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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pada kondisi saat ini dengan berkembangnya dunia teknologi di Indonesia  

sudah tidak asing lagi dengan adanya ojek online. Ojek online adalah sebuah ojek 

sepeda motor maupun mobil yang dapat dipesan menggunakan teknologi internet 

yang memanfaatkan aplikasi pada smartphone. Pelanggan ataupun konsumen tidak 

perlu khawatir lagi pergi ke pangkalan ojek dan melakukan proses negosiasi seperti 

yang pernah dilakukan sebelum kemunculan ojek online. Dengan berkembangnya 

teknologi sekarang ini bisa memesan melalui aplikasi smartphone agar pelanggan 

atau konsumen menemukan driver ojek online terdekat, lalu meminta driver datang 

ke tempat yang telah ditentukan, dan meminta driver untuk mengantar sampai ke 

tujuan. Tidak hanya itu ojek online ini juga bisa membantu customer/konsumen 

untuk memesan makanan secara delivery. Aplikasi Gojek dan Grab adalah ojek 

online yang sudah sering digunakan oleh masyarakat indonesia. Menurut survey 

yang dilakukan Shopback alasan masyarakat menggunakan jasa transportasi online 

karena murah, nyaman, cepat, dan aman. 

Gambar 1.1 Alasan Memilih Transportasi Online 

Sumber: https://www.shopback.co.id/katashopback/transportasi-online-

makin-digemari 

https://www.shopback.co.id/katashopback/transportasi-online-makin-digemari
https://www.shopback.co.id/katashopback/transportasi-online-makin-digemari
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Dengan berkembangnya ojek online di Indonesia maka muncullah ojek 

online yang berada dikota Sintang Kalimantan Barat. Dengan berkembangnya 

teknologi mengakibatkan munculnya beberapa aplikasi ojek online yang digunakan 

oleh masyarakat Sintang. Aplikasi tersebut bisa di download melalui Play Store 

yaitu Siapantar diliris pada tanggal 11 Agustus 2020, saat ini aplikasi sudah 

didownload lebih dari 1.000 orang, O-Line dirilis pada tanggal 3 Januari 2020, saat 

ini aplikasi sudah didownload lebih dari 10.000 orang, dan OkeJek dirilis pada 

tanggal 6 juni 2016 dan pada saat ini sudah 500.000 orang yang sudah 

mendownload.  

 

Gambar 1.2 Logo Siapantar 

Sumber: https://instagram.com/siap_antar?utm_medium=copy_link  

 

 

Gambar 1.3Logo Okejek 

Sumber: https://okejack.id/driver/apply/driver  

 

Gambar 1.4 Logo O-Line 

Sumber: https://instagram.com/olinesintang?utm_medium=copy_link  

https://instagram.com/siap_antar?utm_medium=copy_link
https://okejack.id/driver/apply/driver
https://instagram.com/olinesintang?utm_medium=copy_link
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Didalam menjalankan pekerjaan sebagai driver ojek online pasti akan 

memiliki tuntutan didalam menjalankan tugas pekerjaanya. Tuntutan ini dapat 

menimbulkan suatu sikap atau perasaan apakah pekerjaan tersebut menyenangkan 

atau tidak. Kepuasaan kerja ini sendiri memiliki resiko yang tinggi terhadap kinerja 

karyawan didalam perusahaan dan tidak hanya itu jika karyawan memiliki tingkat 

kepuasaan kerja yang rendah maka hal tersebut juga bisa beresiko mempengaruhi 

komitmen organisasional dari karyawan itu sendiri.  Berdasarkan hasil analisa yang 

dilakukan oleh Sanubari & Amalia (2019) bahwa kepuasan kerja driver ojek online 

menunjukan hasil kepuasan kerja rendah yang artinya driver merasa tidak puas 

terhadap pekerjaanya. Ketidakpuasan driver ojek online ini disebabkan karena 

penghasilan dan bonus tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kepuasan kerja adalah 

suatu sikap atau rasa yang dirasakan oleh karyawan terhadap pekerjaan yang 

dilakukan apakah karyawan tersebut puas atau tidak didalam menjalankan 

pekerjaanya. Menurut Ristiana (2013) kepuasan kerja ialah suatu sikap positif yang 

berasal dari karyawan terhadap pekerjaannya yang muncul berdasarkan penilaian 

kepada pekerjaan yang dijalankannya. Karyawan yang memiliki kepuasaan kerja 

berkerja maka akan menyukai kondisi dan situasi pekerjaanya dibanding karyawan 

yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang rendah. Ristiana (2013) menyampaikan 

kepuasan kerja memiliki hubungan posisitf terhadap kinerja. Menurut Fitrianasari 

(2013) sebelum terjadinya peningkatan kinerja harus didahuli dulu dengan adanya 

peningkatan kepuasan kerja. 

Indrawati (2013) beranggapan dengan tingginya kepuasan kerja tinggi pada 

karyawan tentu hal ini berdampak pada kinerja yang dilakukan karyawan. Jika 

karyawan tidak puas akan pekerjaanya maka dapat menurunkan tingakat kinerja 

karyawan tersebut. Kinerja karyawan menurut Dewi dkk. (2018) adalah suatu 

outcome yang dihasilkan oleh karyawan pada periode waktu tertentu. Kinerja yang 

dilakukan oleh driver ojek online akan memberikan kontribusi terhadap kinerja 

organisasi/perusahaan. Kinerja pada driver ojek online ini memiliki peran yang 

penting terhadap keberhasilan dan kunci utama dalam perusahaan, karena melalui 

kinerja ojek online ini bisa mempengaruhi kualitas pada layanan ojek online. 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh shopback bahwa keluhan yang paling 
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banyak masyarakat rasakan kepada jasa transpotasi online adalah ketika driver 

melakukan cancel orderan.  

 

Gambar 1.5 Keluhan saat menggunakan jasa transportasi online 

Sumber: https://www.shopback.co.id/katashopback/transportasi-online-

makin-digemari 

 

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara peneliti kepada salah satu 

owner/pemilik ojek online di kota Sintang bahwa masalah yang timbul adalah 

ketika driver tidak menjalankan tugasnya dengan baik contohnya seperti terkadang 

ada kurir yang tidak mengambil/menerima orderan masuk tanpa memiliki alasan 

yang jelas. Kemudian masalah selanjutnya adalah ketika kurir tersebut tidak 

mencapai target minimal pengambilan orderan dalam jangka waktu sebulan. 

Fenomena masalah inilah yang dapat memberikan dampak buruk kepada 

perusahaan karena hal tersebut dapat menghambat efektivitas pada perusahaan 

tersebut. Menurut Taurisa (2012) tingkat kinerja karyawan yang tinggi disebabkan 

adanya kesesuaian antara pekerjaan dan kemampuan karyawan. Dengan adanya 

kesesuaian antara pekerjaan dan kemampuan maka dapat menimbulkan rasa 

tanggung jawab maupun kesediaan untuk mengikuti tugas yang diberikan dalam 

mencapai tujuan organisasi. Hasil penelitian Apriliana dkk. (2013) menyatakan 

bahwa kinerja dapat dipengaruhi dengan adanya peran komitmen organisasional 

pada karyawan.  

Menurut Tolentino (2013) tingkat kinerja seorang karyawan dipengaruhi 

dengan adanya tingkat komitmen organisasional. Komitmen organisasional 

merupakan salah satu aspek yang cukup menarik karena komitmen berpengaruh 

https://www.shopback.co.id/katashopback/transportasi-online-makin-digemari
https://www.shopback.co.id/katashopback/transportasi-online-makin-digemari
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besar pada organisasi. Karena jika karyawan memiliki komitmen yang tinggi maka 

dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas berkerja dalam mencapai tujuan 

organisasi. Robbins dan Judge dalam Fatoni dan Setyawan (2019) mengungkapkan 

bahwa komitmen merupakan tinkatan karyawan yang mengidentifikasikan suatu 

organisasi, target dan harapannya untuk tetap menjadi bagian dari organisasi. 

Komitmen merupakan hal yang sangat penting karena komitmen organisasional ini 

adalah suatu wujud dari kerelaan karyawan/individu yang mendedikasikan dirinya 

untuk loyal, keterlibatan dalam pekerjaan untuk mencapai tujuan dari perusahaan 

tersebut. Komitmen organisasional menggambarkan apakah tingkat kesungguhan 

karyawan tersebut dalam berkeja dan menjalankan pekerjaanya di dalam 

perusahaan tersebut. Masalah yang kerap dijumpai saat menggunakan ojek online 

adalah ketika driver ojek online tersebut tidak menggunakan atribut organisasi 

didalam menjalankan tugas pekerjaanya misal seperti tidak menggunakan identitas 

perusahaan yang berupa jaket dan helm, dan tidak mengikuti standar operasional 

pada perusahaan. Tingginya komitmen organisasional pada driver ojek online akan 

mendorong rasa tanggung jawab dan kewajiban karyawan dalam mendukung 

keberhasilan dan kesejahteraan perusahaan tempat bekerja. Menurut Fitriastuti 

(2013) Komitmen organisasional adalah keinginan karyawan untuk bertahan 

menjadi anggota dalam organisasi dan memiliki tekat kuat untuk meningkatkan 

kinerjanya untuk pencapaian tujuan organisasi, dan anggota organisasi yang 

memiliki komitmen yang tinggi bisa memiliki kinerja optimal yang secara langsung 

memberikan kontribusi pada organisasi. Hasil peneliti Mahennoko (2011) 

menunjukan bahwa komitmen organisasional memiliki hubungan yang signifikan 

kepada kinerja. 

Bertolak dari fenomena persoalan dan masalah-masalah terkait ketidak 

kepuasan kerja, kurangnya rasa komitmen organisasional, dan rendahnya tingkat 

kinerja para karyawan driver ojek online, penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja dengan Komitmen 

Organisasi sebagai variabel intervening pada driver ojek online di kota Sintang 

Kalimantan Barat”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah: 

1. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasional 

pada driver ojek online di kota Sintang Kalimantan Barat? 

2. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja pada driver ojek 

online di kota Sintang Kalimantan Barat? 

3. Apakah komitmen organisasional berpengaruh terhadap kinerja pada driver 

ojek online di kota Sintang Kalimantan Barat? 

4. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja dengan komitmen 

organisasional sebagai variabel intervening pada driver ojek online di kota 

Sintang Kalimantan Barat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasar latar belakang, dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

untuk menguji, dan menganalisis: 

1. Pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional pada driver 

ojek online di kota Sintang Kalimantan Barat 

2. Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pada driver ojek online di kota 

Sintang Kalimantan Barat 

3. Pengaruh komitmen organisasional berpengaruh terhadap kinerja pada 

driver ojek online di kota Sintang Kalimantan Barat 

4. Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja dengan komitmen organisasional 

sebagai variabel intervening pada driver ojek online di kota Sintang 

Kalimantan Barat 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai suatu 

informasi yang mungkin digunakan didalam pendidikan ataupun bisa 

menjadi pengetahuan dan acuan bagi penelitian selanjutnya  
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penelitian 

Sebagai acuan dan bahan pertimbangan khususnya untuk 

melakukan peningkatan ilmu pengetahuan yang terhubung dengan 

upaya meningkatkan kinerja  driver pada ojek online dikota Sintang 

Kalimantan Barat. 

b. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan informasi yang dapat memberikan masukan 

bagi perusahaan dalam meningkatkan Kinerja dan untuk 

menentukan kebijakan secara tepat guna mencapai produktivitas 

driver ojek online dikota Sintang Kalimantan Barat 

c. Bagi Pihak Lain  

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi 

dengan refrensi bacaan bagi peneliti yang mungkin akan melakukan 

penelitian dengan topik yang sejenis. 

 

1.5 Sitematika Penelitian Skripsi 

Didalam sitematika penulisan penelitian ini, disusun sebagai berikut: 

BAB 1: PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan secara singkat mengenai landasan teori yang 

berhubungan dengan kepuasan kerja, komitmen organisasional, kinerja, penelitian 

terdahulu, pengembangan hipotesis, dan model penelitian. 

BAB 3: METODE PENELITIAN 
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Pada bab ini berisi mengenai desain penelitian, identifikasi variabel, definisi 

operasional, jenis dan sumber data, pengukuran data, alat dan metode pengumpulan 

data, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data. 

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan secara singkat mengenai deskripsi data, analisis 

data, pengujian hipotesis dan pembahasan. 

BAB 5: SIMPULAN KETERBATASAN DAN SARAN 

Pada bab ini menjelaskan simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian, serta saran-saran yang mungkit dapat memberikan masukan yang 

bermanfaat, khususnya kepada konsumen atau perusahaan. 

 

 

 

 


