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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pembangunan infrastruktur di Indonesia masih terus dilakukan, dimana 

pembangunan ini dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan negara Indonesia 

sebagai negara yang memiliki sarana maupun prasarana yang dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakatnya. Permasalahan yang masih dihadapi oleh masyarakat saat 

ini meliputi kesehatan, pendidikan, kemiskinan, pengangguran, bahkan kondisi lalu 

lintas juga merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. 

Alimuddin (2013: 2) menyatakan dalam pembangunan ekonomi, sarana yang perlu 

diperhatikan salah satunya adalah transportasi, dimana dengan adanya transportasi 

akan memudahkan penyaluran barang dan jasa sesuai dengan daerah yang dituju. 

Kepadatan penduduk disuatu wilayah akan sangat berpengaruh terhadap pelayanan 

trasnsportasi. Jika transportasi disuatu wilayah tidak memadai maka pembangunan di 

wilayah tersebut akan terhambat. Berdasarkan hal tersebut, sektor transportasi akan 

meningkat karena adanya kebutuhan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi 

yang disebut sebagai derived demand. Usaha yang dilakukan untuk mengurangi 

permasalahan tersebut, dimana usaha ini untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.  

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adalah kondisi lalu 

lintas yang padat. Hal ini yang membuat sebagian masyarakat berfikir untuk 
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mengatasi masalah tersebut. Menurut Rifaldi., dkk (2016: 122), kemajuan di bidang 

teknologi informasi yang pesat berpengaruh terhadap berbagai segi kehidupan. 

Internet merupakan salah satu hasil dari perkembangan ilmu teknologi yang saat ini 

menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat, dikatakan kebutuhan karena masyarakat 

saat ini membutuhkan internet untuk membantu mempermudah urusan mereka. Jasa 

transportasi online merupakan salah satu bentuk usaha yang menggunakan internet, 

adanya jasa transportasi online akan mempengaruhi aktivitas masyarakat menjadi 

lebih efisien. Berdasarkan hal tersebut, usaha jasa transportasi berbasis online 

merupakan suatu bentuk usaha yang sedang berkembang pada saat ini.  

Transportasi online yang ada diberbagai kota besar di Indonesia tentunya 

memiliki pengaruh yang besar baik dari segi sosial maupun ekonomi. Salah satu 

transportasi online yang sedang digunakan oleh masyarakat adalah Gojek. Gojek 

merupakan perusahaan transportasi online yang memiliki tujuan mengurangi tingkat 

pengangguran masyarakat dan menjadi solusi bagi kemacetan yang terjadi di 

Indonesia (Agustin, 2017). Selain Gojek, jasa transportasi ojek online yang 

beroperasi di Kota Malang diantaranya Grabbike, Ojek Baper, Gogo Jack, M-Jek 

(Malang Jek), Oyi Jek, dan Oklat (Ojek Kilat). Banyak jenis pelayanan yang 

diberikan oleh perusahaan jasa transportasi ojek online untuk membantu dan 

mempermudah aktivitas masyarakat yang menyebabkan masyarakat menjadi percaya 

dan lebih memilih menggunakan transportasi ini untuk membantu aktivitas mereka 

sehari-hari.  
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Malang merupakan salah satu kota yang sebagian besar masyarakatnya 

menggunakan jasa transportasi online khususnya Gojek. Namun, dengan adanya 

transportasi online ini tentunya akan menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat, 

khususnya bagi transportasi konvensional seperti ojek pangkalan maupun angkutan 

kota (angkot). Dikutip dari detik.com, artikel yang berjudul “Ribuan Sopir Angkot di 

Malang Demo Tolak Transportasi Online” menjelaskan bahwa para sopir angkot 

keberatan dengan adanya jasa transportasi online yang tidak memiliki izin untuk 

beroperasi di kota Malang. Hal ini dilakukan oleh sopir angkot karena adanya 

pengaruh transportasi online terhadap pendapatan sopir angkot. Pendapatan sopir 

angkot tentunya akan berpengaruh terhadap kesejahteraan hidupnya.  

Transportasi online yang sedang berkembang saat ini mempengaruhi minat 

masyarakat dalam memilih jenis transportasi. Masyarakat cenderung menggunakan 

jasa transportasi online daripada jasa transportasi konvensional. Hal ini dikarenakan 

jasa Gojek lebih mudah untuk digunakan. Sedangkan jika menggunakan angkutan 

kota, penumpang harus menempuh jarak terlebih dahulu, memilih angkutan kota 

sesuai dengan tujuan, dan menunggu penumpang angkutan penuh. Sejalan dengan 

permasalahan tersebut, perlu adanya analisis pendapatan sopir angkutan kota sesudah 

dan sebelum adanya jasa transportasi ojek online di Kota Malang. 

 

B. Rumusan Masalah  

Bagaimana pendapatan sopir angkutan kota sesudah dan sebelum adanya jasa 

transportasi ojek online di Kota Malang? 
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C. Batasan Masalah 

Berdasarkan perumusan diatas agar penelitian ini terfokus pada tujuan peneliti 

maka ruang lingkup pembahasan difokuskan pada Analisis Pendapatan Sopir 

Angkutan Kota Sesudah dan Sebelum adanya Jasa Transportasi Ojek Online di Kota 

Malang. 

D. Tujuan & Manfaat Penelitian 

Melihat rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini ialah : 

1. Mengetahui pendapatan sopir angkutan kota sesudah dan sebelum adanya jasa 

transportasi ojek online di Kota Malang. 

2. Mengetahui perbedaan pendapatan sopir angkutan kota sesudah dan sebelum 

adanya jasa transportasi ojek online di Kota Malang. 

Manfaat dalam penelitian meliputi : 

1. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyusun 

kebijakan sektor transportasi oleh pemerintah daerah.  

2. Hasil penelitian dapat digunakan oleh peneliti lain sebagai referensi dan 

tambahan informasi dalam menyusun hasil penelitian yang relevan.  


