuk melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga 

ojek online datang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kecamatan sragen dengan 

akses yang mudah. 
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2. METODE  

Metode Penelitian yang di gunakan dalam penelitian kali ini yaitu dengan metode 

survey sebagai dasar penelitian. Dimana informasi dikumpulkan dari sebagian individu 

untuk mewakili sebagian dari populasi sehingga diperoleh laporan kejadian, 

perkembangan, atau situasi secara lengkap dari objek yang diteliti. 

Tipe penelitian ini berupa diskriptif yang dilakukan untuk mendapatkan 

gambaran terperinci persebaran ojek online, motivasi dan keadaan keadaan sosial 

ekonomi pengemudi ojek online di kecamatan Sragen. Daerah penelitian dilakukan di 

daerah kecamatan Sragen, di wilayah ini merupakan perkotaan dan banyak aktivitas 

penduduk yang di lakukan di kecamatan Sragen sehingga menjadikan ojek online untuk 

mangkal.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Karakteristik sosial, ekonomi pengemudi ojek onlne di kecamatan Sragen  

3.1.1 Jenis Kelamin 

Tabel 2. Jenis Kelamin Pengemudi Ojek Online 

Jenis Kelamin Frekuensi Presentase (%) 

Laki-Laki 65 97 

Perempuan 2 3 

Jumlah 67 100 

Sumber : Penulis, 2021 

Berdasarakan tabel 2 pengemudi ojek online di kecamatan sragen berdasarakan 

jenis kelamin yang palng tinggi yaitu laki laki sebanyak 97 %, sedangkan perempuan 

hanya 3 % dari jumlah responden sebanyak 67 orang. Hal ni dipengaruhi oleh tuntutan 

ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari hari merka rela menjadi ojek online, tidak 

hanya laki – laki tetapi perempuan juga ikut serta.  

3.1.2 Status Perkawinan 

Tabel 3. status perkwainan pengemudi ojek online 

Status  Frekuensi Presentase (%) 

Menikah 61 91 

Belum Menikah 6 9 

Jumlah 67 100 

Sumber : Penulis, 2021 

Berdasarkan pada tabel 3 status perkawinan pengemudi ojek online di 

kecamatan Sragen paling banyak berstatus menikah sebanyak 91 % dan 9 % pengemudi 
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bersatus belum meikah.  Pengemudi ojek onine di kecamatan sragen mayoritas sudah 

menikah dikarenakan semakin banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi untuk rumah 

tangga, sedangkan untuk yang berstatus belum meikah hanya untuk mememnuhi 

kebutuhan sendiri dan belum mendapatkan pekerjaan setelah menempuh pendidikan.  

3.1.3 Pengemudi berdasarkan tingkat pendidikan terakhir 

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Terakhir 

Tingkat Pendidikan  Frekuensi Presentase (%) 

Tidak Sekolah 0 0 

SD 2 3 

SMP 1 2 

SMA 53 79 

Diploma/Sarjana 11 16 

Jumlah 67 100 

Sumber : Penulis, 2021 

Berdasarkan tabel 4 tingkat pendidikan pengemdi ojek online diperoleh data rata 

– rata paling banyak pada jenjang SMA sebesar 76 %. Hal ini dipengaruhi oleh 

terbatsnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan, dan memeilih 

menjadi pengemudi ojek online yang cenderung lebih mudah tanpa harus melihat 

tingkat pendidkanya. Pengemudi ojek online yang lulusan diploma atau sarjana 

sebanyak 16%, merka menjadi pengemudi ojek online karena sulitnya mendapatkan 

pekerjan dan juga sebagai pekerjaan sampingan. Jenjang di bawah SMA sederajat 

meliputi SD sebanyak 4 orang atau 6% dan jejnag SMP sebanyak 1 orang atau 2 % 

sekaligus menjadi yang terendah.  

3.1.4 Pengemudi ojek online berdasarkan umur  

Tabel 5. Umur Pengemudi Ojek Online 

Usia (Tahun) Frekuensi Presentase (%) 

20-30 26 39 

31-40 22 33 

41-50 19 28 

>50 0 0 

Jumlah 67 100 

Sumber: Penulis, 2021 

Berdasarkan tabel 4.4 diperoleh data berdasarkan usia pengemudi ojek online di 

kecamatan sragen dengan jumlah terbanyak pada kelompok umur 20 – 30 tahun 

sebanyak 39%, dikarenakan pada usai tersebut merupakan usia produktif untuk bekerja, 

kemudian di bawahnya ada kelompok umur 31- 40 tahun sebanyak 33% dan yang 

paling sedikit di kelompok umur 41-50 sebanyak 28% 
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3.1.5 Alamat pengemudi  ojek online 

Tabel 6. Alamat Asal Pengemudi Ojek Online 

Alamat Frekuensi Presentase (%) 

Dalam Kecamatan Sragen 38 57 

Luar Kecamatan Sragen 29 43 

Jumlah 67 100 

Sumber: Penulis, 2021 

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa pengemudi ojek online daridalam 

kecamatan sragen sebanyak 38 orang atau 57%, sedangkan yang dari luar kecamatan 

sragen sebanyak 29 orang atau 43%. Alamat atau daerah asal driver merupakan salah 

satu factor pengemudi ojek online untuk mecari atau menunggu oderan, karena 

berkaitan dengan efektif dan evisien penggunaan BBM ( Bahan Bakar Minyak ) 

3.1.6 Lama waktu pengemudi menjadi mitra ojek online 

Tabel 7. Lama Waktu Menjadi Mitra Ojek Online 

Waktu (Tahun) Frekuensi Presentase (%) 

< 1  6 9 

1 0 0 

2 11 16 

>2 50 75 

Jumlah 67 100 

Sumber:  Penulis, 2021 

Berdasarkan tabel 7 pengeudi ojek online di kecamatan sragen dari data yang 

diperoleh rata – rata sudah menjadi mitra/ bergabung dengan ojek online lebih dari 2 

tahun sebanyak 75% dari sejak awal ojek online masuk ke Sragen sejak tahun 2017 

3.1.7 Jumlah tanggungan keluarga pengemudi  ojek online 

Tabel 8. Jumlah Tanggungan Keluarga Pengemudi Ojek Online 

Jumlah tanggungan (Orang) Frekuensi Presentase (%) 

<2  10 15 

2-4 50 75 

5-7 5 7 

>7 2 3 

Jumlah 67 100 

Sumber: Penulis, 2021 

Berdasarkan tabel 8 jumlah tanggungan keluarga pengemudi ojek online  paling 

banyak yaitu pada jumlah tanggungan 2 – 4 orang dengan jumlah 75% karena mayoritas 

kebanyakan pengemudi berstatus sudah menikah sehinhha jumlah tanggungan semakin 

bertambah. Kemudian di urutan ke dua yaitu jumlah tanggungan < 2 sebanyak 15% 

karena statusnya belum menikah sehingga belum memiliki tanggungan.  
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3.1.8 Jenis pekerjaan ojek online  

Tabel 9.Jenis Pekerjaan Ojek Online 

Jenis pekerjaan  Frekuensi Presentase (%) 

Pekerjaan sampingan 16 24 

Pekerjaan utama 51 76 

Jumlah 67 100 

Sumber: Penulis 2021 

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui bahwa pekerjaan ojek online sebanyak 76% 

merupakan pekerjaan pokok dan hanya 24% sebagai pekerjaan sampingan. Karena 

dipengaruhi oleh sulitnya mencari pekerjaan dan banyak yang melihat bahwa pekerjaan 

ini menjanjikan hasilnya daripada pekerjaan yang lain dan juga lebih santai dalam 

menjalankannya.  

3.1.9 Lama waktu berada di pangkalan dalam sehari  

Tabel 10. Lama Waktu Berada Di Pangkalan Dalam Sehari 

Lama waktu (jam) Frekuensi Presentase (%) 

1 0 0 

2-5 2 3 

6-10 17 25 

>10 48 72 

Jumlah 67 100 

Sumber : Penulis 2021 

Dari tabel 10 menunjukkan presentase jam kerja ojek online paling banyak di 

kecamatan Sragen yaitu lebih dari >10 jam perhari sebesar 72%, hal ini dikarenakan 

mereka bekerja lebih dari > 10 jam perhari untuk mendapatkan bonus untuk menambah 

penghasilan mengingat banyak pngemudi ojek online di kecamatan sragen menjadikan 

ojke online sebagai pekerjaan utama mereka.  

3.1.10 Rata-rata pendapatan per hari driver mitra ojek online (Sebelum Pandemi Covid-19) 

Tabel 11. Rata – Rata Pendapatan Perhari Sebelum Covid-19 

Rata-rata pendapatan per hari  Frekuensi Presentase (%) 

< Rp. 50.000 0 0 

Rp. 50.000 – Rp. 100.000 22 33 

Rp. 100.000-Rp. 400.000 38 57 

>Rp. 400.000 7 10 

Jumlah 67 100 

Sumber: Penulis, 2021 

Berdasarkan tabel 11 pendapatan harian pengemudi ojek online sebelum 

pandemic COVID - 19 paling banyak di pendapatan rata - rata Rp 100.000 – 400.000 

sebanyak 57% karena aktivitas masyarakat masih cenderung banyak  dan penghasilan 
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lebih > Rp 400.00 hanya 10% tergantung dari lama pengemudi menjalankan ojek 

online.  

3.1.11 Rata-rata pendapatan per bulan driver mitra ojek online (Sebelum Pandemi Covid-19) 

Tabel 12. Rata-Rata Pendapatan Per Bulan Sebelum Covid-19 

Rata-rata pendapatan per bulan  Frekuensi Presentase (%) 

< Rp. 500.000 0 0 

Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 3 4 

Rp. 1.000.000-Rp. 3.000.000 24 36 

>Rp. 3.000.000 40 60 

Jumlah 67 100 

Sumber: Penulis, 2021 

Berdasarkan tabel 12 pendapatan setiap bulan pengemudi ojek online di 

kecamatan Sragen sebelum pandemic COVID – 19 rata – rata  terbanyak dengan 

penghasilan > Rp 3.000.000 dengan jumlah 60% dan yang mendapatkan penghasilan 

sebesar Rp 500.000- 1.000.000 hanya sebesar 4%. Dari hasil ini dapat membantu 

perekonoman pengemudi ojek online dan juga peran teknoligi yang semakin maju dan 

berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik untuk pengemudi atau 

pengguna ojek online.  

3.1.12 Pendapatan sebelum menjadi ojek online  

Tabel 13. Pendapatan sebelum menjadi ojek online 

Rata- rata pendapatan Frekuensi Presentase ( %) 

0 3 4 

< Rp 1.000.000 6 9 

Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000 52 78 

>Rp 3.000.000 6 9 

Jumlah 67 100 

Sumber: penulis, 2021 

Berdasarkan tabel 13 pendapatan setiap bulan sebelum menjadi ojek online di 

kecamatan sragen mayoritas mereka mendapatkan penghasilan sebanyak Rp 1.000.000 

– 2.000.000 setiap bulan sebanyak 78% atau sejumlah 52 orang. Karena UMK di 

kecamatan sragen pada saat itu sebesar Rp 1.600.000. pengemudi dengan penghasilan 

lebih dari 3 juta sebesar 9% dikarenakan sebelum menjadi ojek online sudah 

mendpatkan penghasilan di perantauan dan juga proyek di luar daerah. Presentase yang 

tidak mendapatkan penghasilan sebelum menjadi ojek onlne sebanyak 4% dikarenakan 

sebelum menjadi ojek online merka belum mendapatkan pekerjaan sehingga belum 

mempunyai penghasilan.  
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3.2 Dampak Covid -19 terhadap pendapatan ojek online di kecamatan sragen 

3.2.1 Rata-rata pendapatan per hari driver mitra ojek online (Sesudah Pandemi Covid-19) 

 Tabel 14. Rata-Rata Pendapatan Per Hari Setelah Covid-19 

Rata-rata pendapatan per hari  Frekuensi Presentase (%) 

< Rp. 50.000 10 15 

Rp. 50.000 – Rp. 100.000 50 75 

Rp. 100.000-Rp. 400.000 7 10 

>Rp. 400.000 0 0 

Jumlah 67 100 

 Sumber: Penulis, 2021 

Berdasarkan tabel 4.9 pendapatan rata – rata pengemudi ojek online sesudah 

pandemic COVID – 19 mengalami penururnan dengan jumlah paling banyak di rata – 

rata pendapatan Rp 50.000 – 100.000 dengan jumlah 75% karena sedikitnya aktivitas 

masyarakat dan diberlakukannya WFH ( work from home ) sehingga menjadikan 

penghasilan pengemudi ojek online menjadi berkurang. Dan penghasilan kurang dari < 

RP 50.000 sebanyak 15% 

3.2.2 Rata-rata pendapatan per bulan driver mitra ojek online (Sesudah Pandemi Covid-19) 

 Tabel 15. Rata-Rata Pendapatan Per Bulan Setelah Covid-19 

Rata-rata pendapatan per Bulan  Frekuensi Presentase (%) 

< Rp. 500.000 0 0 

Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 21 31 

Rp. 1.000.000-Rp. 3.000.000 40 60 

>Rp. 3.000.000 6 9 

Jumlah 67 100 

Sumber: Penulis, 2021 

Pada tabel 15 pendapatan rata- rata pengemudi ojek online sesudah pandemic 

COVID 19 mengalami penurunan karena berkurangnya aktivitas masyarakat dan lebih 

memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi sehingga menjadikan penghasilan 

pengemudi ojek online mengalami penurunan. Pendapatan rata – rata pengemudi ojek 

online paling banyak selama pademi yaitu RP 1.000.000 – 3.000.000 dengan jumlah 

presentase 60% dan yang lebih dari > Rp 3.000.000 hanya 9% 
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3.3 Karakteristik persebaran ojek online di kecamatan sragen 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Peta Persebaran Pangkalan Ojek Online 

Peta persebaran ojek online dapat di analisis bawah pada sebaran tempat 

pangkalan yaitu enyebar di tempat yag dekat dengan rumah makan dan tempat 

perbelanjaan  yang berpusat di kota sragen. Tempat tersebut merupakan daerah yang 

memeiliki aksesibilitas yang mudah di jangkau oleh masyarakat kecamatan sragen. 

Selain kasesbilitas di kecamatan sragen juga memiliki mobilitas msayarakat yang tinggi 

Karena berada  dipusat kota tang banyak tempat tempat dari sekolah,perkantoran, 

tempat perbelanjaan dan juga rumah makan 

Adapun pangkalan terbanyak berada di kelurahan sragen tengah, hal ini 

dipengaruhi oleh banyaknya restoran atau teapt makan yang banyak bekerja sama 

dengan ojek online dan juga di daerah tersebut banyak pusat – pusat perbelanjaan dan 

puat perekonomian sehingga banyak pengemudi ojek online menunggu orderan di 

daerah tersebut. Sedangkan di kelurahan sragen kulon hanya terdapat satu pangkalan 

ojek online dikarenakan daerah tersebut belum banyak restoran dan rumah makan yang 

bekerjasama dengan ojek online. Dan hanya satu dua tepat makan yang ramai dengan 

orderan, sehinga hanya ada satu pangkalan atau basecamp ojek online di daerah 

tersebut.  

 

4. PENUTUP  

4.1 Kesimpulan  

1) Berdasarkan nanlisis pendapatan pengemudi ojek online memperlihatkan bahwa 

secara umum bekerja menjadi ojek online dapat meningkatkan pendapatan 

pengemudi saat sbelum pandemic dan dengan di bandingkan dengan UMR 

kabupaten sragen jauh lebih besar bekerja sebagai ojek online Efek  pandemi covid 

19 pendapatan pengemudi mengalai penurunan yang sangat signifikan yang di 
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sebabkan masyarakat memilih menggunakan kendaraan pribadi dariapada jasa ojek 

online dan juga adanya aturan pemerintah yang mengharuskan masyrakat untuk 

bekerja dari rumah atau work from home ( WFH ) dan juga pelajar yang harus 

belajar di rumah masing – masing. 

2) Pola persebaran pangkalan ojek online yang berada dikecamatan sragen lebih 

cenderung memusat dengan jumlah paling banyak terdapat pangkalan berada di 

kelurahan sragen tengah yang merupakan daerah pusat kota dan banyak terdapat 

restoran atau tempat mkaan yang sudah banyak bekerja sama dengan ojek online.  

3) Tempat pangkalan ojek online di kecamatan sragen kebanyakan berada di dekat 

restoran atau tempat makan yang paling sering di pasan oleh masyarakat sehingga 

memudahkan pengemudi untuk mencari orderan tanpa harus berputar – putar di 

dalam kota terlalu lama dan juga menghemat bahakan bakar.  

4.2 Saran  

1) Dengan semakin banyaknya pengguna yang memanfaatkan keberadaan ojek online 

di harapkan untuk para pengemudi agar lebih meningkatkan pelayanan dalam 

melayani pengguna ojek online dengan bagik agar lebih nyaman dan merasa aman 

saat menggunakan jasa ojek online.  

2) pokok bahasan tentang sosial ekonomi pengemudi ojek online dimasa pandemic 

covid 19 masih sedikit, sehingga penelitian tetang hni harus lebih diperbanyak dan 

juga mengembangkan lebih jauh bahasan tetang penelitian dengan variable atau 

parameter yang lain.  
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