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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Semakin maju suatu kota, semakin banyak pula jumlah penduduknya. Jumlah 

penduduk yang semakin banyak juga akan menimbulkan kebutuhan yang semakin 

banyak. Sebagai suatu kota besar, pelayanan transportasi merupakan sektor 

penunjang utama terhadap mobilitas penduduk dan distribusi barang yang 

merupakan unsur penting dalam menentukan keberhasilan perekonomian dan 

pembangunan suatu kota. Transportasi juga sangat penting untuk menunjang 

pengembangan wilayah, yaitu mendekatkan daerah produksi dengan pasar 

sekaligus mendekatkan produsen dan konsumen. 

Perkembangan transportasi dari waktu ke waktu telah mengalami banyak 

kemajuan. Dulu, awal mula adanya transportasi yaitu menggunakan binatang 

seperti kuda dan sapi untuk mengangkut muatan. Kemudian berkembang 

menggunakan pikulan. Lalu lebih maju lagi setelah ditemukan “roda”. Dengan 

ditemukannya roda transportasi mengalami kemajuan baru seperti gerobak, delman, 

sepeda, sampai kendaraan bermotor, kereta api, dan pesawat yang bisa kita gunakan 

sekarang. 

Saat ini, transportasi sudah menjadi suatu kebutuhan bagi setiap orang saat 

bepergian. Jenis transportasi yang digunakan pun disesuaikan dengan 

kebutuhannya. Jenis transportasi dibagi menjadi dua, yaitu transportasi umum dan 

transportasi pribadi. Transportasi pribadi yang paling banyak digunakan yaitu 

transportasi jenis kendaraan bermotor. Walaupun kendaraan bermotor dianggap 

sebagai kendaraan yang paling efektif dan efisien ditengah kemacetan, namun jika 

semakin hari kendaraan bermotor semakin meningkat tetap saja akan menimbulkan 

kemacetan. 
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Masalah kemacetan mempengaruhi penggunaan jenis transportasi di suatu 

kota, baik umum maupun pribadi. Masalah kemacetan sudah menjadi hal yang biasa 

bagi warga yang tinggal di kota-kota besar. Namun pada kenyataannya tidak ada 

yang menginginkan terjebak dalam situasi tersebut. Saat kemacetan semakin 

mencekam, masyarakat cenderung menggunakan sepeda motor saat bepergian 

dengan alasan agar tidak terjebak macet. Saat ini, jumlah pengguna kendaraan 

bermotor kian meningkat tiap tahunnya. Namun disisi lain ada yang memanfaatkan 

situasi seperti kemacetan sebagai peluang usaha. Beberapa tahun terakhir ini telah 

banyak perusahaan yang menawarkan jasa ojek online sebagai solusi kemacetan. 

Seluruh penjuru kota di Indonesia telah menyambut baik kehadiran ojek online, 

terutama para pencari kerja. Tetapi setelah banyak orang mulai beralih 

menggunakan ojek online, para driver ojek konvensional mulai resah bahkan 

mengadakan demo. Seiring berjalannya waktu, dengan berbagai kesepakatan antara 

pihak ojek online, ojek konvensional, dan pemerintah akhirnya ojek online dapat 

beroperasi di beberapa kota, salah satunya yaitu di Purbalingga. Di Purbalingga 

sendiri, jasa ojek online yang jumlahnya lebih banyak dan juga banyak digandrungi 

masyarakat adalah Grab. 

Grab merupakan salah satu platform atau aplikasi yang menyediakan layanan 

kebutuhan sehari-hari seperti perjalanan, pesan-antar makanan, pengiriman barang, 

serta pembayaran barang menggunakan uang digital. 

Setelah berlalunya masalah mengenai kontroversi antara ojek online dan ojek 

konvensional, kini muncul masalah baru yang berkaitan dengan penggunaan GPS. 

Sisi positif yang didapatkan dengan penggunaan GPS adalah seseorang yang tidak 

tahu jalan menjadi tahu karena sudah ada panduan rute di GPS. Tapi masalahnya 

penggunaan GPS sambil berkendara bisa menyebabkan kecelakaan yang tidak 

hanya membahayakan driver itu sendiri, tapi juga bisa membahayakan penumpang. 

Akibat tidak mengetahui jalan sama sekali, seorang driver tentunya akan selalu 

memperhatikan GPS. Hal itulah yang membuat konsentrasi terpecah antara melihat 

rute perjalanan dan menyetir, karena kurang fokus menyetir akhirnya terjadilah 

kecelakaan. Kejadian ini seharusnya bisa dijadikan sebagai pelajaran oleh semua 
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driver. Fungsi GPS sebenarnya hanya memberi bantuan agar kita tahu rute jalan 

sehingga setidaknya kita bisa mengerti jalan mana saja yang harus dilewati. 

Menjadi seorang driver harusnya memberi pengertian pada setiap driver bahwa 

setidaknya mereka harus mengetahui jalan besar yang ada di kota tempat mereka 

bekerja agar mereka mengetahui arah tujuan perjalanan, sehingga akan 

meminimalkan penggunaan GPS secara terus menerus. 

Kajian yang akan diteliti yaitu mengenai pendapatan driver GrabCar di 

Kecamatan Purbalingga dan pola persebaran driver GrabCar di Kecamatan 

Purbalingga Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

faktor-faktor yang mungkin berpengaruh seperti umur, tingkat pendidikan, jam 

kerja, pengalaman kerja, serta lokasi pangkalan terhadap pendapatan driver 

GrabCar di Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga dan juga untuk 

mengetahui bagaimana pola persebaran pangkalan GrabCar di Purbalingga sebagai 

jawaban atas pernyataan mengenai semakin banyaknya orang yang tertarik untuk 

menjadi driver GrabCar karena pendapatannya yang terbilang cukup menjanjikan 

bahkan bisa melampaui Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK. 

Data jumlah driver Grab per Januari 2018 lalu yaitu lebih dari 2 juta mitra 

driver Grab di wilayah Asia Tenggara, sedangkan untuk jumlah pengemudi Grab 

di Purbalingga sendiri belum bisa dipastikan jumlahnya. Walaupun belum lama 

resmi beroperasi, sulit untuk memantau perkembangan ojek online di Kota 

Purbalingga karena tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai ojek online. 

Diperkirakan jumlah driver GrabBike per 31 Mei di Purbalingga mencapai ratusan, 

sedangkan jumlah driver GrabCar telah mencapai 56 orang (Ketua Paguyuban 

GrabCar Purbalingga, 2018). 

Mengenai aturan mangkal, tidak ada aturan tertulis mengenai persyaratan 

untuk mangkal bagi driver GrabCar. Tetapi untuk menghindari adanya persaingan 

antar driver maupun menimbulkan permasalahan dengan ojek konvensional maka 

terbentuklah suatu pangkalan-pangkalan. Saat mangkal, ada beberapa hal yang 

harus dilakukan, yaitu : 
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1. Tidak boleh mangkal di zona merah atau zona-zona terlarang seperti area 

stasiun, terminal, bandara, dan tempat-tempat mangkal ojek konvensional.  

2. Harus menggunakan jaket seragam GrabCar sebagai tanda pengenal. 

3. Saat mangkal jika bertemu driver lain harus saling sapa. 

Pemilihan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga sebagai daerah 

lokasi penelitian dikarenakan Purbalingga merupakan salah satu kabupaten yang 

sedang mengalami kemajuan di bidang pembangunan sehingga memunculkan 

fenomena ojek online. 

Pengoperasian ojek online di Purbalingga baru diresmikan awal tahun 2018 ini 

walaupun di tahun sebelumnya sudah ada driver yang beroperasi, sehingga lebih 

mudah untuk diteliti, mudah dalam pengambilan sampel, dan juga kemungkinan 

besar data yang didapatkan akan lebih valid. Di Kecamatan Purbalingga Kabupaten 

Purbalingga terdapat pusat-pusat kegiatan seperti pusat pendidikan, ekonomi, 

maupun kesehatan yang membuat banyak ojek online beroperasi, sehingga dapat 

dijadikan sebagai objek penelitian. 

Melihat perkembangan transportasi online di Purbalingga ini, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI PENDAPATAN DRIVER GRABCAR DI 

KECAMATAN PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA”. 
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1.2  Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pola persebaran pangkalan driver GrabCar di Kecamatan 

Purbalingga Kabupaten Purbalingga ? 

2. Mengapa pendapatan driver GrabCar di Kecamatan Purbalingga Kabupaten 

Purbalingga tidak merata ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis pola persebaran pangkalan driver GrabCar di Kecamatan 

Purbalingga Kabupaten Purbalingga. 

2. Menganalisis pendapatan driver GrabCar di Kecamatan Purbalingga 

Kabupaten Purbalingga melalui umur, tingkat pendidikan, jam kerja, 

pengalaman kerja, serta posisi pangkalan. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan teoritis 

- Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan driver 

GrabCar dan seberapa besar pengaruh faktor tersebut. 

- Mengasah kemampuan analisis. 

2. Kegunaan praktis 

- Menerapkan ilmu yang sudah didapatkan selama perkuliahan. 

- Menambah pengetahuan dan pengalaman. 

- Melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana S1. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1. Geografi Transportasi 

1.1 Pengertian Geografi Transportasi 

Geografi transportasi adalah cabang dari geografi ekonomi yang 

mempelajari tentang pergerakan-pergerakan baik itu manusia, barang, 
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jasa yang terjadi dalam suatu ruang permukaan bumi (Agnas Setiawan, 

2014). 

 

2. Transportasi 

2.1 Pengertian Transportasi 

Secara umum transportasi dapat diartikan sebagai usaha 

pemindahan atau pergerakan sesuatu, biasanya orang atau barang dari 

suatu lokasi yang disebut dengan lokasi asal ke lokasi lain yang biasa 

disebut lokasi tujuan untuk keperluan tertentu dengan mempergunakan 

alat tertentu pula (Fidel Miro, 1997). 

Transportasi atau transpor diartikan sebagai tindakan atau kegiatan 

mengangkut atau memindahkan muatan (barang dan orang) dari suatu 

tempat ke tempat lain, atau dari tempat asal ke tempat tujuan (Sakti Adji 

Adisasmita, 2011). 

2.2 Perkembangan Transportasi 

Kemajuan transportasi dari waktu ke waktu adalah sebagai akibat 

dari semakin majunya peradaban manusia dan juga semakin 

kompleksnya kebutuhan manusia untuk bepergian dan mengangkut 

muatan dari suatu lokasi ke lokasi lain untuk tujuan tertentu. 

 Transportasi pertama yang ada zaman dahulu masih sangat 

sederhana, yaitu menggunakan tenaga binatang seperti kuda dan sapi 

untuk mengangkut muatan. Kemudian lama-kelamaan berkembang 

menggunakan pikulan. Lalu lebih maju lagi setelah ditemukannya 

“roda”. Dengan ditemukannya roda, membuka kemajuan baru seperti 

berhasil membuat gerobak, delman, dan sepeda.  Lalu dari sepeda lebih 

dikembangkan lagi menjadi berbagai jenis dan ukuran kendaraan 

bermotor seperti sepeda motor, sedan, truk, kendaraan alat berat, dan 

kereta api. Sampai ditemukannya pesawat terbang sebagai moda 

transportasi udara (Sakti Adji Adisasmita, 2012). 

2.3 Klasifikasi transportasi 
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Transportasi dapat diklasifikasikan dari sudut jalan atau permukaan 

jalan yang digunakan, alat angkutan yang dipakai, serta tenaga 

penggerak yang digunakan (Rustian Kamaluddin, 1987). Klasifikasinya 

adalah sebagai berikut. 

A. Transportasi Darat 

Transportasi darat terdiri dari : 

1. Transportasi Jalan Raya 

Transportasi jalan raya ini meliputi transportasi yang 

menggunakan alat angkutan berupa manusia, binatang, 

pedati, angkong, sepeda, becak, sepeda motor, bus, truk, 

dan kendaraan bermotor lainnya. Jalan yang digunakan 

yaitu berupa jalan setapak, jalan tanah, jalan kerikil, dan 

jalan aspal. Sedangkan tenaga penggerak yang 

digunakan adalah tenaga manusia, tenaga binatang, 

tenaga uap, BBM, dan diesel. 

2. Transportasi Jalan Rel 

Transportasi jalan rel ini menggunakan alat angkutan 

berupa kereta api, yang terdiri dari lokomotif, gerbong 

(kereta barang), dan kereta penumpang. Jalan yang 

digunakan adalah berupa jalan rel baja, baik dua rel 

maupun mono rel. Sedangkan tenaga penggeraknya 

berupa tenaga uap, diesel, dan tenaga listrik. 

 

B. Transportasi Melalui Air 

Transportasi melalui air dibedakan menjadi dua macam, yaitu : 

1. Transportasi Air Pedalaman 

Transportasi ini menggunakan alat angkutan berupa 

sampan, kano, motor boat, dan kapal. Jalan yang 

dilaluinya yaitu sungai, kanal, dan danau. Tenaga 
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penggeraknya berupa pendayung, layar, tenaga uap, 

BBM, dan diesel. 

2. Transportasi Laut 

Transportasi laut ini merupakan alat angkutan berupa 

perahu, kapal api/uap, dan kapal mesin.jalan yang 

dilaluinya adalah laut dan teluk. Tenaga penggerak yang 

digunakan antara lain tenaga uap, BBM, dan diesel. 

C. Transportasi Udara 

Merupakan alat angkutan yang mutakhir dan tercepat. 

Transportasi udara ini menggunakan pesawat udara sebagai alat 

transportasi dan udara atau ruang angkasa sebagai jalannya. 

Sedangkan tenaga penggerak yang digunakan untuk transportasi 

ini adalah bahan bakar minyak dengan berbagai rupa alat yang 

digerakkannya (Rustian Kamaluddin, 1987). 

2.4 Pentingnya Peranan dan Fungsi Transportasi 

Transportasi memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai 

sarana penghubung daerah yang saling membutuhkan serta berperan 

menentukan keberhasilan pembangunan di berbagai sektor dan berbagai 

wilayah, atau disebut berperan secara lintas sektoral dan lintas regional 

(Sakti Adji Adisasmita, 2011). Secara regional, transportasi menunjang 

pengembangan suatu wilayah melalui mendekatkan daerah produksi 

dengan pasar, mendekatkan produsen dan konsumen, yang berarti juga 

menjembatani daerah pedesaan dan perkotaan. Sedangkan secara 

sektoral, transportasi memicu kemajuan sektor-sektor lain dengan 

majunya sektor transportasi. 

Fungsi transportasi ada dua, yaitu sebagai sektor penunjang dan 

sebagai sektor pendorong. Sebagai sektor penunjang, dimaksudkan akan 

meningkatkan pengembangan berbagai kegiatan di sektor-sektor lain di 

luar sektor transportasi. Sedangkan sebagai sektor pendorong, 
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diharapkan akan membantu membuka daerah-daerah yang terisolasi 

(Sakti Adji Adisasmita, 2011). 

2.5 Manfaat Transportasi 

Aspek Ekonomi : 

- Memperluas daerah pemasaran, 

- Mengurangi perbedaan harga antar daerah menjadi sekecil mungkin, 

sehingga harga barang-barang stabil. 

- Transportasi yang lancar dan mampu menjangkau daerah yang luas 

akan mendorong spesialisasi produksi sesuai potensi daerah tersebut 

sehingga dapat memproduksi barang dengan biaya yang murah. 

 

Aspek Sosial : 

- Pengiriman barang-barang dari negara maju ke negara berkembang 

akan semakin mudah, sehingga negara berkembang dapat mengikuti 

perkembangan IPTEK. 

- Jika terjadi bencana di suatu daerah, dapat segera dilakukan bantuan 

kesehatan dari daerah lain (Sakti Adji Adisasmita, 2011). 

 

3. Transportasi Online 

3.1 Pengertian Transportasi Online 

Transportasi online merupakan angkutan umum yang biasa 

digunakan namun dapat dioperasikan secara online, baik untuk 

pemesanan maupun pembayaran (Adinda, 2013). 

 

4. Persebaran Transportasi 

4.1 Pengertian Persebaran 

Tersebarnya barang dan jasa oleh penjual melalui aktivitas pemasaran 

(KBBI online, 2010). 

 

5. Pendapatan 
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5.1 Pengertian Pendapatan 

Pendapatan adalah seluruh hasil yang diterima dari pembayaran atas 

penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki, baik berupa uang maupun 

barang yang berasal dari pihak lain maupun dari hasil industri yang dinilai atas 

dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat ini (Sukirno, 2000). 

 

 

6. Pengeluaran 

6.1 Pengertian Pengeluaran 

Merupakan tindakan pemenuhan kebutuhan atau tindakan menghabiskan 

dan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa (Nurvita Indarini, 2009).  

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya  

Tatik Winilis (2007), melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendapatan pekerja wanita pabrik tekstil di Kecamatan Jaten 

Kabupaten Karanganyar. Tujuan penelitian yaitu : 

1. Mengetahui karakteristik sosial (status kawin, pendidikan, umur, jumlah 

tanggungan keluarga, lama kerja, pendapatan). 

2. Mengetahui daerah asal pekerja wanita. 

3. Mengetahui  hubungan antara tingkat pendidikan, lama kerja, jumlah 

tanggungan keluarga dengan pendapatan pekerja wanita pabrik tekstil. 

Metode yang digunakan yaitu survei. Hasilnya yaitu : 

1. Karakteristik sosial : 

a. Pekerja wanita pabrik tekstil yang berstatus kawin sebesar 158 atau 88,3 

%. 

b. Jumlah tanggungan keluarga pekerja wanita pabrik tekstil adalah < 3 orang 

sebanyak 115 atau 65,3 %. 

c. Umur pekerja wanita pabrik tekstil antara 30-39 sebanyak 42,5 %. 
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d. Pendidikan pekerja wanita pabrik tekstil tergolong tinggi karena 56,7 % 

adalah lulusan SLTA dan AK/PT. 

e. Lama kerja pekerja wanita pabrik tekstil < 7,5 tahun sebanyak 93 atau 52 

%. 

f. Pendapatan pekerja wanita pabrik tekstil < 630.000,00 sebanyak 152 atau 

84,9 %. 

2. Daerah asal pekerja wanita pabrik tekstil di daerah penelitian didominasi 

dari luar Kecamatan Jaten sebanyak 113 atau 63 %. 

3. Hubungan antara tingkat pendidikan, lama kerja, jumlah tanggungan 

keluarga dengan pendapatan pekerja wanita pabrik tekstil : 

a. Tidak ada hubungan antara pendidikan dengan pendapatan. 

b. Lama kerja dengan pendapatan terdapat hubungan. 

c. Jumlah tanggungan keluarga dengan pendapatan terdapat hubungan. 

 

Debrina Dia Setiyawati (2009), melakukan penelitian mengenai analisis 

faktor yang mempengaruhi pendapatan supir angkutan kota di Kabupaten Jember. 

Tujuan penelitian yaitu : 

1. Mengetahui besarnya pengaruh curahan jam kerja, lama pemakaian kendaraan, 

lama kerja, dan waktu kerja terhadap pendapatan supir angkutan kota di 

Kabupaten Jember. 

2. Mengetahui faktor apakah yang lebih mempengaruhi pendapatan. Metode yang 

digunakan yaitu eksplanatori. Hasilnya yaitu : 

1. Variabel curahan jam kerja, lama pemakaian kendaraan, lama kerja dan waktu 

kerja secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang sigifikan terhadap 

pendapatan supir angkutan kota.Variabel curahan jam kerja mempunyai nilai 

probabilitas sebesar 0.012, lama pemakaian kendaraan mempunyai nilai 

probabilitas sebesar 0.015, dan variabel waktu kerja mempunyai nilai 

probabilitas sebesar 0.708. Sehingga disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

secra parsial dari masing-masing variabel bebas. Pengaruh yang signifikan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat juga ditunjukan oleh kemampuan 
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variabel bebas menjelaskan variabel terikat sebesar 84,8% atau ditunjukan oleh 

koefisien determinasi (R²) sebesar 0.848. 

2. Variabel yang paling dominan adalah curahan jam kerja. 

 

 Putu Citrayani Giri (2016), melakukan penelitian mengenai analisis faktor-

faktor yang mempengaruhi pendapatan driver GO-JEK di Kota Denpasar, Bali. 

Tujuan penelitian yaitu : 

1. Untuk mengetahui pengaruh jam kerja, umur, tingkat pendidikan dan 

pengalaman kerja secara simultan terhadap pendapatan driver GO-JEK di Kota 

Denpasar, Bali. 

2. Untuk mengetahui pengaruh jam kerja, umur, tingkat pendidikan dan 

pengalaman kerja secara parsial terhadap pendapatan driver GO-JEK di Kota 

Denpasar, Bali. Metode yang digunakan yaitu Kuesioner, wawancara, 

observasi. Hasilnya yaitu : 

1. Jam kerja, umur, tingkat pendidikan, dan pengalaman kerja berpengaruh secara 

simultan terhadap pendapatan driver GO-JEK. 

2. Secara parsial, variabel jam kerja dan pengalaman kerja memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan sedangkan variabel umur dan tingkat pendidikan 

tidak berpengaruh terhadap pendapatan driver GO-JEK. 

 

Persamaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya yaitu mengenai 

analisis faktor-faktor penyebab sebagai variabel pengaruh. Perbedaannya yaitu 

pada subjek penelitian atau variabel terpengaruh dan lokasi penelitiannya. 
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Tabel 1. Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

1. Tatik Winilis (2007) Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Pendapatan Pekerja 

Wanita Pabrik Tekstil Di 

Kecamatan Jaten 

Kabupaten Karanganyar. 

1. Mengetahui karakteristik 

sosial (status kawin, 

pendidikan, umur, 

jumlah tanggungan 

keluarga, lama kerja, 

pendapatan). 

2. Mengetahui daerah asal 

pekerja wanita. 

3. Mengetahui  hubungan 

antara tingkat 

pendidikan, lama kerja, 

jumlah tanggungan 

keluarga dengan 

pendapatan pekerja 

wanita pabrik tekstil. 

Survei 1.  

a. Pekerja wanita 

pabrik tekstil 

yang berstatus 

kawin sebesar 

158 atau 88,3 

%. 

b. Jumlah 

tanggungan 

keluarga 

pekerja wanita 

pabrik tekstil 

adalah < 3 

orang sebanyak 

115 atau 65,3 

%. 

c. Umur pekerja 

wanita pabrik 
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tekstil antara 

30-39 sebanyak 

42,5 %. 

d. Pendidikan 

pekerja wanita 

pabrik tekstil 

tergolong tinggi 

karena 56,7 % 

adalah lulusan 

SLTA dan 

AK/PT. 

e. Lama kerja 

pekerja wanita 

pabrik tekstil < 

7,5 tahun 

sebanyak 93 

atau 52 %. 

f. Pendapatan 

pekerja wanita 

pabrik tekstil < 

630.000,00 
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sebanyak 152 

atau 84,9 %. 

2. Daerah asal pekerja 

wanita pabrik tekstil 

di daerah penelitian 

didominasi dari luar 

Kecamatan Jaten 

sebanyak 113 atau 

63 %. 

3.  

a. Tidak ada 

hubungan 

antara 

pendidikan 

dengan 

pendapatan. 

b. Lama kerja 

dengan 

pendapatan 

terdapat 

hubungan. 
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c. Jumlah 

tanggungan 

keluarga 

dengan 

pendapatan 

terdapat 

hubungan. 

2. Debrina Dia 

Setiyawati (2009) 

Analisis Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Pendapatan Supir 

Angkutan Kota Di 

Kabupaten Jember. 

1. Mengetahui besarnya 

pengaruh curahan jam 

kerja, lama pemakaian 

kendaraan, lama kerja, 

dan waktu kerja 

terhadap pendapatan 

supir angkutan kota di 

Kabupaten Jember. 

2. Mengetahui faktor 

apakah yang lebih 

mempengaruhi 

pendapatan. 

Eksplanatori 1. Variabel curahan 

jam kerja, lama 

pemakaian 

kendaraan, lama 

kerja dan waktu 

kerja secara 

bersama-sama 

mempunyai 

pengaruh yang 

sigifikan terhadap 

pendapatan supir 

angkutan 

kota.Variabel 

curahan jam kerja 
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mempunyai nilai 

probabilitas sebesar 

0.012, lama 

pemakaian 

kendaraan 

mempunyai nilai 

probabilitas sebesar 

0.015, dan variabel 

waktu kerja 

mempunyai nilai 

probabilitas sebesar 

0.708. Sehingga 

disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh 

secra parsial dari 

masing-masing 

variabel bebas. 

Pengaruh yang 

signifikan antara 

variabel bebas 

dengan variabel 
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terikat juga 

ditunjukan oleh 

kemampuan 

variabel bebas 

menjelaskan 

variabel terikat 

sebesar 84,8% atau 

ditunjukan oleh 

koefisien 

determinasi (R²) 

sebesar 0.848. 

2. Variabel yang 

paling dominan 

adalah curahan jam 

kerja. 

3. Putu Citrayani Giri 

(2016) 

Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi 

Pendapatan Driver GO-

JEK Di Kota Denpasar, 

Bali. 

1. Untuk mengetahui 

pengaruh jam kerja, 

umur, tingkat 

pendidikan dan 

pengalaman kerja 

secara simultan 

Kuesioner, wawancara, 

observasi. 

1. Jam kerja, umur, 

tingkat 

pendidikan, dan 

pengalaman 

kerja 

berpengaruh 
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terhadap pendapatan 

driver GO-JEK di 

Kota Denpasar, Bali. 

2. Untuk mengetahui 

pengaruh jam kerja, 

umur, tingkat 

pendidikan dan 

pengalaman kerja 

secara parsial terhadap 

pendapatan driver 

GO-JEK di Kota 

Denpasar, Bali. 

secara simultan 

terhadap 

pendapatan 

driver GO-JEK. 

2. Secara parsial, 

variabel jam 

kerja dan 

pengalaman 

kerja memiliki 

pengaruh yang 

positif dan 

signifikan 

sedangkan 

variabel umur 

dan tingkat 

pendidikan tidak 

berpengaruh 

terhadap 

pendapatan 

driver GO-JEK. 
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3. Rina Dwi 

Rahmawati 

(2018) 

Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi 

Pendapatan Driver 

GrabCar Di Kecamatan 

Purbalingga Kabupaten 

Purbalingga. 

1. Mengetahui dan 

menganalisis pola 

persebaran dan pola 

keruangan pangkalan 

GrabCar di Kecamatan 

Purbalingga Kabupaten 

Purbalingga. 

2. Menganalisis pengaruh 

umur, tingkat pendidikan, 

jam kerja, lokasi 

pangkalan, pengalaman 

kerja, serta eksistensi 

perusahaan ojek online 

lain terhadap pendapatan 

driver GrabCar di 

Kecamatan Purbalingga 

Kabupaten Purbalingga. 

Survei 1. Pola persebaran 

pangkalan GrabCar 

di Kecamatan 

Purbalingga 

Kabupaten 

Purbalingga 

mengikuti pusat-

pusat keramaian 

yang meliputi pusat 

ekonomi dan 

perbelanjaan, pusat 

pendidikan, pusat 

kesehatan, dan juga 

pusat industri. 

2. Variabel lama jam 

kerja, pengalaman 

kerja, serta lokasi 

pangkalan memiliki 

pengaruh terhadap 

pendapatan driver 

GrabCar di 
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Kecamatan 

Purbalingga. 

Semakin lama jam 

kerja seorang driver, 

maka 

pendapatannya juga 

cenderung semakin 

banyak. Semakin 

lama seseorang 

bekerja menjadi 

driver juga 

mempengaruhi 

pendapatan 

kaitannya dengan 

kecepatan 

menyelesaikan 

orderan. Semakin 

cepat orderan 

diselesaikan, 

semakin cepat pula 

driver mendapatkan 
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penumpang baru. 

Sedangkan lokasi 

pangkalan yang 

dekat dengan pusat 

keramaian akan 

memberikan 

peluang bagi para 

driver GrabCar 

untuk mendapatkan 

pendapatan lebih 

banyak. 

3. Variabel umur dan 

tingkat pendidikan 

tidak berpengaruh 

terhadap pendapatan 

driver GrabCar di 

Kecamatan 

Purbalingga 

Kabupaten 

Purbalingga. Kedua 

variabel tersebut 
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tidak menjadi bahan 

pertimbangan di 

dalam aplikasi. Jadi 

aplikasi hanya 

bekerja sesuai 

perintah yang sudah 

diatur. Aplikasi akan 

lebih memilih driver 

yang sedang on, 

driver dengan jarak 

terdekat dengan 

calon penumpang, 

dan juga driver yang 

tidak sedang 

menjalankan 

orderan. 

4. Rata-rata lama jam 

kerja driver 

GrabCar di 

Kecamatan 

Purbalingga yaitu  
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10-12 jam. Rata-rata 

pengalaman kerja 

driver GrabCar di 

Kecamatan 

Purbalingga 

tergolong agak lama 

yaitu 1-1,5 tahun. 

Lokasi pangkalan 

driver GrabCar di 

Kecamatan 

Purbalingga paling 

banyak di sekitar 

pusat perbelanjaan 

yaitu dekat pasar 

swalayan ABC 

sebanyak 24 driver 

dari jumlah 

keseluruhan 36 

driver. Rata-rata 

umur driver 

GrabCar di 
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Kecamatan 

Purbalingga 20-24 

tahun. Tingkat 

pendidikan rata-rata 

driver GrabCar di 

Kecamatan 

Purbalingga paling 

banyak adalah 

lulusan SLTA yaitu 

sejumlah 27 driver 

atau sebanyak 75%. 

5. Terdapat variabel 

lain yang 

mempengaruhi 

pendapatan driver 

GrabCar di 

Kecamatan 

Purbalingga yaitu 

alamat atau tempat 

tinggal, status 

perkawinan, dan 



 

26 

 

 

juga status 

kepemilikan mobil. 

2. Sumber : Penulis, 2018.



 

27 

 

 

1.6 Kerangka Penelitian 

Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi pendapatan driver GrabCar 

meliputi faktor umur, tingkat pendidikan, jam kerja, lokasi pangkalan, pengalaman 

kerja, serta eksistensi perusahaan ojek online lain.  

1.6.1 Umur 

Umur adalah rentang kehidupan yang diukur dengan tahun 

dikatakan masa awal dewasa adalah usia 18 tahun sampai 40 tahun, dewasa 

madya adalah 41 sampai 60 tahun, dewasa lanjut lebih dari 60 tahun, umur 

adalah lamanya hidup dalam tahun yang dihitung sejak dilahirkan (Harlock, 

2004). Umur merupakan salah satu faktor yang dapat menggambarkan 

kematangan seseorang baik psikis, fisik, maupun sosial, sehingga 

mempengaruhi pengetahuan dan pola piker seseorang. 

 

1.6.2 Tingkat pendidikan 

Menurut Notoatmodjo (2003) tingkat pendidikan dapat dibedakan 

berdasarkan tingkatan-tingkatan tertentu seperti : 

1. Pendidikan dasar awal meliputi SD/sederajat, dan 

SMP/sederajat. 

2. Pendidikan lanjut 

a. Pendidikan menengah minimal 3 tahun meliputi 

SMA/sederajat. 

b. Pendidikan tinggi meliputi diploma, sarjana, magister, 

doctor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan 

tinggi. 

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh 

dalam memberi respon terhadap sesuatu. Seseorang dengan pendidikan 

yang tinggi biasanya akan lebih rasional dalam menyikapi setiap hal. 

 

1.6.3 Jam kerja  

Curahan jam kerja merupakan penentu dari produktivitas kerja. 

Tingkat pencurahan jam kerja adalah persentase banyaknya jam bekerja 

yang dicurahkan terhadap jumlah kerja yang bersedia (Mubyarto, 1990). 



 

28 

 

 

Jam kerja dan pendapatan merupakan variabel yang tidak dapat dipisahkan. 

Pendapatan atau upah diperoleh dari seseorang dari suatu pekerjaan melalui 

pencurahan jam kerja untuk bekerja yang menghasilkan barang dan atau 

jasa. 

 

1.6.4 Lokasi pangkalan atau Kestrategisan suatu tempat 

Srategis adalah suatu hal yang mempunyai dampak atau pengaruh 

yang menguntungkan terhadap suatu tujuan tertentu secara jangka panjang 

(Milkovich, 1994). Posisi suatu tempat akan sangat berpengaruh terhadap 

pendapatan seseorang, karena tempat yang berada di lokasi yang cukup 

ramai akan lebih sering didatangi daripada tempat yang sepi. 

 

1.6.5 Pengalaman kerja 

Faktor lain yang mempengaruhi produktivitas kerja adalah 

pengalaman kerja karena hal ini berbanding lurus dengan teori yang 

menyatakan bahwa pengalaman kerja, jumlah output, serta harga 

merupakan bagian dari determinan utama dari produktivitas yang tentu 

berpengaruh terhadap penghasilan yang didapatkan oleh pekerja (Sunar, 

2012). 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan kerangka 

pemikiran seperti berikut. 
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Sumber : Penulis, 2018. 

 

 

 

Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi 

Pendapatan Driver 

GrabCar 

Umur 

Lokasi pangkalan 

Tingkat Pendidikan 

Pengalaman Kerja 

Jam kerja 

 

 

Gambar 1. Kerangka Penelitian 
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1.7  Batasan Operasional 

Analisis : Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui 

penyebabnya dan bagaimana duduk perkaranya (Suwarjoko Warpani, 2003).  

 

Faktor :  Adalah  hal yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu 

(KBBI Online, 2018). 

 

Pendapatan :  Adalah seluruh hasil yang diterima dari pembayaran atas 

penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki, baik berupa uang maupun barang 

yang berasal dari pihak lain maupun dari hasil industri yang dinilai atas dasar 

sejumlah uang dari harta yang berlaku saat ini (Sukirno, 2000). 

 

Driver GrabCar :  Pengemudi mobil yang tergabung dalam aplikasi transportasi 

online bernama GRAB (Penulis, 2018).


