
 

 
 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang 

keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian 

masyarakat tak terkecuali di daerah perdesaan. Sistem transportasi yang ada 

dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber 

daya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi dan sosial 

daerah perdesaan (Triastuti, 2017). Manusia merupakan makhluk sosial yang 

mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan 

hidupnya. Untuk itu manusia memerlukan alat transportasi untuk melakukan 

perpindahan orang atau barang dari satu tempat ketempat yang lainnya. Secara 

umum, terdapat tiga jenis transportasi di Indonesia, yaitu transportasi darat, 

transportasi laut, dan tansportasi udara. (Salim, 2000). 

Transportasi memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan yang mana 

mempermudah masyarakat dalam bersosialisasi dan mendapatkan barang dan jasa 

yang diperlukan dengan harga yang murah, cara yang mudah dan dampak yang 

kecil. Mobilitas penduduk sangat penting di kota-kota besar sebagai akibat dari 

pembangunan sosial dan ekonomi. Mobilitas penduduk menjadi komponen utama 

dalam dinamika perkembangan ekonomi suatu wilayah karena kemajuan 

perekonomian tidak akan terjadi tanpa adanya mobilitas penduduk begitu pula 

sebaliknya, mobilitas penduduk tidak akan terjadi tanpa adanya pembangunan. 

Setiap tahun mobilitas penduduk semakin meningkat. Terbukti meningkatnya alat 

dan jasa transportasi. 
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Disisi lain, hal ini dapat menyebabkan kemacetan terutama didaerah 

perkotaan. Selain itu, tingkat urbanisasi juga dapat berdampak pada meningkatnya 

jumlah penduduk yang mana dapat berpengaruh pada daya saing disektor 

transportasi pada suatu wilayah. Salah satu transportasi darat yaitu sepeda motor. 

Sepeda motor merupakan kendaraan yang paling sering digunakan oleh 

masyarakat dibandingkan dengan transportasi lain khususnya di Kota Malang. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS Kota Malang,2017), 

menunjukan bahwa jumlah sepeda motor yang ada di Kota Malang, pada tahun 

2015 sebesar 411.568 unit, dan pada tahun 2016 sebesar 456.693. Data tersebut 

menunjukan bahwa jumlah kendaraan bermotor terbanyak yaitu sepeda motor. 

Hal tersebut dikarenakan jumlah kendaraan roda empat di Kota Malang yang 

setiap tahun meningkat yang menyebabkan masyarakat ingin beralih ke kendaran 

roda dua. Sepeda motor merupakan klarifikasi jenis kendaraan pribadi, namun di 

Indonesia banyak ditemui sepeda motor yang menggunakan sebagai kendaraan 

umum, yaitu mengangkut manusia atau barang dengan tarif tertentu yang biasa 

disebut Ojek. 

Ojek merupakan transportasi umum tidak resmi di Indonesia berupa sepeda 

motor atau sepeda yang disewakan dengan cara memboncengkan penumpang. 

Dengan harga yang ditentukan dengan tawar menawar dengan sopir lalu setelah 

itu sang sopir akan mengantar ke tujuan yang diinginkan penumpang. Ojek pada 

awalnya menggunakan sepeda, Menurut W.J.S Poerwadarminta mengatakan 

bahwa Ojek adalah sepeda yang ditaksikan (Kusumawardhani, Fajrian, & 

Yuniswan, 2015). Seiring perkembangan jaman, sopir Ojek beralih menggunakan 

sepeda motor. 
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PT Karya Anak Bangsa atau yang lebih dikenal dengan GO-JEK 

merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani layanan 

Ojek dengan menggunakan aplikasi Online. GO-JEK tak hanya memberikan 

layanan jasa antar seperti halnya Ojek Pangkalan, juga terdapat layanan jasa, 

seperti: pesan makanan, belanja barang, jasa kecantikan, home service, kurir 

barang, dan jasa pijat. Ojek berbasis Online merupakan terobosan baru yang 

bertujuan untuk memudahkan penggunanya dan cepat serta lebih efisien. Hal ini 

menyebabkan meningkatnya masyarakat yang menganggur maupun yang sudah 

memiliki pekerjaan beralih ke profesi tersebut. Kemunculan Ojek berbasis Online 

berawal pada tahun 2015 yang beroperasi di Jakarta. Pada tahun 2016, Ojek 

Online resmi beroperasi di Kota Malang. 

Sejak awal mulai beroperasi, timbulah sebuah permasalahan yaitu semakin 

bertambahnya jumlah Ojek Online yang beroperasi di Kota Malang dan juga 

bertambahnya jumlah pesaing lain seperti Grab Bike, Uber Bike , Go Go Jack, 

menyebabkan terjadinya persaingan semakin ketat antara Ojek Online. Selain itu, 

kemunculan Ojek Online di Kota Malang ini juga menimbulkan berbagai polemik 

dimasyarakat. Pada akhir tahun 2016, terjadi bentrokan antara Ojek Online dan 

Ojek Pangkalan. Hal ini terjadi karena Ojek Pangkalan merasa pendapatan 

menurun setelah mulai beroperasinya Ojek Online. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka dapat dirumuskan apakah faktor Jam Kerja, Jumlah Penumpang, Tarif 

secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan 

Ojek pangkalan di Lokasi Pangkalan Ojek Taspen?. 
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C. Batasan Masalah 

Agar tujuan penelitian ini bisa tercapai dan pembahasan masalah tidak 

melebar, maka penulis membatasi penelitian ini pada faktor Jam Kerja, Jumlah 

Penumpang, Tarif dapat mempengaruhi tingkat pendapatan Ojek Pangkalan. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang dihadapi, maka tujuan dari penelitian 

ini untuk mengetahui apakah Jam Kerja, Jumlah Penumpang, Tarif secara parsial 

dan simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan Ojek Pangkalan 

di Lokasi Pangkalan Ojek Taspen 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Secara Akademik 

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen 

akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas akademika serta 

sebagai bahan pembelajaran dan pengaplikasian ilmu pengetahuan di bidang Ilmu 

Ekonomi Pembangunan. 

b. Manfaat Secara Praktis 

Hasil penelitian ini dibuat dengan harapan dapat menjadi acuan bagi para 

Ojek Pangkalan untuk meningkatkan daya saing dengan Ojek berbasis Online, 

khususnya di Kota Malang. 
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