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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

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)  

Lebih lajut Ardiyansah ( 2015 ) menjelaskan bahwa pada tahun 1860 

– 1920 telah ditemukan kendaraan bermotor, dalam masa ini angkutan 

kereta api dan jalan raya memegang peran yang sangat penting. Tahun 

1920 transportasi mencapai tingkat perkembangannya. Trasnportasi 

sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi dan perkembangan 

masyarakat serta pertumbuhan industralisasi. Saat ini ketika era refomasi 

memasuki uurnya yang ke-22 tahun dunia telah berada pada level 

masyarakat pasca industry, masyarakat pasca industry di tandai dengan 

kemajuan teknologi informasi.  

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 
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informasi, sisitem informasi geografis merupakan salah sat system 

informasi yang banyak digunakan untuk memebruat berbagai keputusan, 

perencanaan, dan analisis 

Sistem informasi geografis memeberi analisis keruangan dari data 

yang ada. System informasi geografis menjelaskan dimana, bagaimana, 

dan apa saja yang terjadi secara keruangan yang terwujud dalam tabular 

dan grafis ( Setiawan ,2012) salah satu bidang yang memanfaatkan system 

informasi geografis ini yaitu transportasi online. Transportasi online 

merupakan transportasi yang memanfaatkan aplikasi sebagai media 

pemesanan untuk memudahkan konsumen dalam hal memenuhi kebutuhan 

( Hardianti, 2016). Transportasi online memudahkan masyarakat dalam 

melakukan mobilitas perjalan dengan menggunakan aplikasi yang sudah 

tersedia di smartphone, melalui pemasangan GPS Tracking. GPS Global 

Positioning System Tracking adalah sistem pemantau jarak jauh yang 

menggunakan satelit GPS sebagai penentu lokasi kendaraan cepat 

bergerak dengan tepat dan akurat dalam bentuk titik koordinat yang 

diimplementasinkan dalam bentuk peta digital,menurut Ahmad Rifai 

(2013) dalam jurnal ilmiah system informasi. Pengertian bergerak dalam 

sudut pandang geografi adalah perpindahan posisi dari satu koordinat ke 

koordinat yag lain. Aplikasi di simpan padaweb server untuk memantau 

posisi benda bergerak yang dimilikinya.  sehingga dapat mudah dimengerti 

oleh pengguna.  

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 ) .  
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Beberapa Start-up penyedia Transportasi Online yaitu GO-Jek dan 

Grab. Go-Jek adalah adalah sebuah perusahaan jasa yang bergerak 

dibidang pelayanan transportasi ojek dan memiliki pelayanan yang cepat 

dari segi komunikasi untuk pemesanan, sehingga masyarakat lebih 

memilih jasa tersebut karena cukup mudah dan cepat. Selain jasa dan 

teknologi komunikasi, transportasi berbasis aplikasi Online ini juga 

dilengkapi dengan fitur Global Positioning System atau yang lebih dikenal 

dengan GPS untuk memberikan informasi keberadaan pengemudi dan 

pengguna dengan rute terdekat ( Kasanah 2018 ). Dalam kehidupannya, 

masyarakat membutuhkan pergerakan dan perpindahan di berbagai 

aktivitasnya dan membutuhkan sarana transportasi yang mendukung. Sifat 

dari masyarakat Kota pada umumnya adalah dinamis, selalu bergerak dan 

menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan atau keadaan yang ada ( 

KBBI ). Begitu pula dengan perubahan pada pemilihan modal transportasi 

untuk melakukan pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain. 

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 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). 
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Pada akhri tahun 2019 dunia diguncangkan dengan wabah penyakit 

yang mematikan yaitu wabah covid-19 atau coronavirus disease 2019. 

Virus corona dapat menyebabakan gangguan ringan pada system 

pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Menurut Word 

Health Organization ( WHO ) virus Covid – 19 menyebar melalui tetesan 

kecil yang keluar dari hidung atau mulut ketika yang terinfeksi virus bersin 

atau batuk. Tetesan ini kemudian menempel di permukaan yang di sentuh 

oleh orang lain yang sehat. Virus Covid – 19 juga menyebar ketika tetesan 

kecil di hirup oleh orang sehat tang berdada didekatnya. Itu sebabnya 

pemerintah menganjurkan untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang 

lain agar terhindar dari virus Covid – 19.  Kasus pertama di indonesia di 

temukan pada awal maret maret 2020, kemudian penyebaran virus tersebut 

berkembang dengan pesat ke seluruh Indonesia tidak terkecuali kota 

Sragen. Penyebaran virus corona berdampak terhadap kondisi 

perekonomian masyarakat termasuk ojek online. Karena pemerintah 

menerapkan kebijakan work from home ( WFH ) untuk menurangi tingkat 

penularan virus covid – 19 sehingga menyebabakan penurunan jumlah 

orderan yang di dapatkan oleh ojek online dan berpengaruh terhadap 

penurunan penghasilan. Karena masyarakan tidak melakukan aktivitas di 

luar rumah dan cenderung menggunakan kendaraan pribadi untuk 

beraktivitas di luar agar tidak tertular virus covid - 19, serta adanya 

anjuran social distancing atau jaga jarak juga memeperburuk tingkat 

penghasilan ojek onlne yang rata- rata ojek online menggunakan sepeda 

motor untuk mengantarkan penumpang dan tidak ada jaga jarak 

didalamnya. Pada bulan juni 2021 Kabupaten Sragen mencatat angka 

tertinggi jumlah warga terpapar covid – 19 perhari sebanyak 150 orang. 

Jumlah tersebut menjadi yang terburuk selama pandemic berlangsung di 

bumi sukowati.  Data menyebut total kasusu posistif di kabupaten Sragen 

sebanyak 8.646.615 pasien di rawat, 7.554 sembuh dan 477 meningga 

dunia. Klaster dari kontak keluarga masih mendominasi penyebab 

penularan. ( Gatra.com , 19 Juni 2021: 02.04 ) 
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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 1.1 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, 2019 

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. 

Beberapa komunitas ojek online yang ada di Kecamatan Sragen yang 

berupa Grab dan Gojek beraktivitas di daerah pusat Kabupaten, menempati 

pengkalan di emperan pertokoan, tepi jalan, dan alun - alun. Keberadaan 

ojek online yang ada di Kecamatan Sragen cukup membatu mengatasi 
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masalah pengangguran di Kecamatan Sragen akan tetapi di sisi lain 

keberadaan ojek online tersebut menimbulkan beberapa permasalahan.  

Tabel 1.2 Jumlah Pengguna Ojek Online, Per Tahun 2020 

Nama Pengguna Perempuan Laki-laki Total 

Grab 6.341.000 6.259.000 12.600.000 

Gojek 7.648.000 5.403.000 12.051.000 

Sumber : www.cnbcindonesia.com 

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa jumlah pengguna ojek online 

dari segi jenis kelamin pengguna yang paling banyak menggunakan jasa 

ojek online adalah yang berjenis kelamin perempuan, tepatnya pada jasa 

ojek online dari Go-Jek. Sedangkan untuk pengguna dari jenis kelamin laki-

laki paling rendah adalah pengguna jasa ojek online dari Go-Jek. Hal yang 

menyebabkan pengguna jasa ojek online dari jenis kelamin laki-laki 

memiliki angka yang rendah baik itu Go-Jek ataupun Grab adalah karena 

kebanyakan laki-laki memiliki kendaraan dan juga bisa membawa atau 

menyetir kendaraan tersebut sendiri. 

Seiring berjalanya waktu, jumlah driver atau mira lebih banyak 

jumlahnya di bandingkan dengan pengguna atau konsumen transportasi 

online itu sendiri. Tingginya antusiasme masyarakat menjadi driver atau 

mitra ojek online dikarenakan mudahnya bergabung dan tidak 

membutuhkan waktu lama untuk menjadi mitra baru dan juga jam kerja 

yang tidak terikat. 

Peningkatan jumlah ojek online di kecamatan sragen di dukung oleh 

banyaknya pertokoan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta semakin 

banyaknya usaha makanan menimbulkan persaingan memperoleh orderan 

yang semakin ketat anatara pengemudi ojek online satu dengan pengemudi 

ojek online yang lain. Mengingat pengguna jasa ojek online masih belum 

sebanyak di kota- kota besar serta adanya virus Covid-19 yang 

mengakibatkan penurunan di berbagai sector terutama di sekot ekonomi. 

Sehingga muncul  pertanyaan, apakah dengan berprofesi sebagai driver Ojek 

Online mampu meningktkan kondisi sosial ekonomi masyarakat atau tidak 
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Hal inilah yang mendasari penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul :ANALISIS SOSIAL DAN EKONOMI OJEK ONLINE DI 

KECAMATAN SRAGEN TAHUN 2021 “  

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana karakteristik sosial ekonomi pengemudi ojek online di 

Kecamatan Sragen? 

2. Bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap pendapatan pengemudi 

ojek online di Kecamatan Sragen ? 

3. Bagaimana persebaran pangkalan ojek online di Kecamatan Sragen? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis karakteristik sosial ekonomi pengemudi ojek online di 

kecamatan sragen. 

2. Menganalisis dampak Covid-19 terhadap pendapatan pengemudi ojek 

online di Kecamatan Sragen 

3. Menganalisis persebaran pangkalan ojek online di kecamatan sragen. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

2 Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi 

pemerintah di Sragen dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan.  

3 Diharapkan dapat memeberikan gambaran kondisi sosial ekonomi ojek 

online sehingga pemimpin lembaga atau institusi dapat mengambil 

langkah dalam menangani masalah yang di timbulkan  ojek online. 

4 Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan penelitin selanjutnya 

yang berhubungan dengan penelitian ini. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

Penelitian terdauhulu mempengaruhi dalam pemilihan judul dan 

variable pada penelitian ini, adapun penelitian – penelitian sebelumnya 

dengan tema serupa sebagai berikut :  

a) Karakteristek social ekonomi penduduk 
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Karakteristik sosial ekonomi menunjukkan sumberdaya 

yang memiliki seseorang untuk melakukan komunikasi. Ia 

menunjukkan kemampuan orang memilih saluran dan partner 

komunikasinya. Pendapat Berlo (1960) mengatakan bahwa “orang 

dari kelas sosial yang berbeda berkomunikasi secara berbeda” 

selain itu Sahra (1985) juga mnegatakan bahwa” perilaku 

komunikasi bukan Cuma di pengaruhi oleh nilai-nilai budaya, 

tetapi juga oleh factor lainnya, seperti pendidkan, lingkungan dan 

pergaulan, dan kondisi sosial ekonomi.  

Karakeristik sosial ekonomi dan perilaku komunikasi 

seseorang punya hubungan timbal balik, menurut Tichenor (1970) 

“ segmen populasi dengan status sosial ekonomi lebih tinggi 

dibanding dengan segmen status yang lebih rendah. Hal ini 

disebabkan karena perbedaan keterampilan, jumlah informasi yang 

disimpan, kontak sosial yang relevan, serta ingatan yang selektif.  

b) Pengertian transportasi menurut Menurut Utomo (2010), 

transportasi adalah (1) pemindahan barang dan manusia dari 

tempat asal ke tempat tujuan , (2) salah satu jenis kegiatan yang 

menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan menguah 

letak geografis barang dan orang sehingga akan menimbulkan 

adanya transaksi, sedangkan meurut Sukarto (2006) transportasi 

dalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan 

menggunakan alat pergangkutan, baik yang di gerakkan oleh 

tenaga manusia, hewan , atau mesin. Konsep transportasi di 

dasarkan pada adanya perjalanan (trip) antar asal (origin) dan 

tujuan (destination).  

Pengertian transportasi menurut Papacostas ( 1987) dalam 

Setijadji, Aries ( 2006) trasnportasi di definisikan sebagai suatu 

system yang terdiri dari fasilitas tertentu beserta arus dan system 

control yang memungkinkan  orag atau barang dapat berpindah 
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dari suatu tempat ke tempat yang lain secara efisien dalam setiap 

waktu untuk mendukung aktifitas manusia 

 Transportasi wilayah adalah system pergerakan manusia dan 

barang anatara satu zona asal dan zona tujuan dalam wilayah yang 

bersangkutan. Pergerakan yang dimaksud  dapat dilakukan dengan 

menggunakan berbagai sarana atau moda dengan menggunakan 

berbagai sumber tenaga, dan dilakukan untuk suatu keperluan 

tertentu.  

c) Ojek online 

Dalam Undnag – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalulintas 

dan angkutan jalan pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa kendaraan 

bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk 

angkutan barang dan/atau orang dengan dipunggut biaya. 

Sedangkan berdasarakan pasal 1 angka 20 Undang – undang 

lalulintas Angkutan Jalan menyatakan bahwa sepeda motor adalah 

kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah 

dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor 

roda tiga tanpa rumah-rumah. Ojek online merupakan angkutan 

umun dan angkutan orang yang sama dengan ojek pada umumnya 

yang menngunakan sepda motor untuk sarana pengangkutan, 

namun ojek online lebih maju karena telah terintegrasi dengan 

teknologi.  

Ojek online merupakan ojek sepeda motor yang memanfaatkan 

kecanggihan teknologi berupa aplikasi pada smartphone yang 

memudahaan pengguna untuk memanggil pengemudi. Tidak hanya 

sebagai sarana pengangkutan orang atau barang namun juga dapat 

di amnfaatkan untuk memebeli barang bahakan makanan. Ojek 

online ini hadir untuk memeudahakan masyarakat dalam 
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memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mengedepanakan 

teknologi yang semakin maju.  

d) Aksesbilitas wilayah 

Aksesibilitas merupakan konsep yang menghubungkan system 

pengaturan atat guna lahan secara geografis dengan system 

jaringan transportasi yang menghubungkannya.  Salah satu dimensi 

aksesibilitas perkotaan yang penting adalah hubngan anatara rumah 

dengan tempat kerja memlalui jaringan jalan. 

Aksesibilitas tersebut terdiri dari prasarana ( system jaringan jalan ) 

yang ada beserta ketersediaan sarana untuk melakukan 

pergerakannya . salah satu variable yang dapat menyatakan bahwa 

tingkat aksesibilitas tinggi atau rendah dilihat dari banyaknya 

system jaringan jalan yang tersedia didaerah tersebut. Semain 

banyak sisitem jaringan yang tersedia maka semakin mudah 

aksesibilitasnya, begitu pula sebaliknya semkain rendah 

aksesibilitas maka semakin sulit daerah tersebut di jangkau daerah 

lain ( Bintarto 1977) 

e) Covid 19 

Menurut Kemenkes RI ( 2020a) , coronavirus ( CoV) 

adalah keluarga besar virus yang dapat meneyebabakan penyakit 

mulai dari gejala ringan, sedang, sampai berat. Virus corona adalah 

zoonosisi ( ditularkan dari hewan dan manusia). Di akhir 2019 

telah muncul jenis virus corona baru yakni coronavirus disease 

2019 ( COVID 19).  

Menurut WHO (2020a) penyakit coronavirus disease 2019 

( covid 19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus 

corona yang baru ditemukan. Kebanayakan orang yang terinfeksi 

virus COVID 19 akan mengalami penyakit pernafasan ringan 

hingga sedang dan sembuh tanpa perawatah khusus. Coronavirus 
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diseas 2019 ( COVID 19) adalah penyakit yang disebabakan oleh 

turunan coronafirus baru ‘CO’ di ambil daro corona, ‘VT’ virus , 

dan ‘D’ diseas ( penyakit ). Sebelumnya penyakit ini di sebut “ 

2019 novel coronavirus” atau 2019-nCoV. Virus covid 19 adalah 

virus baru yang terkait dengan keluarga virus yang sama dengan 

Severe Acute Respirotary Syindrome ( SARS) dan beberapa jenis 

vius flu biasa ( UNICEF, 2020) 

Menurut Xu et al ( 2020) terdapat beberapa macam 

penyebaran COVID 19 di antaranya  

1. Dropet  

COVID 19 di tularkan melalui tetesan pernafasan ketika 

seseorang pasien batuk atau bersin, dropet yang mengandung 

virus di hirup oleh individu yang rentan. 

2. Kontak langsung  

Hal ini terjadi ketika dropet mengandung covid 19 

mendarat di permukaan benda, virus itu dipindhahkan dari 

permukaan ke selaput lender dengan tangan yang 

terkontaminasi menyentuh mulut, hidung, atau mata. Penelitian 

telah memperkirakan  covid19 dapat bertahan hingga 5 hari di 

suhu 20 c 

3. Penulaan Aerosol  

Lingkungan tertutup dengan kondidi ventilasi yang buruk, 

virus dapat bertahan di udara selama 24-48 jam dan menyebar 

beberpapa meter hingga puluhan meter, namun, belum ada 

bukti kuat untuk penularan aerosol atau penyebaran melalui 

udara. WHU juga menganggap bahwa penularan ini 

memerlukan penyelidikan lebih lanjut 
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f) Dampak covid terhadap perekonomian masyarakat 

Hadirnya pandemi COVID-19 telah membawa perubahan 

terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah 

terbayangkan sebelumnya. Di Indonesia, COVID-19 telah 

menjangkiti lebih dari 1,3 juta orang sejak kasus pertama 

diumumkan pada bulan Maret 2020, setidaknya 35.000 orang telah 

meninggal dunia. Namun, upaya untuk menghambat penyebaran 

virus COVID-19 telah menghambat kegiatan perekonomian dan 

dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin 

dirasakan masyarakat. Setelah menunjukkan pencapaian penurunan 

kemiskinan beberapa tahun belakangan ini, tingkat kemiskinan 

kembali meningkat setelah pandemi COVID-19 . Satu dari 10 

orang di Indonesia hari ini hidup di bawah garis kemiskinan 

nasional. Tingkat kemiskinan anak juga dapat meningkat secara 

signifikan. Dampak negatif terhadap keadaan sosial-ekonomi dari 

pandemi bisa menjadi jauh lebih buruk 

d. Kondisi sosial ekonomi 

Ilmu sosial menurut segi ekonomi adalah usaha manusia 

dalam memenuhi kebutuhannya berupa produksi, distribusi, 

konsumsi, dan jasa yang terbatas (Dadang, 2013). Sedangkan 

dari segi ilmu ekonomi adalah suatu kegiatan manusia 

memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai kemakmuran 

dengan pengunaan sumber daya produksi yang sifatnya langka 

atau terbatas (Dadang, 2013).  

Sosial ekonomi menurut Sastro Praja dalam (Hastuti, 2015) 

adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat yang ada di 

sekelilingnya. Sosial ekonomi merupakan sesuatu yang 
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berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti 

sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan 

penghasilan (Wijayanti dan Baiquni, 2014). Kondisi sosial 

ekonomi disimpulkan sebagai segala sesuatu yang terkait 

dengan pemenuhan kebutuhan yang ada dimasyarakat dan 

terkait pada kesejahtraan masyarakat (Zunaidi, 2013). 

Menurut Santrock dalam (Tambung, 2017) status sosial 

ekonomi dalam kondisi sosial ekonomi digunakan untuk 

mengelompokkan orang sesuai dengan karakteristik pekerjaan 

dan pendidikan ekonomi yang sama. Status sosial menunjukkan 

suatu ketidaksetaraan antar orang. Sosial ekonomi ditentukan 

berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut tingkat pendidikan, 

jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, kondisi lingkungan tempat 

tinggal, pemilikan kekayaan, dan partisipasi kelompok. 

e. Ukuran Sosial Ekonomi 

Menurut Hermana dan Ruskandi dalam (Hastuti, 2015) kriteria 

ukuran sosial ekonomi masyarakat dapat digolongkan sebagai 

berikut:  

1. Ukuran kekayaan 

Lapisan teratas dalam ukuran kekayaan, biasanya dapat 

dilihat pada bentuk rumah, mobil pribadi, cara berpakaian, 

dan kebiasaan berbelanja. 

2. Ukuran Kekuasaan 

Setiap orang memiliki kekuasaan  dan wewenang terbesar. 

3. Ukuran Kehormatan 

Orang yang paling di segani dan dihormati mendapat tempat 

teratas. 

4. Ukuran ilmu pengetahuan  
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Ilmu sebagai ukuran bagi masyarakat yang menghargainya, 

kadang berakibat negatif karena yang di hargai adalah gelar 

sarjananya buakan ilmu pengetahuan. 

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Rina Rismalah (2016) penelitianya tentang Analisis Dampak Sosial 

Ekonomi dari Penutupan Gude Terhadap ESK-PKS, mucikari, yang 

berdomisili di kabuaten Madium. Tujuan dari penelitian ini yaitu 

menkaji karakteristik sosial ekonomi para ESK-PSK, mucikari, dan 

masyarakat yang berdomisisli di kabupaten Madiun.persamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang akan di lakukan yaitu sama – 

sama menganalisis dampak sosial ekonomi terhadap ESK-PKS di 

Madiun, dan memeiliki perbedaan di metode yang dimana penelitian 

ini menggunakan metode sensus. 

Aprima Syafrino (2017) dengan penelitian yang berjudul Efisinsi 

Dampak Ojek Online terhadap Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan. 

Tjuan dari penelitiannya adalah mengkaji profil pengemudi dan system 

ojek online, menganalisis efisiensi ojek online dalam trasnportasi 

umum, menganalisis dampak ojek online terhadap kesempatan kerja, 

dan menganalisis dampak ojek online terhadap kesejahteraan 

pengemudi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

survey dengan metode penelitianya yaitu purposive sampling, sehingga 

hasil yang didapatkan berupa efisiensi ojek online waktu tempunya 

lebih baik daripada angkot, elastisitas tenaga kerja ojek online bagi 

pengangguran belum terpenuhi, dan ojek online dapat meningkatkan 

pendapatan pengemudi sebesar 22%. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akana saya lakukan yaitu sama – sama menganalisis 

dampak ojek online terhadap kesejahteraan pengemudi. Sedangkan 

untuk perbedaan yaitu di metoden penelitian yang menggunakan 



15 

 

 

 

metode  metode survey dengan metode penelitianya yaitu purposive 

sampling. 

Hafidz Dhilah ( 2019) dengan judul penelitian Analisis Pola 

Sebaran dan Karakteristik Sosial Ekonomi Pengemudi G0-Car di Kota 

Surakarta yang bertujuan untuk menganalisis pola sebaran pangkalan 

Go-Car di Kota Sragen dan menganalisis karakteristik sosial ekonomi 

pengemudi G0-Car di Kota Surakarta. Metode yang digunakan yaitu 

metode survey dengan teknik pengambilan sampel secara stratified 

Quota Sampling dan teknik analisis tetangga terdekat dan diskriptif 

kuantitatif. Sehingga hasil yang di dapatkan berupa pola persebaran 

mengelompok dan mendekati pusat – pusat aktivitas masyarakat. Dan 

adanya perubahan karakteristik sosial ekonomi masyarakat setelah 

menjadi pengemudi Go-Car. Dalam penelitian ini terdapat banyak 

persamaan dengan penelitan yang akan saya laukuakn yaitu 

mertujauan untuk menganalisisi pola persebaran transportasi online di 

suatu wilayah. Dan untuk perbedaan dalam penelitian  ini yaitu 

menganalisis persebaran Go-Car yang beroda empat, sedangkan untuk 

penelitian yang adakan dilakukan menganalisis persebarab Gojek yang 

beroda dua, dan untuk penelitan ini menggunakan metode pengambilan 

sampel secara stratifed sampling dan yang akan dilakukan penelitian 

ini menggunakan metode pengambilan sampel random sampling.  

 



16 

 

 

 

Tabel 1.3 Ringkasan Penelitian sebelumnya 

NO  Nama peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

1 Rina Rismala 

(2016) 

Analisis Dampak 

Sosial Ekonomi 

dari penutupan 

gude terhadap 

EKS-PSK, 

Mucikari yang 

berdomisili di 

Kabupaten Madiun 

Mengkji karakteristik sosial 

ekonomi para ESK-PSK, 

mucikari dan masyarakat 

yang berdomisisli di 

kabupaten Madiun, 

Mengkaji penggunaan 

pesangon dan pendamping 

yang elah di berikan oleh 

Dinsosnaker, mengkaji 

dampak sosial ekonomi 

ESk-PSK, mucikari dan 

masyarakat trdampak 

setelah penutupan lokalisasi 

 

Metode sensus 1. Peta daerah 

tutupan  

2. Peta ESK-PSK, 

mucikari dan 

3. masyarakat 

terdampak 

2 Aprima 

Syafrino 

(2017) 

. Efisiensi dan 

Dampak Ojek 

online terhadap 

Mengkaji profile pengemudi 

dan system ojek online, 

menganalisis efisiensi ojek 

Metode penelitian 

yang digunakan 

metode survey dengan 

Efisiensi ojek online 

waktu tempuh lebih baik 

dari pada angkot, 
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Kesempatan kerja 

dan kesejahteraan 

online dalam transportasi 

umun, menganalisis dampak 

ojek online terhafap 

kesempatan kerja, dan 

menganalisis dampak ojek 

online terhadap 

kesejahteraan pengemudi 

metode penelitianya 

yaitu purposive 

sampling 

elastisitas tenaga kerja 

ojek online bagi 

pengangguran belum 

terpenuhi, dan ojek 

online dapat 

meningktkan pendapatan 

sebesar 22% 

3 Hafidh Dhilah 

(2019) 

Analisis Pola 

Persebaran dan 

Karakteristik Sosial 

Ekonomi 

Pengemudi Go-Car 

di Kota Surakarta 

Menganalisis pola sebaran 

pangkalan sementara Go-

Car di Kota Sragen  

Menganalisis Karakteristik 

sosial ekonomi pengemudi 

Go-Car di kota Surakarta 

Metode survey dengan 

teknik pengambilan 

sampel secara 

Stratified Quota 

Sampling dan teknik 

analisis tetangga 

terdekat dan diskriptif 

kuantitatif 

Pola sebaran tang 

dihasilkan yaitu 

mengelompok dan 

mendekati pusat- pusat 

aktifitas masyarakat.  

Adanaya perubahan 

karakteristik sosial 

ekonomi masyarakat 

setelah menjadi 

pengemudi Go-Car 

4 Muh Mu’afiq 

Mulkhan 

Analisis Kondisi 

Sosial Ekonomi 

Menganalisis karakteristik 

sosial ekonomi pengemudi 

Metode penelitian 

mengguanakan meted 

Karakteristik sosial 

ekonomi pengemudi ojek 
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Pengemudi Ojek 

Online di 

Kecamatan Sragen 

Kabupaten Sragen 

ojek online di kecamatan 

sragen. 

Menganalisis persebaran 

pangkalan ojek online di 

kecamatan sragen. 

 

survey dengan Metode 

pengambilan sampel 

yang dilakukan dalam 

penelitian ini 

menggunakan metode 

random sampling 

online mengalami 

perubahan dan 

peningkatan. Pola 

persebaran pangkalan 

ojek online yaitu 

dispersed atau menyebar 

mengikuti perebaran 

aktivitas masyarakat 

Sumber :  Penulis  2021

13 
Tabel lanjutan Ringkasan  Penelitian Sebelumnya  
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1.6 Kerangka Penelitian 

Kemajuan teknoligi internet yang pesat dan semakin mudahnya akses 

internet melalui smartphone di kalangan masyarakat mengundang hadirnya 

trasnportasi online yaitu berupa ojek online, kebanyakan dari penduduk 

memeilih menjadi ojek online karena ojek online mempermudah transaksi 

perjalanan. Ojek online lebih murah dibandingkan ojek konvensional dan 

lebih evektif digunakan dari pada angktuan kota. Ojek online yang ada di 

kecamatan sragen  ini ada di antaranya adalah Go-Jek dan Grab Bike. 

Karakertistik demografi, sosoal, dan ekonomi akan memepengaruhi 

seseorang untuk memeilih menjadi pengemudi ojek online, misalkan factor 

pendidikan yang rendah, kurangnya pekerjaan, dan tekanan ekonomi yang 

tinggi menjadi pengaruh seseorang memilih menjadi pengemudi ojek online 

karena penduduk akan beruasa mencari pekerjaan untuk memenuhu segala 

kebutuhan ekonomi. Adapun keadaan sosial anata sesama pengemudi ojek 

online dan antara pengemudi gojek dan grab mendapat kerjaan dengan baik.  
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Gambar 1.1 Kerangka Penelitian 

Sumber Peneliti 2021 

 

Kemajuan teknologi internet 

sehinga terbentuknya 

trasnportasi online 

Ojek online ( Gojek, Grab Bike) 

Pangkalan 

ojek online 

Factor pendorong: 

pendidikan, kurangnya 

penghasilan, 

terbatasnya lapangan 

pekerjaan, kebutuhan 

ekonomi 

Karakeristik 

demografi, sosial 

ekonom: daerah asal, 

umur, jenis kelamin, 

pendapatan, jumlah 

tanggungan, 

pekerjaan, 

pendidikan, tingkat 

kerjasama 

Kondisi sosoal ekonomi 

pengemudi 
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1.7 Batasan Oprasional 

Transportasi Menurut Salim (2000) transportasi adalah kegiatan 

pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke 

tempat lain. Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting yaitu 

pemindahan/pergerakan dan secara fisik mengubah tempat dari barang 

(komoditi) dan penumpang ke tempat lain  

Sepeda motor berdasarakan pasal 1 angka 20 Undang – undang 

lalulintas Angkutan Jalan menyatakan bahwa “ sepeda motor adalah 

kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan 

dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor roda tiga 

tanpa rumah-rumah. 

Ojek online  adalah angkutan umum yang sama pada ojek umumnya 

yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana pengangkutan, 

namun ojek online yang dapat dikatakan maju karena telah 

terintegritas dengan keajuan teknologi. 

GO-jek adalah perusahaan transprtasi yang berada di bawah naungan 

pemuda – pemuda yang angat kreatif yang terletak di Jakarta dan 

menjadi perusahaan transportasi yang menyajikan layanan jasa angkut 

dan menghubungkan ojek dengan penumpang ( Humairoh, 2019 )  

Grab adalah perusahaan teknologi adal Malaysia yang berkantor di 

Singapura yang meneyediakan layanan transportasi angkutan umum 

meliputi kendaraan roda 2 maupun roda 4. ( Humairoh , 2019 )  

 

 

 

 

 


