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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Ojek online adalah suatu sarana transportasi umum yang menggunakan 

teknologi seperti aplikasi di handphone sebagai alat utama dalam memberikan 

pelayanan. Memanfaatkan aplikasi dalam pelayanannya membuat ojek online 

semakin diminati oleh banyak masyarakat Indonesia karena memudahkan driver 

ojek online maupun customer. Peningkatan pengguna ojek online dapat terjadi 

karena biaya yang murah dan waktu yang efisien. Menurut artikel dari Tekno 

Jurnal, mayoritas masyarakat menyukai ojek online dibandingkan ojek 

konvensional karena mudah dalam mencari ojek melalui aplikasi handphone dan 

tidak perlu terlebih dahulu pergi ke pangkalan ojek. 

Dengan peningkatan pengguna ojek online tidak sedikit masyarakat 

Indonesia yang berminat untuk menjadikan jasa ojek online sebagai mata 

pencaharian mereka. Menurut artikel dari koran Tempo, terhitung sampai tahun 

2017 dua juta driver ojek online yang terdaftar di Grab (Hidayat, 2018) dan menurut 

website GoJek, terdapat satu juta driver ojek online yang terdaftar di GoJek. 

Peningkatan ini juga disebabkan jenis pekerjaan ojek online, di mana para driver 

dapat menentukan waktu sendiri kapan ia ingin mengambil order. Driver ojek 

online juga tidak perlu menunggu di satu pangkalan seperti ojek konvensional, 

mereka dapat mengatur order hanya melalui aplikasi di handphone (GoJek, 2019). 

Namun ojek online tidak hanya terkenal dengan pekerjaannya, tetapi juga 

komunitas yang terbentuk di driver ojek online. Menurut wawancara kepada driver 
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ojek online yang dilakukan oleh Kompas, dilaporkan bahwa setiap wilayah Jakarta 

hampir memiliki satu komunitas (Purba, 2018). Bahkan ketika satu wilayah 

memiliki komunitas, maka di dalamnya ada komunitas kecil yang terbentuk. 

Sebagai contoh, terdapat komunitas di Jakarta Pusat, maka akan terbentuk 

komunitas Tanah Abang, Senen, dan daerah lainnya. Tidak hanya di Jakarta, 

bahkan komunitas ojek online terbentuk sampai ke kota Bogor, Depok, Bekasi, dan 

Tangerang. 

Menurut artikel dari Kompas, Komunitas-komunitas tersebut terbentuk 

karena adanya rasa kekeluargaan dan rasa membantu (Purba, 2018). Namun juga 

ada beberapa komunitas yang terbentuk dengan tujuan sosial, seperti komunitas 

Unit Reaksi Cepat (URC) yang terbentuk di awali dengan kejadian ojek online 

kecelakaan dan driver ojek online meninggal di tempat karena tidak ada yang 

menolongnya (Hidayat, 2019). Kemudian komunitas tersebut berkembang menjadi 

suatu kelompok yang membantu rekan-rekannya yang mengalami masalah selama 

bekerja. Komunitas-komunitas ini juga menyediakan basecamp (tempat 

menampung) bagi driver ojek online yang membutuhkan istirahat dan memberikan 

informasi-informasi penting mengenai tempat-tempat yang rawan kejahatan di 

daerah tertentu (Fauzi, 2018).  

Tidak hanya yang disebutkan di atas, dampak positif lain dari komunitas 

driver ojek online seperti yang dicatat oleh artikel Kompas, yaitu terdapat ratusan 

driver ojek online yang mengawal driver ojek online ke pemakaman, diketahui 

driver tersebut merupakan korban kecelakaan (Umasugi, 2019). Kemudian, pada 

tanggal 30 Januari 2019 ribuan driver ojek online turun ke jalan untuk melakukan 

aksi di Pengadilan Negeri Surabaya. Aksi ini disebabkan adanya seorang driver 
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ojek online yang sedang menjalani sidang karena ditabrak oleh tentara dengan 

motor besar namun yang terkena hukuman adalah driver ojek online tersebut 

(Utomo, 2019). 

Komunitas tersebut tidak berhenti sampai memberikan manfaat pada 

sesama driver ojek online, tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat 

Indonesia. Sebagai contoh, menurut artikel dari Kompas, saat terjadi bencana alam 

gempa bumi di Palu, terdapat beberapa driver ojek online yang melakukan aksi 

simpatik dengan cara menggalang dana. Tercatat 18 juta rupiah telah terkumpul 

akibat dari aksi tersebut (Umar, 2018). 

Fenomena di atas dapat terjadi karena adanya ikatan personal antar driver 

ojek online. Kegiatan yang dilakukan oleh driver ojek online tersebut tidak hanya 

sekedar adanya rasa tolong menolong, namun juga digerakkan oleh komunitas-

komunitas tertentu. Sebagai contoh, ribuan driver ojek online yang mengawal 

sidang temannya mengaku komunitas Humas Persatuan Driver Online Indonesia 

(PDOI) yang mengadakan aksi tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

komunitas driver ojek online tidak hanya sekadar perkumpulan driver, namun juga 

terdapat ikatan personal yang kuat di dalam kelompok, atau disebut sebagai group 

cohesiveness (Forsyth, 2017). Aksi mengawal sidang merupakan bentuk group 

cohesiveness dikarenakan sesuai dengan indikator tingginya group cohesiveness 

yang dicetus oleh Carron, Brawley, dan Widmeyer pada tahun 1985, yaitu “jika 

salah satu anggota mengalami masalah dalam bekerja, kelompok berusaha untuk 

membantu anggota tersebut agar dapat kembali berkumpul dengan kelompok”. 

Kegiatan menolong rekan kerja dan membantu masyarakat yang terkena 

bencana alam adalah bentuk kegiatan yang bukan bagian dari pekerjaan utama 
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mereka sebagai driver ojek online. Jika dikaitkan dengan teori Psikologi Industri 

dan Organisasi, maka hal ini dinamakan organizational citizenship behavior, yaitu 

suatu perilaku yang dikerjakan namun bukan bagian dari formal requirements pada 

pekerjaan di perusahaan tersebut (Robbins, 2017). Kegiatan tersebut merupakan 

organizational citizenship behavior dikarenakan menolong rekan yang kecelakaan 

dan membantu masyarakat yang terkena bencana alam bukanlah tugas wajib yang 

harus dilakukan sebagai driver ojek online. Menurut Organ dalam Muthuraman dan 

Al-Haziazi (2017), tindakan menolong rekan dan membantu masyarakat termasuk 

ke dalam dimensi organizational citizenship behavior, yaitu altruism. Altruism 

dalam organizational citizenship behavior berarti tindakan di luar kewajiban 

individu yang berbentuk perilaku menolong kepada individu yang sedang 

kesusahan. 

Tindakan positif yang dilakukan driver ojek online di atas adalah bentuk 

dari akibat adanya kekompakan yang tinggi namun juga dapat dikatakan perilaku 

organizational citizenship behavior, sehingga dalam penelitian ini ingin melihat 

kedua variabel tersebut secara bersamaan. 

Namun terbentuknya komunitas ojek online juga memberikan dampak yang 

negatif terhadap perusahaan. Sebagai contoh, menurut artikel dari CNN Indonesia, 

sejumlah pengemudi ojek online yang mengaku berasal dari komunitas Gerakan 

Hantam Aplikasi Nakal (Gerhana) mengadakan aksi unjuk rasa di depan kantor 

perusahaan ojek online yang berada di Jakarta. Tujuan dari aksi unjuk rasa ini 

adalah sebagai bentuk keluhan para driver ojek online di mana merasa perusahaan 

tidak mementingkan kesejahteraan karyawannya (Ayuwuragil, 2018). Contoh 

kedua yaitu menurut artikel dari IDN Times, sejumlah driver ojek online yang 
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tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua mendatangi kantor operasional ojek 

online untuk melakukan tiga tuntutan, yaitu (1) perjanjian kerja sama kemitraan 

yang adil dan transparan, (2) tarif dasar menggunakan transportasi bukan supply 

demand algoritma, dan (3) hilangkan potongan komisi 20% (Raditia, 2018). 

Kejadian lain, artikel dari Kompas mencatat pada tanggal 21 Agustus 2019 driver 

ojek online memutuskan untuk mogok kerja dan menyegel kantor cabang 

perusahaannya di Jawa Tengah sebagai bentuk aksi protes dari perubahan peraturan 

yang merugikan para driver ojek online yang dilakukan oleh driver ojek online 

(Zain, 2019). 

Fenomena munculnya aksi sosial dan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh 

komunitas driver ojek online membuahkan hasil yang berbeda-beda. Di satu sisi, 

komunitas membawa dampak positif kepada sesama driver ojek online maupun 

masyarakat Indonesia. Seperti contoh yang telah dijelaskan oleh penulis di atas, 

Namun di sisi lain, komunitas tertentu membawa kerugian pada perusahaan, salah 

satunya menyegel kantor perusahaanya. 

Berdasarkan contoh negatif dari komunitas driver ojek online terhadap 

perusahaannya, terbentuk satu pertanyaan, yaitu “apakah para driver masih 

memiliki komitmen yang tinggi kepada perusahaannya?”. Menurut artikel dari 

berita CNN Indonesia, beberapa driver ojek online mengatakan sudah tidak ingin 

mengikuti aksi unjuk rasa dan kegiatan-kegiatan lainnya, namun keputusan itu 

bukan didasarkan dari kepuasan mereka kepada perusahaan, tetapi menganggap hal 

tersebut sia-sia untuk dilakukan karena perusahaan tidak pernah mendengar dan 

mengindahkan tuntutan mereka (Tim, 2018).  
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Hal ini menyebabkan perlunya dipertanyakan mengenai komitmen pada 

driver ojek online. Jika melihat dari dimensi komitmen, dimensi pertama yaitu 

Affective commitment di mana keinginan individu untuk tetap bekerja di 

perusahaannya karena adanya ikatan emosional (Spector, 2006). Ikatan emosional 

dapat tertuju pada organisasi atau karyawan lain. Individu dapat memilih untuk 

tetap diam di dalam organisasi tersebut jika secara emosional terikat dengan 

organisasi ataupun orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Komunitas-

komunitas yang dibentuk oleh driver ojek online dapat membangun affective 

commitment, karena hal tersebut dapat membangun hubungan yang erat antar driver 

ojek online. 

Dimensi komitmen kedua yaitu continuance, di mana karyawan merasa 

ingin tetap tinggal di dalam perusahaan karena ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan jika keluar dari perusahaan tersebut, contohnya gaji (Meyer et al. 

dalam Spector, 2006). Menurut sumber Tempo, salah satu alasan orang ingin 

menjadi driver ojek online karena pemasukan yang besar (Armindya, 2015). Maka 

dari itu tidak sedikit orang mencari penghasilan tambahan dengan menjadi driver 

ojek online ataupun menjadikan pekerjaan ojek online sebagai pekerjaan utama. 

Menurut Setiawan (2018) berdasarkan survey yang dilakukan oleh Lembaga 

Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, mengatakan bahwa 

kebanyakan orang menjadi driver ojek online karena belum memiliki pekerjaan. 

Dengan latar belakang belum memiliki pekerjaan, kemungkinan driver ojek online 

memilih untuk tetap tinggal karena tidak tahu ketersediaan pekerjaan yang cocok 

dengan dirinya (Setiawan, 2018). 



 

 7 

Dimensi komitmen ketiga yaitu normative, di mana mereka tetap memilih 

untuk bekerja di perusahaan tersebut karena values dan moral yang ia miliki. 

Karyawan tersebut percaya bahwa dia “berhutang” terhadap organisasinya, 

sehingga karyawan merasa tetap tinggal di organisasi ini adalah suatu langkah yang 

benar untuk dilakukan (Meyer et al. dalam Spector, 2006). Menurut Colquitt, 

Lepine, dan Wesson (2017), karyawan dapat memiliki perasaan “berhutang” ketika 

perusahaan sudah melakukan banyak hal yang membantunya, seperti melakukan 

training, memberikan kesempatan dua kali, atau menolong individu ketika 

kesusahan. Saat ini, baik GoJek maupun Grab telah mengadakan banyak latihan 

terhadap driver ojek online.  

Pertama, menurut artikel dari website Grab (2019), perusahaan melihat 

terdapat komunitas ojek online yang bernama Unit Reaksi Cepat, kemudian Grab 

melakukan pelatihan tanggap darurat dan P3K untuk 500 driver ojek online. Kedua, 

menurut artikel dari Kompas, GoJek mengadakan pelatihan yang berguna untuk 

meningkatkan kesejahteraan driver ojek online, seperti pelatihan layanan prima dan 

pengembangan kemampuan diri (Ulya, 2019). Semua pelayanan dan pelatihan dari 

perusahaan ojek online dapat meningkatkan normative commitment (Colquitt, 

Lepine, & Wesson, 2017). Penelitian sebelumnya mengenai hubungan group 

cohesiveness terhadap komitmen organisasi mengatakan bahwa adanya hubungan 

positif yang signifikan antara dua variabel tersebut (Dwityanto & Amalia, 2012).  

Jika group cohesiveness dikaitkan dengan organizational citizenship 

behavior, menurut penelitian Kurniawati dan Jaidi (2016) terdapat pengaruh positif 

signifikan antara group cohesiveness dengan organizational citizenship behavior. 

Penelitian sebelumnya juga mengatakan jika organizational citizenship behavior 
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dapat meningkatkan komitmen, melalui naiknya job satisfaction akibat dari 

perilaku organizational citizenship behavior tersebut (Dash & Pradhan, 2014). 

Perilaku demonstrasi dan mogok kerja hingga menyegel kantor ojek online 

tidak menunjukkan secara langsung rendahnya nilai komitmen, namun perilaku 

tersebut adalah cerminan dari job satisfaction yang rendah (Yücel, 2012) dan 

counterproductive work behavior (Dalal, 2005). Penelitian lebih lanjut dari Yücel 

(2012) mengatatakan job satisfaction merupakan prediktor yang paling kuat dalam 

peningkatan komitmen dan counterproductive work behavior memiliki korelasi 

negatif terhadap komitmen (Yücel, 2012). 

Fenomena adanya kekompakan yang tinggi dan munculnya perilaku 

organizational citizenship behavior jika dikaitkan dengan organizational 

commitment maka sebenarnya bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya. 

Penelitian sebelumnya mengatakan bahwa tingginya group cohesiveness dan 

munculnya organizational citizenship behavior adalah tanda tingginya 

organizational commitment (Colquitt, Lepine, & Wesson, 2017). Berangkat dari 

fenomena tersebut, peneliti ingin mencari tahu apakah dengan adanya kekompakan 

dan perilaku saling tolong menolong membuat driver ojek online menjadi lebih 

komitmen ditengah ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan perusahaan. 

1.2 Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan batasan masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah 

“apakah group cohesiveness dan organizational citizenship behavior pada driver 

ojek online memberikan pengaruh kepada komitmen mereka kepada 

perusahaannya?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh group cohesiveness dan organizational citizenship behavior 

terhadap organizational commitment pada driver ojek online. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur tambahan khususnya 

mengenai subjek driver ojek online. Penelitian ini juga dapat menjadi literatur 

tambahan mengenai pengaruh group cohesiveness dan organizational citizenship 

behavior terhadap organizational commitment yang ada di pembelajaran Psikologi 

Industri dan Organisasi. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat praktis kepada 

perusahaan, yaitu dapat memberikan gambaran bagaimana dinamika kerja driver 

ojek online. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 

hal-hal yang memengaruhi group cohesiveness, organizational citizenship 

behavior, dan organizational commitment. 


