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ABSTRAK 

Transportasi Online menawarkan kemudahan, kenyamanan, 

biaya yang lebih murah, dan keamanan yang lebih terjamin. 

Pemerintah menerbitkan peraturan melalui keputusan menteri 

perhubungan republik Indonesia no KP 348 tahun 2019 tentang 

pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang 

digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan 

aplikasi. Terdapat selisih tarif dari tarif yang semula. Penelitian ini 

penggunakan teori pendapatan menurut Milton fridmen yang 

menyatakan bahwa Pendapatan permanen akan meningkat bila 

individu menilai kualitas dirinya semakin baik dan mampu bersaing 

dipasar.Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer, melalui 

hasil penyebaran kuesioner kepada 100 responden. Data yang 

terkumpul dianalisis dengan menggunakan uji asumsi klasik kemudian 

diuji dengan uji hipotesis yaitu uji regresi linear sederhana. Hasil uji 

hipotesis menggunakan Teknik analisis regresi linear sederhana, 

diperoleh hasil nilai t hitung 8,715 lebih besar dari t tabel 0.2324 

dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,1. Tingkat signifikansi < 0,1 maka 

hal ini menunjukan bahwa Ha diterima, artinya Penerapan peraturan 

pemerintah satu tarif berpengaruh terhadap pendapatan Driver ojek 

Online dalam perspektif Ekonomi Islam. Dengan adanya penerapan 

satu tarif batas atas (TBA), tarif batas bawah (TBB) dan tarif 

minimum dari Kementrian Perhubungan memberikan jaminan ongkos 

biaya, tarif yang adil, sewa aplikator dan menciptakan kenyamanan 

penumpang dengan tarif yang mudah dijangkau selain itu lama jam 

kerja, jumlah penumpang, poin dan bonus harian yang dapat 

meningkatkan penghasilan para driver ojek online. Penerapan 

peraturan satu tarif membuat driver Grab dan Gojek mampu bersaing, 

menjadi solusi dalam ketimpangan tarif, serta mencegahnya 

persaingan tarif yang tidak sehat. Berdasarkan prinsip-prinsip 

Ekonomi Islam peraturan penerapan batas tarif atas, bawah dan 

minimum pemerintah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi 

Islam yaitu keadilan, keseimbangan, ketauhidan, kebebasan dan 

prinsip khilafah. 

Kata Kunci: Peraturan Pemerintah Satu Tarif, Pendapatan Ojek 

Online. 
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MOTTO 

  ٥يُۡسًرا  ۡلُعۡسرِ ٱفَإِنَّ َمَع 

Artinya: “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 

kemudahan” (Q.S. Al-Insyirah:  5
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk memberikan gambaran penelitian dan terhindar dari 

kekeliruan dalam membaca dan memahami judul yang dimaksud 

oleh penulis, maka perlu kiranya judul skripsi ini dipertegas. 

Dalam penegasan judul ini diharapkan tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam pemaknaan judul dari beberapa istilah 

yang penulis gunakan. 

Adapun judul penelitian ini adalah “PENGARUH 

PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH SATU TARIF 

UNTUK TRANSPORTASI ONLINE TERHADAP 

PENDAPATAN DRIVER TRANSPORTASI ONLINE DALAM 

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM(Studi pada Driverojek Online 

di kota Bandar Lampung)”. 

1. Pengaruh adalah daya yang ada dari sesuatu, baik orang 

ataupun benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau 

perbuatan seseorang.
1
 Pengaruh merupakan akibat dari suatu 

tindakan yang dilakukan. 

2. Penerapan ialah suatu cara menerapkan atau cara 

melaksanakan sesuatu berdasarkan sebuah teori.
2
 Kata lain dari 

penerapan adalah implementasi. Penerapan merupakan 

melakukan sebuah kegiatan untuk tujuan yang akan dicapai 

dari rencana yang telah dibuat. 

3. Peraturan pemerintah yang dimaksudkan pada penelitian ini 

yaitu peraturan menteri perhubungan Republik Indonesia 

nomor KP 348 tahun 2019 tentang pedoman perhitungan biaya 

jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk 

                                                             
1Depdikbud, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2005), h. 1031. 
2Royser Jan, Muhammad Jamal, E. Letizia Dyastari, “Penerapan Standar 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Muara 

Badak Kabupaten Kutai Kartanegara”. eJournal Ilmu Pemerintahan , 2018, 6 

(3): 1183-1194 ISSN 2477-2458, h. 1184. 
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kepentingan masyarakat umum yang dilakukan menggunakan 

aplikasi.  

4. Tarif angkutan adalah harga jasa angkutan yang harus dibayar 

oleh shippers (pemilik barang) kepada carrier (perusahaan 

pengangkutan).
3
 Tarif merupakan sejumlah harga yang berupa 

uang sebagai feed back atas jarak yang ditempuh dan kinerja 

dari Drivertransportasi Online.  

5. Transportasi dapat diartikan sebagai kegiatan pemindahan 

barang dan manusia dari tempat asal ke tempat 

tujuan.
4
Transportasi Online adalah salah satu contoh 

pengembangan teknologi berbasis aplikasi. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa transportasi Online yaitu kegiatan 

pemindahan barang atau manusia dari tempat asal ke tempat 

tujuan dengan menggunakan alat transportasi yang 

dihubungkan dengan aplikasi untuk mempertemukan pengguna 

jasa transportasi dengan pengemudi alat transportasi.  

6. Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh 

penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, 

baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan.
5
 

7. Driver(pengemudi) adalah orang yang pekerjaanya 

mengemudikan kendaraan.
6
 

8. Perspektif berasal dari bahasa itali “Prospettiva” yang berarti 

gambar atau pandangan. Perspektif dapat dikatakan suatu 

carapandang terhadap suatu masalah yang terjadi atau sudut 

pandang tertentu digunakan dalam melihat suatu fenomena. 
7
 

9. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia 

untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk 

                                                             
3Raharjo Adisasmita, Dasar-dasar Ekonomi Transportasi (Yogyakarta, 

Graha Ilmu, 2010), h.117. 
4ibid., 
5
Sadono Sukirno, Teori Pengantar Mikro Ekonomi (Jakarta: Rajagrafindo 

Persada, 2006), h. 47. 
6 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan “Definisi Pengemudi” Tersedia 

di: https://kbbi.kemdikbud.go.id/ (14 Januari 2020) 
7 Elvinaro Ardianto dan Bambang Q-Aness,Filsafat Ilmu Komunikasi 

(Bandung, Simbiosa Rekatama Media, 2009), h.50. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/
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mencapai falah berdasarkan pada prinsip- prinsip dan nilai-

nilai Al-Qur‟an dan sunah.
8
 

 

B. Alasan memilih judul 

Adapun alasan penulis memilih judul penelitian ini 

berdasarakan alasan objektif dan subjektif: 

1. Alasan objektif 

Pada saat ini, ojek Online banyak digunakan oleh 

masyarakat sebagai salah satu moda transportasi. Alasan 

masyarakat menggunakan ojek Online yaitu, Ojek 

Onlinemenawarkan kemudahan, kenyamanan, biaya yang lebih 

murah, dan keamanan yang lebih terjamin, maka banyak orang 

yang beralih dari moda transportasi konvensional ke moda 

transportasi Online.Dengan diterbitkanya keputusan menteri 

perhubungan mengenai batasan tarif untuk transportasi Online 

yang menyebabkan perubahan tarif dari tarif yang sebelumnya. 

Tarif ojek Online menjadi naik dari tarif sebelumnya. Namun, 

masih ada perusahaan aplikasi ojek Onlineyang belum 

menerapkan tarif atas peraturan pemerintah tersebut sehingga 

tarif nya masih lebih murah dari tarif yang ditetapkan oleh 

pemerintah.Pendapatan Driver ojek Online dipengaruhi oleh 

jumlah penumpang salah satunya sehingga penulis tertarik 

untuk meneliti, apakah tarif baru yang berlaku mempengaruhi 

pendapatan Driver ojek Online. 

 

2. Alasan subjektif 

Adapun alasan penulis memilih judul secara subjektif adalah: 

a. Judul penelitian yang diangkat oleh penulis berkaitan 

dengan bidang keilmuan yang sedang penulis pelajari saat 

ini, yaitu pendapatan yang berkaitan dengan jurusan 

Ekonomi Syariah. 

                                                             
8
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, 

(Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada,2009), h.19. 
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b. Penulis melakukan penelitian ini karena mengingat 

adanya ketersediaan literatur yang cukup memadai dan 

informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian, baik 

data sekunder maupun primer dan akses objek yang 

mudah dijangkau oleh penulis sehingga mempermudah 

penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. 

 

C. Latar belakang 

Perkembangan teknologi dan informasi begitu cepat. 

Meratanya sistem layanan internet dan tingginya pengaruh 

smarthphone membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang 

berpotensi bagi pengembang aplikasi berbasis mobile. Salah 

satunya adalah dibidang transportasi. Ketersedian jasa transportasi 

berkorelasi positif dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan 

dalam masyarakat. Jasa transportasi mempunyai peranan yang 

sangat penting bukan hanya melancarkan arus barang dan mobilitas 

manusia, tetapi jasa transportasi juga membantu tercapainya 

alokasi sumber daya ekonomi secara optimal, berarti kegiatan 

produksi dilaksanakan secara efektif dan efisien, kesempatan kerja 

dan pendapatan masyarakat meningkat.
9
  

Perkembangan di Industri transportasi telah berkembang 

dengan pesat. Moda transportasi pilihan masyarakat yang 

sebelumnya bersifat offline saat ini telah berinovasi menjadi 

bersifat Online dan lebih modern. Hal tersebut tidak terlepas dari 

pengaruh adanya inovasi disruptif. Inovasi disruptif menjadi hal 

yang harus dimiliki bagi semua industri saat ini tanpa terkecuali 

industri transportasi, agar dapat tetap tumbuh, bersaing dan 

bertahan dalam dunia industri.
10

 

Seperti penelitian Arum Wahyuni. Menurut Arum Wahyuni 

“Faktor masyarakat memilih transportasi Online adalah 

                                                             
9Raharjo Adisasmita, Dasar-dasar Ekonomi Transportasi (Yogyakarta, 

Graha Ilmu, 2010), h.3. 
10

Ayu Aziah dan Popon Rabia Adawia, “Analisis Perkembangan Industri 

Transportasi di Era Inovasi Disruptif (Studi Kasus PT Gojek Indonesia)”. Jurnal 

Humaniora Bina Sarjana Informatika. Vol. 18 No. 2 (September 2018), h. 150. 
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dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain harga, praktis dan 

efisien, kualitas dan keamanan layanan”.
11

 

 

 

 
Gambar 1.1 

Alasan Konsumen memilih Transportasi Online 
Sumber : Survey Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tahun 2021. 

 

Gambar 1.1 di atas dapat diketahui bahwa 61.4% dan 78.8% 

konsumen merasa aman dan nyaman memakai transportasi online. 

84.1% dan 81.9% konsumen memilih transportasi online   

dikarenakan murah dan cepat. Berdasarkan alasan konsumen 

memilih transportasi online tersebut membuktikan bahwa 

konsumen lebih memilih transportasi online dibandingkan 

transportasi konvensional dikarenakan transportasi online lebih 

hemat biaya, cepat dan lebih aman dan nyaman memudahkan 

konsumen untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain 

agar dapat berjalan dengan lebih cepat, efektif dan efisien.  

Teknologi berbasis transportasi online ini telah menjadi 

kebutuhan manusia dan tidak terlepas dari gaya hidup manusia, 

bahkan dalam perkembangannya manusia sudah bergantung pada 

teknologi. Masa perkembangan transportasi juga selalu mengikuti 

kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi merupakan hal yang 

utama yang harus disikapi oleh pemerintah dalam upaya 

pemerataan pembangunan ekonomi diseluruh wilayah baik 

                                                             
11 Arum Wahyuni Purbohastuti, “Faktor Penyebab Beralihnya Konsumen 

OjekPangkalan Menjadi Ojek Online”, Jurnal Tritayasa ekonomika. Vol. 13, No 1, 

(April 2018) 
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pedesaan, perkotaan maupun daerah-daerah terpencil. Menurut M. 

Nasution bahwa masa perkembangan terwujud dalam bentuk 

kemajuan alat angkut selalu mengikuti dan mendorong kemajuan 

teknologi transportasi. Seiring dengan berkembangnya teknologi 

saat ini terdapat aplikasi yang mengenalkan layanan pemesanan 

ojek online menggunakan teknologi dan memakai standar 

pelayanan.
12

 Salah satu jasa angkutan online yang saat ini populer 

dan berkembang di Bandar Lampung yaitu Gojek dan Grab. 

Gojek pertama kali beroperasi di Lampung pada tahun 2017 

yang setelah itu diikuti oleh Grab. Gojek dan Grab merupakan 

transportasi online yang memberikan berbagai macam layanan 

yang menggunakan kecanggihan teknologi. Namun dari segi 

aplikasi kedua transportasi online ini memiliki perbedaan. Gojek 

menyediakan layanan fitur seperti Go-Ride, Go-Car, Go-Food, 

Go-Mart, Go-Send, Go-Box, Go-Busway, Go-Tix, Go-Med, Go-

Message, Go-Clean, Go-Auto, Go-Glam, selain itu juga aplikasi 

Gojek dilengkapi dengan fasilitas Go-Pay, Go-Bills, Go-Point dan 

Go-Pulsa.
13

 Sedangkan Grab menyediakan layanan fitur seperti 

Grab Bike, Grab Car, Grab Taxi, Grab Express, Grab Hitch, 

Grab Food dan Grab Fresh. Selain itu juga aplikasi Grab di 

lengkapi dengan fasilitas Grab Pay dan Cash.14
 Kedua aplikasi ini 

dapat diunduh di Smartphone melalui playstore dan appstore. 

Berbicara mengenai tarif, tarif menjadi salah satu yang dapat 

mempengaruhi penghasilan antara kedua transportasi online Gojek 

dan Grab ini, pada tahun 2017 ditentukan oleh masing-masing 

perusahaan dengan tidak adanya kebijakan mengenai tarif ojek 

online sebelumnya dari pemerintah, perusahaan bebas dalam 

dalam menentukan tarif, tak jarang jika Gojek dan Grab sering 

menawarkan promo dengan tarif dibawah pasaran tarif ojek pada 

umunya. 

                                                             
12 Muhammad Nur Nasution, Manajemen Transportasi, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2008), Cet. 2, h. 13.  
13 PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa “Jenis-jenis layanan gojek” (On-line), 

tersedia di: https://Driver.go-jek.com/ (17 April 2020). 
14 PT. Grab Tekhnologi Indonesia “Ketentuan Layanan” (On-line) tersedia di: 

https://grab.com/ (17 April 2020). 

https://driver.go-jek.com/
https://grab.com/
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Tabel 1.1 

Tarif perusahaan transportasi Online Go-Jek dan Grab di 

Indonesia pada tahun 2017 
No Go-Jek Grab 

1 0-12 km Rp. 1500/km 

Tambahan Jam sibuk 

Rp. 2500 

0-12 km Rp. 1750/km 

Tambahan jam sibuk 

Rp. 2500 

2 > 12 km Rp. 3000/km 

 

> 12 km Rp. 2500/km 

 

3 Minimum Rp. 6000  

Tambahan jam sibuk Rp. 

10.000 

Minimum Rp. 5000 

Tambahan jam sibuk 

Rp. 2500 

 

4 Jam sibuk: 

06.00-09.00 

16.00-19.00 

Jam sibuk: 

05.00-09.00 

16.00-20.00 

Sumber: Gojek.com, Grab.com Tahun 2007. 

 

Pada tabel 1.1 di atas disajikan tarif transportasi online Gojek dan 

Grab di Indonesia pada tahun 2017, dari data tersebut dapat dijelaskan 

bahwa perbedaan tarif antara Gojek dan Grab sendiri sebenarnya tidak 

jauh berbeda. Jika jarak yang ditempuh 0-12 km pertama Gojek 

dikenakan tarif 1.500 sedangkan Grab dikenakan tarif 1750 pada jam 

biasa, Namun jika sudah masuk pada jam sibuk atau rush hours maka 

akan dikenakan biaya tambahan 2500. Grab dan Gojek mempunyai 

jam sibuk yang berebeda serta tarif minimum yang berebeda, tarif 

minimum Gojek dikenakan biaya 6000 pada jam biasa, pada jam 

sibuk akan ada tambahan 10.000 sedangkan Grab dikenakan tarif 

minimumnya 5000 pada jam biasa, pada jam sibuk ada tambahan 

2500. Gojek dan Grab mempunyai strategi perusahaan masing-masing 

jika dilihat dari data tersebut maka nampak terjadinya persaingan 

harga antar Grab dan Gojek.  

Menurut sakti “perang harga harus dihindari ketika bersaing di 

pasar. Meskipun dengan menurunkan harga dapat meningkatkan 

pesanan dan menarik pelanggan, Namun persaingan ini bukan 

persaingan tidak sehat dikarenakan perang harga dapat menyebabkan 

kerugian. Penghasilan yang diperoleh lebih rendah dari uang yang 
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telah diinvestasikan untuk biaya operasional. Oleh karena itu, 

perhitungan yang tepat untuk menetapkan harga sangat penting 

sebelum menentukan harga akhir suatu produk atau jasa”.
15

 

Menurut Kholidah Romli, Shania Correlly Noor‟ Sabila, dan 

Farhan Hamka Ilyasa “Pemerintah perlu memberikan perlakuan yang 

sama untuk penyedia transportasi. Pemerintah sebagai regulator harus 

mulai menyiapkan aturan yang bisa mengakomodir berbagai layanan 

berbasis komunikasi danteknologi informasi, seperti ojek Online 

ini”.
16

 

Terhitung sejak 1 mei 2019 lalu, kebijakan Kementrian 

Perhubungan diterbitkan untuk mengatasi persaingan tidak sehat yang 

menimbulkan perang tarif murah pada transportasi online. Pemerintah 

telah menerbitkan Peraturan melalui Keputusan Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang pedoman 

perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan 

untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi.
17

 

Secara resmi tarif tidak lagi di atur oleh perusahaan. Berikut besaran 

biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk 

kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi berdasarkan 

sistem zonasi:  

Tabel 1.2 

Biaya jasa ojek Online berdasarkan Keputusan Menteri 

Perhubungan No 348 Tahun 2019 yang berlaku untuk 

seluruh ojek Online 

No Zonasi 

 

 

Biaya jasa 

batas 

bawah 

Biaya jasa 

batas atas 

Biaya jasa 

minimal 

1 Zona I 

(Sumatera, 

Jawa,bali) 

Rp. 

1.850/km 

Rp. 

2.300/km 

Rp. 7000 s.d 

Rp.10.000 

                                                             
15

Sakti Hendra Pramudya, “Online Transportation Price War:Indonesian Style”. 

Regional Formation and Development Studies, No. 3, (2019), h. 129. 
16 Kholidah Romli, Shania Correlly Noor‟ Sabila, dan Farhan Hamka Ilyasa, 

“Effect of the Online Transportation against Conventional Transportation and User 
of Transportation Services in Semarang Poncol Railway Station, Indonesia (Legal 

and Economic Perspective)”.  Advances in Social Science, Education and Humanities 

Research, vol. 192 (2018), h. 304. 
17 Vicky, wawancara kepada penulis, Kantor Dinas Perhubungan provinsi 

Lampung, 7 April 2021 
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2 Zona II 

(Jabodetabek) 

Rp. 

2.000/km 

Rp. 

2.500/km 

Rp. 8.000 s.d 

Rp. 10.000 

3 Zona III 

(Kalimantan, 

Sulawesi, Nusa 

Tenggara, Kep. 

Maluku, Papua) 

Rp. 

2.100/km 

Rp. 

2.600/km 

Rp. 7000 s.d 

Rp. 10.000 

Sumber Data: Kep Menperhub No KP 348 tahun 2019 

 

Berdasarkan data tabel 1.2 di atas terkait tarif bawah atas dan 

minimal yang diberlakukan pemerintah untuk transportasi online 

ketentuan tarif dapat dijelaskan untuk masing-masing Zona, Zona 

I (Sumatera, Jawa, Bali) Rp 1.850-2.300 per km dengan biaya 

minimal atau dalam 4 kilometer pertama yaitu 7.000-10.000. Zona 

II (Jabodetabek) Rp 2.000-2.500 per km dengan biaya minimal 

dalam 4 kilometer pertama Rp 8.000-10.000. Zona III 

(Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan lainya)  Rp 2.100-

2.600 per km dengan biaya jasa minimal Rp 7.000-10.000.  

Kementrian perhubungan tak turut menyinggung promo. Kendati 

tak diatur dalam surat keputusan menteri tersebut, aplikator tetap 

bisa memberlakukan tarif promo namun harga tidak boleh di 

bawah tarif batas bawah yang telah ditentukan Kementrian 

Perhubungan. Namun pada kenyataanya perusahaan ojek online 

masih saja masih sering memberlakukan promo di bawah tarif 

batas bawah. 

Tabel 1.3 

Perbandingan tarif ojek Online 2020 

No Gojek Grab 

1 Jarak 0-3 km Rp. 10.000 

 

Jarak 0-3 km Rp. 9000 

 

2 Jarak 10 km Rp. 30.000 Jarak 10 km Rp. 31.000 

Sumber : Aplikasi Gojek dan Grab, tahun 2020. 

 

Berdasarkan tabel 1.3 di atas perbandingan tarif ojek online 

Gojek dan Grab telah menaati peraturan tarif dari kementrian 

perhubungan dapat dilihat tarif antara Gojek dan Grab walaupun 
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hanya beda Rp 1.000 Grab dari Gojek namun tarif keduanya tidak 

di bawah dari sistem zonasi biaya jasa minimal 7.000.  

Era pandemi Covid-19 menghambat roda ekonomi di 

Indonesia, salah satu perusahaan yang terkena imbas dari Covid-

19 ini ialah perusahaan transportasi online setelah pemerintah 

menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from 

home/WFH. Akibat yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut pada 

tahun 2020 kemarin membuat pengguna aktif transportasi online 

yaitu Gojek dan Grab mengalami penurunan sejak pertengahan 

Maret 2020 lalu. Berikut data pengguna transportasi online setelah 

kebijakan WFH dan meliburkan anak sekolah berlaku. 

Tabel 1.4 

Data pengguna transportasi Online 

No 
Perusahaan 

penyedia aplikasi 

transportasi Online 

Feb 

2020 

Maret 

2020 
Naik/turun 

1 Gojek  3.2 juta 2.5 juta Turun 14% 

2 Grab  2.5 juta 2 juta Turun 16% 

Sumber : statqoanalytics.com tahun 2019-2020. 

 

Berdasarkan tabel 1.4 Menurut lembaga Statqao Analytics 

yang mengkaji kondisi dua perusahaan transportasi online yaitu 

Gojek dan Grab, sejak memasuki bulan maret 2020 lebih 

tepatnya setelah kebijakan WFH di berlakukan, pengguna Gojek 

dan Grab kompak mengalami penurunan jumlah pengguna aktif. 

Dilihat dari data di atas pengguna aktif aplikasi Gojek pada akhir 

Februari 2020 berjumlah 3,3 juta pengguna. Sedangkan Grab 

memiliki pengguna aktif 3 juta. Akan tetapi memasukin bulan 

Maret 2020 mulai terjadi penurunan pengguna aktif Gojek 

menurun 14% dari 3.3 juta pengguna menjadi 2.5 juta pengguna. 

Sementara Grab, mengalami penurunan hingga 16% dari 2.5 juta 

pengguna aktif menjadi 2 juta pengguna aktif. Hal ini 

menandakan bahwa Covid-19 memberikan dampak yang 

signifikan terhadap pengguna transportasi online.  
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Penghasilan Driver ojek Online dipengaruhi oleh jumlah 

penumpang/ pengguna ojek Online yang berhasil di selesaikan 

oleh Driver ojek Online.18
 Menurut Zefanya F Telap, Salmin 

Dengo dan Alden Laloma “Kebijakan transportasi ojek Online 

memberikan dampak pada pendapatan pengemudi ojek 

Online”.
19

Menurut Deddy cahyadi “Faktor jumlah penumpang 

mempunyai pengaruh terhadap pendapatan Drivergojek di Kota 

Malang, karena semakin banyak jumlah penumpang maka 

pendapatan yang diperoleh juga semakin besar”.
20

 Menurut Eva 

marsusanti “faktor-faktor yang paling mempengaruhi pendapatan 

Driver Gojek adalah pesaing baru dan system poin”.
21

 Menurut 

Putu Citrayani Giri dan Made Heny Urmila Dewi “jam kerja, 

umur, tingkat pendidikan, dan pengalaman kerja berpengaruh 

simultan terhadap pendapatan Driver GO-JEK di Kota Denpasar, 

Bali”.
22

 

Industri di bidang transportasi online menjadi sangat popular 

belakangan ini. Pengguna sistem teknologi dan informasi yang 

menjadikan jasa transportasi lebih efisien untuk digunakan. 

Perusahaan transportasi online kini selalu membuat inovasi dan 

strategi pemasaran untuk memikat konsumen sempat terjadinya 

perang tarif atau harga dalam persaingan transportasi online 

sehingga menyebabkan pesaingan tersebut tidaklah sehat 

dikarenakan ada pihak yang merasa dirugikan saat tariff atau 

harga benar-benar dibawah tarif normal. Kini pemerintah 

mengeluarkan kebijakan penetapan tarif bawah, atas dan 

minimum kepada transportasi online sehingga tarif tidak lagi 

                                                             
18 PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa “Langkah 4: pelajari tentang pendapatan, 

poin dan bonus” (On-line), tersedia di: https://Driver.go-jek.com/ (17 April 2020). 
19Zefanya F Telap, Salmin Dengo dan Alden Laloma, “Dampak Kebijakan 

Transportasi Oline (Studi Kelurahan Bumi Nyiur Kec. Wanea Kota Manado)”. Jurnal 

Administrasi Publik, Vol. 5 N0.82 (Desember 2019), h. 8. 
20

Deddy cahyadi, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan 

DriverOjek Online (Studi Pada Go-Jek Malang)”, Jurnal Universitas Brawidjaya. 

Tahun 2017 
21Eva Marsusanti, et. al, “faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan Driver 

Gojek”. Jurnal Swabumi, Vol. 6 No. 2 (September 2018), h. 132. 
22Putu Citrayani Giri dan Made Heny Urmila Dewi, “Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Pendapatan DriverGojek di Kota Denpasar, Bali”, E-Jurnal 

Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Vol. 6 No. 6, Juni 2017, h. 970. 

https://driver.go-jek.com/
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ditentukan oleh perusahaan namun ditentukan oleh pemerintah 

sehingga tidak adanya lagi persaingan harga di bawah tarif 

umum. Walaupun kebijakan sudah ada pada penetapan harga 

tetapi tidak untuk promo, masih saja terkadang perusahaan 

melanggar peraturan tersebut. 

 Pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan ojek Online 

yang menerapkan peraturan tersebut seharusnya tidak dilakukan 

karena menimbulkan perbuatan yang merugikan pihak lain. Al-

Qur‟an Surat An-Nisa ayat 29 : 

َٰت أٓ  ي  َٰ َٰء ام ُنوْاََٰل  اٱلَِّذين  ل ُكمَٰب َٰٓۡ ْاَٰأ مٓ  ُكُلوٓۡ أ ي ُّه  أ نَٰت ُكون ََٰٰٓ  ب  ِطِلَِٰإَلََّٰٓۡ ن ُكمَٰبِٱلٓۡ و  
َٰت  ر اض َٰع ن ٓ  مِّنُكمَٰٓ  ِت  ر ًة َٰت قَٰٓۡ َٰأ نُفس ُكمٓ  تُ ُلوٓۡ و َل  ٓ  ْا َِٰبُكمَٰٓۡ ان  َٰك  َٰٱللَّو  َٰٓۡ ِإنَّ

٩٢ََٰٰآَٰ  ر ِحيم
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengansuka sama-suka di 

antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.23 

 

 Berdasarkan ayat tersebut, umat Islam dilarang untuk 

memakan harta saudaranya dengan jalan yang batil kecuali dengan 

jalan yang baik, maksudnya yaitu segala persaingan memperoleh 

rezeki sudah ada aturanya.
24

 

Dalam ekonomi islam, kondisi tersebut tidaklah sesuai dengan 

prinsip ekonomi islam yaitu keadilan (adl). Keadilan dapat 

diartikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan 

perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup 

secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya 

pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap 

aspek kehidupan.
25

 Berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 58: 

 

                                                             
23Al-Qur‟an Terjemahan QS. An-nisa ayat 29. 
24Departemen Agama RI, h. 282. 
25Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas islam 

indonesia atas kerja sama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam (Jakarta : PT. 

RajaGrafindo, 2013), h.59 
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َٰي أ۞ َٰٱللَّو  َٰٱلَٰٓۡ ُمرُُكمٓۡ ِإنَّ َٰتُ ؤ دُّوْا َِٰإل  َٰٓۡ أ ن ن  ِت مٓۡ أ هَٰٓ  أ م   ك  َٰح  ِإذ ا َٰو  َٰب َٰٓۡ ِِل ا ن َٰٓۡ ُُت
َٰبِٱلٓۡ ٱلنَّاِسَٰأ نَٰت ح َٰٱللَّو َٰنِِعمَّاَٰي ِعُظُكمَٰبِوََِٰٰٓ  لَٰٓۡ ع دٓۡ ُكُموْا يع ََٰٰۦ   ِإنَّ ََٰسِ  ان  َٰٱللَّو َٰك  آَٰ  ِإنَّ

٨٥ََٰٰآَٰ  ب ِصري

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan 

(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia 

supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat” 

Perintah untuk berlaku adil dalam Al-Quran ini menyiaratkan 

tentang betapa pentingnya nilai-nilai keadilan bagi kehidupan 

manusia. Adil merupakan tujuan utama ajaran islam dan sekaligus 

sikap yang dianggap dekat dengan ketaqwaan. Keadilan harus 

diterapkan pada semua dimensi ekonomi.
26

 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai permasalah tersebut dengan judul 

“PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH 

SATU TARIF UNTUK TRANSPORTASI ONLINE 

TERHADAP PENDAPATAN DRIVERTRANSPORTASI 

ONLINE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (studi 

pada Driver ojekOnline di kota Bandar lampung)”. 

Adapun distensi penelitian ini dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya terletak pada perbedaan variabel X yaitu, peraturan 

pemerintah satu tarif. Penelitian ini akan menganalisis mengenai 

pengaruh penerapan peraturan pemerintah satu tarif untuk 

transportasi Online terhadap pendapatan Driver transportasi 

Online dalam perspektif ekonomi islam.  

 

D. Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah lebih terarah serta menghindari 

melebarnya penelitian, maka penulis memberikan batasan pada 

                                                             
26 Arie Syantoso, Parman Komarudin dan Iman Setya Budi, “Tafsir Ekonomi 

Islam atas Konsep Adil dalam Transaksi Bisnis”, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum 

Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 1 (Juni 2018), h. 20 
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penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh variabel peraturan 

pemerintahsatu tarif terhadap pendapatan Driverojek Online 

(Gojek dan Grab). 

 

E. Rumusan Masalah 

Bersadarkan latar belakang yang telah diuraikan maka, dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah peraturan satu tarif untuk transportasi Online 

berpengaruh terhadap pendapatan Driver ojek Online dalam 

perspektif ekonomi islam? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Adapun, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah 

yangtelah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pengaruh penerapan peraturan pemerintah satu 

tarif untuk transportasi Online terhadap pendapatan Driverojek 

Online dalam perspektif ekonomi islam. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Adapun, manfaat dengan adanya penulisan ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan,dan menambah pemahaman di bidang ekonomi. 

Terutama mengenai tema yang menjadi fokus penelitian yaitu 

pengaruh peraturan pemerintah satu tarif untuk transportasi 

Online terhadap pendapatanDrivertransportasi Online. Serta 

dapat dijadikan referensi untuk penelitian- penelitian 

berikutnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini sebagai sarana bagi penulis untuk menambah 

pengetahuan dan pengalaman di bidang penelitian dan 

menambah pemahaman mengenai tema yang menjadi fokus 

penelitian. Selain itu, penelitian ini menjadi media bagi 

penulis untuk mengimplementasikan ilmu yang telah 
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didapatkan dalam bangku perkuliahan. Terutama ilmu 

ekonomi di bidang pendapatan.  

b. Bagi Masyarakat  

Masyarakat dapat memilih moda transportasi yang efektif 

danefisien. 

c.Bagi Pemerintah 

Pemerintah dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi 

atau masukan untuk mengembangkan kebijakan mengenai 

transportasi Online. 

d. Bagi Perusahaan 

Dapat dijadikanacuan untuk mengembangkan dan 

menambah inovasi yang dapat menarik konsumen untuk 

menggunakan transportasi Online. 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zefanya F Telap, Salmin 

Dengo dan Alden Laloma tahun 2019 yang berjudul “Dampak 

Kebijakan Transportasi Online (Studi Kelurahan Bumi Nyiur 

Kec. Wanea Kota Manado)”. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa kebijakan transportasi Online memberikan dampak 

positif terhadap: (a) kelompok sasaran, yaitu meningkatkan 

pendapatan pengemudi ojek Online, membantu perbaikan 

taraf kesejahteraan keluarga pengemudi ojek Online. (b) 

orang-orang yang bukan kelompok sasaran/masyarakat luas 

karena kehadiran transportasi Onlinememudahkan masyarakat 

memperoleh layanan transportasi yang murah, nyaman, aman 

dan cepat. (c) Pada kondisi masyarakat sekarang dan masa 

yang akan datang, kebutuhan masyarakat akan pelayanan 

transportasi dapat terpenuhi. (d) biaya langsung oleh 

masyarakat yaitu dapat mengurangi biaya transportasi karena 

tarif transportasi Online yang lebih murah.
27

 

                                                             
27Zefanya F Telap, Salmin Dengo dan Alden Laloma, “Dampak 

Kebijakan Transportasi Oline (Studi Kelurahan Bumi Nyiur Kec. Wanea 

Kota Manado)”. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 5 N0.82 (Desember 

2019), h. 8. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Rino A Nugroho, et. al. tahun 

2019 yang berjudul “Government Regulation in Technology 

Based Innovation Continuance” berdasarkan hasil penelitian, 

menunjukan bahwa masyarakat akan terus menggunakan 

transportasi Online karena mereka menganggap secara 

transportasi Online memiliki manfaat mereka. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa kehadiran pemerintah secara signifikan 

mempengaruhi kelangsungan inovasi. Ditemukan bahwa 

peraturan pemerintah juga merupakan variabel yang perlu 

dipertimbangkan dalam pengaruhnya terhadap kelangsungan 

penggunaan teknologi.
28

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Eva Marsusanti, et. al. tahun 

2018 yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Pendapatan DriverGojek” hasil penelitian membuktikan 

bahwa faktor-faktor yang paling mempengaruhi pendapatan 

DriverGojek sebesar 75% adalah pesaing baru dan system 

poin, dimana pesaing seperti Grab juga mulai berkembang di 

kota Sukabumi. Sistem poin yang berubah dari bonus tunai 

Rp. 1500 jika menjalankan order 6-10 km, kini telah 

ditiadakan. Driverhanya mendapat bonus tunai Rp. 3000 juka 

menjalankan order pada jam 23.00 – 05.00. Sedangkan 

sisanya 25% adalah kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). 
29

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Deddy Cahyadi tahun 2017 

yang berjudul “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

pendapatan Driverojek Online” hasil penelitian menyatakan 

bahwa Faktor tingkat usia secara parsial mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap pendapatan Drivergojek di 

Kota Malang, karena semakin produktif umur Drivergojek 

maka akan semakin baik performa Drivergojek tersebut, 

sehingga pendapatan yang di peroleh semakin besar. Faktor 

jumlah penumpang mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap pendaptan Drivergojek di Kota Malang, 

                                                             
28Rino A Nugroho, et. al, “Government Regulation in Technology Based 

Innovation Continuance”. Australasian Conference on Information Systems 
(2019), h. 933. 

29Eva Marsusanti, et. al, “faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan 

DriverGojek”. Jurnal Swabumi, Vol. 6 No. 2 (September 2018), h. 132. 
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karena semakin banyak jumlah penumpang atau orderan maka 

pendapatan yang di peroleh juga semakin besar, dan semakin 

jumlah orderan yang diterima akan diakumulasikan menjadi 

point yang dapat di tukarkan menjadi bonus berupa uang yang 

diberikan kepada Drivergojek. Faktor jam kerja secara parsial 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

pendapatan Drivergojek. Faktor tingkat pendidikan 

mempunyai pengaruh yang negative dan tidak signifikan 

terhadap pendapatan Drivergojek di Kota Malang, karena di 

perusahaan gojek tidak menetapkan pendidikan sebagai 

jenjang karir Drivertersebut, melainkan performa dari setiap 

Drivertersebut yang menentukan pendapatan dan jenjang 

karirnya.
30

 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zudhi Irawan, 

Prawira Fajarindra Belgiawan dan Ari k. m Tarigan tahun 

2019 yang berjudul “To compete or not compete: exploring 

the relationships between motor cycle based ride-sourcing, 

motorcycle taxis, and public transport in the Jakarta 

metropolitan area” Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan 

pemerintah berpengaruh terhadap pendapatan pengemudi 

ojek, ada persaingan antara ojek dan MBRS di Jakarta 

metropolitan area (JMA). Analisis melaporkan bahwa 

penggunaan Motocycle based ride sourcing dapat mengurangi 

penggunaan ojek, karena tarif yang lebih murah. Hal ini dapat 

menyebabkan ketidakpastian dalam hal pendapatan dan peran 

masa depan di kalangan pengemudi ojek. Menunjukkan 

bahwa pendapatan harian pengemudi MBRS lebih tinggi 

daripada pengemudi ojek.  Yang kemudian menjadi 

pertanyaan bagi para pembuat kebijakan apakah mereka hanya 

menyerahkan kompetisi ini ke pasar atau memberikan paket 

kebijakan yang memungkinkan ojek bersaing dengan MBRS 

dalam mencari calon penumpang.
31 

                                                             
30

Deddy cahyadi, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Pendapatan DriverOjek Online (Studi Pada Go-Jek Malang)”, Universitas 
Brawidjaya. Tahun 2017 

31 Muhammad Zudhi Irawan, Prawira Fajarindra Belgiawan dan Ari k. 

m Tarigan, “To compete or not compete: exploring the relationships 
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6. Penelitian yang dilakukan oleh Putu Citrayani Giri dan Made 

Heny Urmila Dewi tahun 2017 yang berjudul “Analisis faktor-

faktor yang mempengaruhi pendapatan Drivergojek di kota 

Denpasar, Bali”. Berdasarkan hasil olahan data dengan 

melakukan uji simultan menunjukan bahwa jam kerja, umur, 

tingkat pendidikan, dan pengalaman kerja berpengaruh 

simultan terhadap pendapatan Driver GO-JEK di Kota 

Denpasar, Bali. Berdasarkan hasil olahan data dengan 

melakukan uji parsial menunjukan bahwa variabel jam kerja 

dan pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pendapatan DriverGO-JEK.
32

 

 

I. Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisanbertujuan untuk mempermudah 

pemahaman dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini 

secara menyeluruh, Adapun sistematika penulisannya adalah 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini terdiri dari Penegasan judul, latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika 

penulisan skripsi.  

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari 

pembahasan yang memuat tentang peraturan perundang-undangan 

transportasi Online, perngertian harga, pengertian tarif, pengertian 

transportasi, teori permintaan, sistem bagi hasil musyarakah. Serta 

kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis. 

                                                                                                                                   
between motor cycle based ride-sourcing, motorcycle taxis, and public 

transport in theJakartametropolitan area”. Journal of Springer 

ScienceBusiness.Vol. 13 No. 4, (2019), h.13. 
32Putu Citrayani Giri dan Made Heny Urmila Dewi, “Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Pendapatan DriverGojek di Kota Denpasar, Bali”, E-
Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Vol. 6 No. 6, Juni 2017, 

h. 970. 
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BAB III METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode 

penelitian yang diguakan oleh penulis dalam penulisan Skripsi. 

Agar sistematis, bab metode penelitian meliputi: A. waktu dan 

tempat penelitian B. Pendapatan dan Jenis Penelitian C. Populasi, 

Sampel dan Teknik pengumpulan data, D. Definisi operasional 

variable, E. Insrumen penelitian, F. Uji validitas dan reliabilitas 

data, G. Uji Prasarat, dan H. Uji Hipotesis. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab IV terdiri dari Deskripsi Data dan Pembahasan dari 

hasil penelitian.  

BAB V PENUTUP  

Bab ini berisi simpulan dan rekomendasi dari seluruh penelitian 

yang telah dilakukan. Simpulan dikemukakan hasil dari 

penyelasaian penelitian. Sedangkan pada bagian Rekomendasi 

mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan 

kelemahan yang ada. Rekomendasi ini tidak lepas ditujukan untuk 

ruang lingkup penelitian.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Teori Yang Digunakan 

1. Pendapatan 

a. Teori pendapatan 

Teori Milton Friedman mengemukakan bahwa 

pendapatan masyarakat digolongkan menjadi dua, yaitu 

pendapatan permanen (permanent income) dan 

pendapatan sementara (transitory income). Pendapatan 

permanen akan meningkat bila individu menilai kualitas 

dirinya semakin baik dan mampu bersaing 

dipasar.Pendapatan permanen adalah pendapatan yang 

selalu diterima pada periode tertentu dan dapat 

diperkirakan sebelumnya, contohnya seperti pendapatan, 

upah, dan gaji. Pendapatan sementara yang tidak bisa 

diperkirakan sebelumnya.
33

 Pendapatan yaitu pemasukan 

yang diperoleh dari jumlah produk fisik yang dihasilkan 

dengan dikalikan harga jual atau dalam persamaan 

sebagai berikut:  

 

TR = Q X P 

Keterangan:  

TR : Total Penerimaan  

Q : Jumlah Produk 

P : Harga Produk 

 

Pendapatan merupakan balas jasa yang diterima oleh 

faktor-faktor produksi dalam jangka waktu tertentu. Balas 

jasa waktu tersebut dapat berupa sewa, upah/ gaji, bunga 

                                                             
33Mankiw N. Gregory, Teori Makroekonomi Edisi Kelima (Jakarta: Penerbit 

Erlangga, 2003),h. 443. 
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ataupun laba. Pendapatan pribadi dapat diartikan sebagai 

semua jenis pendapatan, termasuk pendapatan yang 

diperoleh tanpa memberikan sesuatu kegiatan apapun, 

yang diterima oleh penduduk suatu negara.
34

 

Boediono menyatakan bahwa pendapatan atau income 

dari seorang masyarakat adalah hasil “penjualan” nya dari 

faktor- faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor 

produksi. Selanjutnya, pendapatan juga dapat di 

definisikan sebagai jumlah seluruh uang yang diterima 

olehseseorang atau rumah tangga selama jangka waktu 

tertentu (biasanya satu tahun), pendapatan terdiri dari 

upah, atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari 

kekayaan seperti sewa, bunga dan deviden, serta 

pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah 

seperti tunjangan.
35

 

b. Konsep Pendapatan 

Pendapatan merupakan unsur terpenting dalam sebuah 

perusahaan karena pendapatan akan menentukan maju 

mundurnya sebuah perusahaan. Oleh karena itu 

perusahaan harus berusaha semaksimal mungkin untuk 

memperoleh pendapatan yang diharapkan karena 

menggunakan sumber yang ada dalam perusahaan dengan 

seefisien mungkin. 

Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai 

maksimum yang dikonsumsi oleh seseorang dalam satu 

periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada 

akhir periode seperti keadaan semula.
36

 Dengan kata lain 

pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode 

                                                             
34Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makroekonomi Edisi Ketiga. (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2004), h. 37. 
35Boediono, Pengantar Ilmu Ekonomi No.1, (Yogyakarta: bpfe, 2002), h. 170.  

36Nurul Huda Dkk, Ekonomi Makro Islam (Jakarta : Prenada Nedia Group, 2009), 

h.21    
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ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu 

periode, bukan hanya yang dikonsumsi. 

Pendapatan adalah suatu yang sangat penting dalam 

setiap perusahaan. Tanpa adanya pendapatan mustahil 

akan didapat penghasilan atau earnings. Pendapatan 

adalah hasil yang timbul dari aktivitas perusahaan yang 

biasa dikenal atau disebut penjualan, penghasilan jasa 

(fees), bunga deviden, loyality dan sewa. Pendapatan 

selain itu juga dapat didefinisikan sebagai penghasilan 

dari usaha pokok perusahaan atau penjualan barng atas 

jasa diikuti biaya-biaya sehingga diperoleh laba kotor.
37

 

c. Macam-Macam Pendapatan 

Pendapatan dapat digolongkan menjadi beberapa 

jenis. Adapun menurut Lipsey pendapatan dibagi menjadi 

dua macam yaitu: 

1) Pendapatan perorangan 

Pendapatan yang dihasilkan yang dibayarkan kepada 

perorangan atau individu sebelum dikurangi dengan 

pajak penghasilan perorangan. Sebagian pendapatan 

perorangan dibayar untuk pajak, dan sebagian 

ditabung untuk keperluan rumah tangga. 

2) Pendapatan disposable 

Jumlah pendapatan saat ini yang dapat dibelanjakan 

atau ditabung oleh rumah tangga. 

d. Unsur-Unsur Pendapatan 

Unsur-unsur pendapatan yang dimaksudkan adalah 

asal dari pendapatan yang diperoleh, dimana unsur-unsur 

tersebut meliputi: 

1) Pendapatan hasil produksi barang atau jasa 

2) Imbalan yang diterima atas penggunaan aktiva 

sumber-sumber ekonomis perusahaan oleh pihak lain 

                                                             
37Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti 

Wakaf 1995), h.361. 
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3) Penjualan aktiva diluar barang dagangan merupakan 

unsur-unsur pendapatan lain-lainnya.
38

 

e. Sumber Pendapatan 

Pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang 

yang diterima oleh perorangan, perusahaan, dan 

organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, 

komisi, dan laba.
39

 Menurut Lipsey ada tiga sumber 

pendapatan. Adapun sumber – sumber pendapatan 

masyarakat antara lain
40

: 

1) upah atau gaji yang diterima sebagai ganti tenaga kerja, 

gaji dan upah adalah balas jasa terhadap kesediaan 

menjadi tenaga kerja, besar gaji atau upah seseorang 

secara teoritis sangat tergantung dari produksinya. 

2) Pendapatan dari hak milik seperti modal dan tanah, 

merupakan nilai total dari hasil produksi yang dikurangi 

dengan biaya - biaya yang dibayar dan usaha ini 

merupakan usaha milik sendiri atau keluarga dan tenaga 

kerja berasal dari anggota keluarga sendiri, nilai sewa 

milik sendiri dan semua biaya ini biasanya tidak 

diperhitungkan. 

3) Pendapatan dari pemerintah, pendapatan dari 

pemerintah atau penerimaan transfer (transfer payment) 

adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas 

jasa atas input yang diberikan. 

4) Pendapatan Dari Usaha Sendiri, merupakan nilai total 

dari hasil produksi yang dikurangi dengan biaya-biaya 

yang dibayar. Usaha disini merupakan usaha milik 

sendiri atau kelurga. Tenaga kerja berasal dari anggota 

                                                             
38Zaki Baridwan, Akuntansi Keuangan Intermediate: Masalah-Masalah Khusus 

Edisi 1, (Yogyakarta : BPFE, 2011), h.28    
39BN. Marbun, Kamus Manajemen, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 

230.   
40Lipsey, Pengantar Ilmu Ekonomi (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 30.   
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keluarga sendiri serta nilai sewa capital milik sendiri 

dan semua biaya ini biasanya tidak diperhitungkan. 

5) Pendapatan Dari Usaha Lain, pendapatan yang 

diperoleh tanpa mencurahkan tenaga dan biasanya 

merupakan pendapatan sampingan, antara lain : 

a) Pendapatan dari hasil menyewa asset yang dimiliki 

seperti rumah, tanah, mobil, dan sebagainya. 

b) Bunga dari uang. 

c) Sumbangan dari pihak lain. 

d) Pendapatan dari pensiun.
41

 

Perbedaan dalam pendapatan upah dan gaji di seluruh 

rumah tangga atau masyarakat disebabkan oleh perbedaan 

dalam karakteristik pekerjaan (keahlian, pelatihan, 

pendidikan, pengalaman, dan seterusnya). Pendapatan 

masyarakat juga beragam menurut jumlah anggota didalam 

rumah tangga yang bekerja. Adapun jumlah properti yang 

dihasilkan oleh rumah tangga bergantung pada jumlah dan 

jenis hak milik yang dimilikinya. Sedangkan pendapat 

transfer dari pemerintah mengalir secara substansial, tapi 

tidak secara ekslusif ditujukan pada masyarakat yang 

berpendapatan lebih rendah. Kecuali jaminan sosial, 

pembayaran transfer dirancang secara umum untuk 

memberikan pendapatan pada orang yang membutuhkan.
42

 

Perekonomian secara keseluruhan ini merupakan 

gabungan dari sekian banyak rumah tangga dan perusahaan 

didalamnya, yang satu sama lain terus berinteraksi di 

berbagai pasar (pasar output, pasar tenaga kerja dan 

sebagainya). Seseorang yang memiliki pendapatan tinggi 

tentunya akan relative mudah mencukupi berbagai 

kebutuhan hidupnya, bahkan cenderung untuk menikmati 

kemewahan. Tidak mengherankan jika orang-orang yang 

                                                             
41 Ibid., h 175 

42Ibid.  
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berpendapatan tinggi menikmati tandar hidup yang lebih 

tinggi pula, mula dari perumahan yang lebih 

menyenangkan, perawatan kesehatan yang lebih bermutu 

dan sebagainya.
43

 

f. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan 

Menurut Ratna Sukmayanti, ada beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi pendapatan. Berikut beberapa 

faktor tersebut yaitu
44

: 

1) Kecakapan dan keahlian, dengan bekal kecakapan dan 

keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas yang pada akhirnya 

berpengaruh pula terhadap penghasilan. Kekayaan 

yang dimiliki, jumlah kekayaan yang dimiliki 

seseorang juga mempengaruhi jumlah penghasilan 

yang diperoleh. Semakin banyak kekayaan yang 

dimiliki berarti semakin besar peluang untuk 

mempengaruhi penghasilan. 

2) Kesempatan kerja yang tersedia, dengan semakin 

tinggi atau semakin besar kesempatan kerja yang 

tersedia berarti banyak penghasilan yang bisa 

diperoleh dari hasil kerja tersebut. 

3) Motivasi, motivasi atau dorongan juga mempengaruhi 

jumlah penghasilan. Semakin besar dorongan 

seseorang untuk melakukan pekerjaann, semakin 

besar pula penghasilan yang diperoleh. 

4) Keuletan kerja, pengertian keuletan dapat disamakan 

dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi 

segala macam tantangan. Bila saat menghadapi 

kegagalan maka kegagalan tersebut dijadikan sebagai 

                                                             
43R. Soediro Mangundjojo, h. 5.  
44Ratna Sukmayanti (et.all), Ilmu Pengetahuan Sosial, PT Galaxy Puspa Mega, 

(Jakarta, 2008), h. 117.   
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bekal untuk melihat ke arah kesuksesan dan 

keberhasilan. 

5) Banyak sedikitnya modal yang digunakan, besar 

kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat 

dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang 

dipergunakan. Suatu usaha yang besra akan dapat 

memberikan peluang yang besar pula terhadap 

pendapatan yang akan diperoleh. Modal dapat dibagi 

menjadi dua yaitu: 

a) Modal Sendiri, bagian dari dana yang dipakai 

dalam suatu usaha yang telah dinvestasikan oleh 

pemiliknya dan dapat dipergunakan selama usaha 

masih berjalan. 

b) Modal Pinjaman, modal yang diperoleh dari pihak 

luas baik dari keuangan resmi berupa kredit 

ataupun keuangan yang tidak resmi. 

g. Indikator Pendapatan Driver Ojek Online 

Reksoprayitno mendefinisikan: “Pendapatan 

(revenue) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang 

diperoleh pada periode tertentu”. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pendapatan adalah jumlah 

pendapatan yang diterima oleh para anggota masyarakat 

untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas 

faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan.
45

 

  Pendapatan merupakan balas jasa yang diterima oleh 

faktor-faktor produksi dalam jangka waktu tertentu. Balas 

jasa waktu tersebut dapat berupa sewa, upah/ gaji, bunga 

ataupun laba. Pendapatan pribadi dapat diartikan sebagai 

semua jenis pendapatan, termasuk pendapatan yang 

diperoleh tanpa memberikan sesuatu kegiatan apapun, 

                                                             
45Reksoprayitno, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, (Jakarta: 

Bina Grafika, 2004), hlm.79.   
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yang diterima oleh penduduk suatu negara.
46

Umumnya  

pendapatan driver ojek online bergantung pada lamanya 

jam kerja, jumlah penumpang, bonus dan insentif dimana 

faktor tersebut dapat meningkatkan pendapatan para 

driver, berikut indikator pendapatan driver ojek online 

yang dapat digunakan ialah sebagai berikut: 

1) Rata-rata pendapatan tunai dalam sebulan yaitu: 

Imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut 

melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan 

dalam waktu ataupun satu bulan. 

2) Rata-rata pendapatan non tunai/ bonus dalam sebulan, 

yaitu: salah satu bentuk insentif individu. Karyawan 

akan menerima bonus jika dapat menjual sejumlah 

barang tertentu atau menghasilkan sejumlah uang 

tertentu.
47

 Adapun pendapatan non tunai dirver ojek 

online yaitu: 

a) Jam kerja 

Menurut wetik jam kerja meliputi: lamanya 

seseorang mampu bekerja secara baik, hubungan 

antara waktu kerja dengan waktu istirahat, jam 

kerja sehari meliputi: pagi, siang, sore, malam.
48

 

Jam kerja erat kaitannya dengan pendapatan 

seseorang. Pada pedagang sektor informal 

ditentukan dengan kualitas barang dan jasa 

dagangan yang terjual. Hubungan jam kerja 

dengan pendapatan didasari dengan teori utilitas 

yaitu bekerja atau tidak bekerja untuk menikmati 

waktu luangnya. Bekerja berarti akan 

menghasilkan upah yang selanjutnya akan 

                                                             
46Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makroekonomi Edisi Ketiga. 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 37. 
47 Siahaan, et. al 2017., h, 246. 
48 Wetik, J.L Introduction Work Stady, Resived Edition (Jenewa : ILO, 

1996), h.18   
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menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi jam 

kerja yang dilakukan driver semakin besar peluang 

memperoleh pendapatan yang akan diterima 

driver. 

b) Jumlah Penumpang 

Jumlah penumpang merupakan faktor lainnya yang 

mempengaruhi pendapatan driver yaitu jumlah 

penumpang. Semakin banyak jumlah penumpang 

yang memesan jasa transportasi online semakin 

besar juga peluang memperoleh pendapatan yang 

akan diterima driver. 

c) Poin 

Poin merupakan faktor yang sangat penting dalam 

pendapatan driver karena poin sangat penting 

dalam sistem gaji, poin yang sudah 

terakumulasikan bisa ditukarkan menjadi uang 

tunai. Semakin banyak poin yang dikumpulkan 

oleh driver semakin banyak peluang pendapatan 

yang diterima driver. 

d) Bonus/Insentif 

Bonus adalah suatu prestasi yang telah dicapai oleh 

karyawan kompensasi khusus yang bukan 

merupakan bagian dari gaji.
49

 Bonus sangat erat 

hubungannya dengan poin dimana jika poin yang 

dicapai oleh driver memenuhi target maka driver 

tersebut akan mendapatkan bonus dari perusahaan. 

h. Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Pendapatan menurut Ekonomi Islam merupakan 

Penghasilan yang diperoleh harus bersumber dari usaha 

yang halal. Pendapatan yang halal akan membawa 

keberkahan dari usaha yang halal. Pendapatan 

                                                             
49 Much. Nurachmad, Panduan Membuat Peraturan dan Perjanjian dalam 

Perusahaan. (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), h. 49. 
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masyarakat dalam perspektif islam adalah perolehan 

barang, uang yang dihasilkan oleh masyarakat 

berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari syariat 

islam. Pendapatan masyarakat yang merata sebagai satu 

sasaran merupakan masalah yang sulit dicapai, namun 

berkurangnya kesenjangan adalah adalah tolak ukur 

keberhasilan pembangunan.
50

  

Pendapatan atau upah dapat didefiniskan dengan 

sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi 

pekerjaan (perusahaan) kepada pekerja (karyawan) atas 

jasanya sesuai perjanjian. Menurut Manan dalam 

Ekonomi Islam, Islam menawarkan suatu penyelesaian 

yang sangat baik atas masalah upah menyelamatkan 

kepentingan kedua belah pihak, antara perusahaan 

(pemberi upah) dan karyawanya (pekerja) tanpa 

melanggar hak-hak yang sah dari perusahaan. Dalam 

perjanjian (tentang pendapatan) kedua belah pihak 

diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua 

urusan mereka, sehingga tidak ada yang merasa 

terdzolimi atau dirugikan antara kedua belah pihak 

tersebut.
51

 Prinsip ini terdapat dalam surah al-baqarah 

ayat 279 yang berbunyi: 

َٰٱللَِّوَٰو ر ُسولِوََِٰٰٓ  بٓۡ ذ نُوْاَِِٰب رٓۡ ع ُلوْاَٰف أٓۡ ت فَٰٓۡ ف ِإنَّٰلََّٰ ِإنَُٰتبَٰۦۖمِّن  َٰٓۡ ُتَٰٓۡ و 
ِلُكمٓۡ ُرُءوُسَٰأ مَٰٓۡ ف  ل ُكم َٰت ظَٰٓۡ و   َُٰتظٓۡ َل  َٰو َل   ٩٧٢ل ُمون َٰٓۡ ِلُمون 

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan 

(meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah, bahwa Allah 

dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu 

bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok 

                                                             
50Kaelany HD, Islam Dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan (Jakarta: Bumi Aksara, 

2000).h.8.  
51 Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT. Dana Dana Bhakti 

Prima Yasa, 2001), h. 87.  
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hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula 

dianiaya”.52 

Allah SWT telah menyebarkan rezeki untuk manusia 

dibumi dan langit. Agama islam memiliki pandangan 

bahwasanya seseorang yang berusaha payah untuk 

mencari rezeki yang halal dan hasilnya digunakan 

sepenuhnya di jalan Allah disamakan derajatnya dengan 

para mujahid yang berperang dijalan Allah. 

Ekonomi islam datang dengan distribusi pendapatan 

agar dapat merealisasikan tujuan yang mencakup 

berbagai kehidupan. Bekerja dapat membuat sesorang 

memperoleh pendapatan atau upah atas pekerjaan yang 

dilakukanya. Setiap kepala keluarga mempunyai 

ketergantungan hidup terhadap pendapatan yang diterima 

untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari kebutuhan 

sandang pangan, papan dan beragam kebutuhan lainya. 

Pendapatan tersebut direalisasikan agar tujuan syariat 

islam (maqhasid al-syariah) tercapai yaitu pemenuhan 

kebutuhan bagi mahkluk semua makhluk hidup dapat 

terpenuhi. 

Dalam islam sendiri kebutuhan memang menjadi 

alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan 

kecukupan dalam standar hidup yang baik (Nishab) 

adalah hal yang paling mendasari distribusi, retribusi 

kekayaan setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan 

kepemilikan pribadi.
53

 keadilan distribusi harus menjadi 

prioritas utama dalam pendistribusian pendapatan. 

Pendistribusian pendapatan yang adil haruslah ditafsirkan 

dalam konteks yang dinamis. Ini dilakukan agar 

                                                             
52QS: Al-Baqarah Ayat 279.  

53Mustafa edwin Nasution, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam 

(Jakarta: Kencana Media Group, 2007).h.132. 
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pemerataan distribusi hari ini tidak lebih rendah dari hari 

kemarin.
54

 

Keadilan distribusi pendapatan adalah prioritas utama 

dalam pendapatan ekonomi islam, ekonomi islam 

menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian 

pendapatan harus didasarkan pada dua prinsip ekonomi 

islam yaitu:  

4) Prinsip keadilan (adl) dan pemerataan. 

Agar distribusi memberikan signifikansi yang 

memadai, maka perlu diperhatikan prinsip keadilan 

dan pemerataan. Secara etimologi, dalam kamus Al-

Munawwir, al-‟adl berarti perkara yang tengah-

tengah. Dengan demikian, adil berarti tidak berat 

sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu 

dengan yang lain (al-musâwah). Istilah lain dari al-

„adl adalah al-qist, al-misl (sama bagian atau semisal). 

Secara terminologi, adil berarti mempersamakan 

sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun 

dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak 

berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil 

juga berarti berpihak atau berpegang kepada 

kebenaran.
55

 

5) Kebebasan 

Kebebasan dalam pandangan Islam manusia 

memilki kebebasan untuk mengambil semua tindakan 

yang diperlukan untuk memperoleh ke-mashlahah-an 

yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada 

kekuasaannya. Islam memberikan kebebasan kepada 

manusia untuk memilki sumber daya, mengelolanya 

                                                             
54 Hafiz  arravik, sejarah pemikiran ekonomi islam kontemporer 

(Depok: Kencana, 2017). h. 135. 
55 Aziz , Abdul. Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008). h. 175. 



32 

 

 

 

dan memanfaatkannya untuk mencapai untuk 

mencapai kesejahteraan hidup. 

Menurut Yusuf Qardawi yang dikuti dalam buku 

Daur al-Ziyam wa al- Akhlak fi al-Iqtishadi al-Islami,  

ada empat aspek distribusi yang dapat diambil yakni; 

pertama, gaji yang setara (al-ujrah al-mitsl) bagi para 

pekerja sesuai dengan pekerjaan yang dilakukanya, 

kedua, profit (keuntungan) untuk pihak yang 

menjalankan tanpa adanya rasa kerugian antara dua belah 

pihak. ketiga, ongkos dan biaya sewa, keempat, tanggung 

jawab pemerintah terakit dengan peraturan dan 

kebijakanya
 56

 

Islam mendorong umatnya untuk bekerja, bahkan 

menjadikanya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-

orang yang mampu. Lebih dari itu Allah member balasan 

setimpal yang sesuai dengan amal atau kerja sesuai 

dengan firman Allah Q.S An-Nahl ayat 97 yang 

berbunyi: 

ِلحَٰٓۡ م ن َٰص   َٰأ وٓ  ع ِمل  ٍر َٰذ ك  َٰمِّن َُٰمؤَٰٓۡ ا َٰو ُىو  َٰۥيِي  نَّوَُٰٓۡ ف  ل ُنحَٰٓ  ِمنٓۡ أُنث ى 
ة ي  و  َٰبِأ حٓۡ أ جَٰٓۡ زِي  ن َُّهمٓۡ و ل ن جَٰٓۖ ٓ  ط يِّب ةَٰٓ  ح  انُوآَٰۡ ر ُىم َٰك  َٰم ا س ِن

    ٢٧ م ُلون َٰٓۡ ي ع

Artinya : “Barang siapa yang mengerjakan amal 

sholeh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan 

beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan 

kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan 

kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang 

lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. 

Islam memberikan pnenjelasan tentang keharusan 

membayar upah seorang pekerja, dalam melakukan 

                                                             
56 Ummi Kalsum, “Distribusi Pendapatan dan Kekayaan Dalam Ekonomi 

Islam”, Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3, No. 1, 2018, h. 48.    
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pembayaran upah kepada seorang pekerja. Pembayaran 

upah ini harus disesuaikan dengan apa yang telah 

dilakukan secara adil dan dianjurkan untuk membayar 

upah secepatny. Selain itu dilarang melakukan eksploitasi 

tenaga seorang kerja. Oleh karena itu dalam sebuah 

perjanjian kontrak kerja harus ada penjelasan tentang 

besarnya upah pekerja dan jenis pekerjaan apa yang 

dilakukanya.
57

 

 

2. Kebijakan Tarif 

a. Pengertian Kebijakan 

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis 

besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu 

pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Secara 

etimologis, menurut dunn menjelaskan bahwa istilah 

kebijakan (police) berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta 

dan latin. Dalam bahasa Yunani kebijakan disebut dengan 

polis yang berarti “negara-kota” dan sanskerta disebut 

dengan pur yang berarti “kota” serta dalam bahasa latin 

disebut dengan politis yang berarti negara.  

Kebijakan umumnya berupa intervensi pemerintah 

dan publik untuk mencari cara pemecahan masalah dalam 

pembangunan Kebijakan (policy) sering kali disamakan 

dengan istilah seperti politik, program, keputusan, 

undang-undang, aturan, ketentuan-ketentuan, 

kesepakatan, konvensi dan rencana strategis.
58

 Kebijakan 

merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh 

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu 

lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-

                                                             
57Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, (Yogyakarta: BPFI, 2005), 

h. 313.  
58Euis Amalia, Keadilan Distribusi dalam Keadilan Ekonomi Islam 

(Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia), (Jakarta : PT. Rajagrafindo 

Persada, 2019), h.33 
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hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan 

yang di usulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam 

rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu 

sasaran atau suatu maksud tertentu. Didalam kebijakan 

terdapat suatu hal pokok, yaitu adanya tujuan (game), 

sasaran (objective) atau kehendak (purpose). Suatu 

kebijakan negara akan efektif apabila dilaksanakan dan 

memberikan dampak positif bagi masyarakat. 
59

 

Berdasarkan penjelasan beberapa definisi terkait 

kebijakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan merupakan upaya atau tindakan untuk 

mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. 

Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis yaitu 

berjangka panjang dan menyeluruh. 

b. Macam-Macam Kebijakan 

Menurut Chief J.O kebijakan publik adalah suatu 

tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu 

yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling 

berkaitan yang memengaruhi sebagian besar warga 

masyarakat.
60

 Kebijakan adalah serangkaian keputusan 

kebijaksanaan yang diambil seorang atau kelompok orang 

untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam 

masyarakat.
61

 Kebijakan secara umum dapat dibedakan 

dalam tiga tingkatan: 

1) Kebijakan umum yaitu kebijakan yang menjadi 

pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat 

positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi 

keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. 

2) Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang 

menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, 

                                                             
59 Islamy, I, Prinsip-Prinsip perumusan kebijakan negara (Jakarta: bumi 

aksara 2010). H. 78 
60Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan, (Jakarta, Bumi Aksara, 

2004),h. 20. 
61Toufiqurokhman, Kebijakan Publik (Jakarta: Fisip, Universitas 

Moestopo Pers, 2014), h. 4. 
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peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu 

undang-undang. 

3) Kebijakan teknis yaitu kebijakan operasional yang 

berada di bawah kebijakan pelaksanaan.
62

 

c. Kebijakan Dalam Perspektif Islam 

Islam membahas sebuah kebijakan pemerintah 

sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa‟ 

ayat 59. Yang berbunyi: 

 

َٰء ام ُنوٓ  ي  َٰ َٰٱلَِّذين  ا َٰٱلٓ  أ ي ُّه  َٰو أُْوِل َٰٱلرَُّسول  َٰو أ ِطيُعوْا َٰٱللَّو  َٰأ ِطيُعوْا ِرَٰٓۡ أ مٓۡ ْا
ٓۖ ِمنُكم يَٰٓۡ ُتَٰٓۡ ف ِإنَٰت  ن  ز عَٰٓۡ َٰٓۡ ٱللَِّوَٰو ٱلرَُّسوِلَِٰإنَُٰكنُتمَٰف  ُردُّوُىِإل َٰٓ  ءٓۡ ِفَٰش 

َٰو ٱلٓۡ ُتؤ َٰبِٱللَِّو َٰٱلٓۡ ي وٓۡ ِمُنون  يَٰٓ  ِخرَِٰٓ  أٓۡ ِم َٰخ  ِلك  ُنَٰس َٰٓۡ و أ حٓ  رٓۡ ذ  
٨٢ََِٰٰويًًلَٰٓۡ ت أ

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah 

Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara 

kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 

sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) 

dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.  

 

Hubungan ayat ini dengan pemerintah dalam 

perspektif ekonomi Islam merujuk pada perintah kepada 

orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah SWT, 

Rasulullah SAW dan ulil amri, pemerintah disini 

diposisikan sebagai ulil amri yang harus ditaati dan 

didengarkan selama tidak diperintahkan untuk melakukan 

suatu hal yang batil.
63

 

                                                             
62Uddin B. dan Sobirin, Kebijakan Publik (Makassar : CV Sah Media, 

2017), h. 5 
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Islam memperbolehkan bahkan mewajibkan 

pemerintah melakukan intervensi harga, bila terjadi 

penyimpangan dan sewenang-wenang yang disebabkan 

oleh distorsi kenaikan harga terhadap permintaan dan 

penawaran sehingga menimbulkan kezaliman bagi salah 

satu pihak. Seperti harga yang terjadi akan lebih tinggi 

dari pada yang seharusnya sehingga merugikan 

konsumen, atau harga yang terjadi terlalu rendah sehingga 

merugikan produsen. Penetapan harga dilakukan untuk 

mengembalikan harga menuju harga yang adil. Intervensi 

harga harus menyangkut kepentingan masyarakat.
64

 

Dalam Islam penetapan tarif atau harga terdapat dua 

aturan yang dilakukan yaitu pertama pertama, diserahkan 

sepenuhnya pada mekanisme pasar, kedua, adanya campur 

tangan pemerintah atau lebih dikenal dengan istilah tas‟ir 

jabari.65
 Menurut Jumhur Ulama hanya dalam kondisi 

tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan 

penetapan harga, prinsip dari kebijakan ini adalah 

mengupayakan harga yang adil dan harga yang normal, 

dalam suatu kebijakan penetapan harga baik yang bersifat 

harga maupun jasa haruslah terdapat norma dan etika 

agama serta tidak merugikan pihak antara konsumen dan 

produsen. Islam sendiri memperbolehkan bahkan 

mewajibkan pemerintah melakukan regulasi penetapan 

harga bila terjadinya adanya persaingan tidak sempurna 

dan terjadinya monopoli terhadap suatu komunitas
 

.
66 

Menurut Ibnu Taimiyah kebijakan penetapan harga diukur 

atas kompensansi dengan harga yang adil, yakni harga 

yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan 

(dzalim) sehingga merugikan pihak satu dengan pihak 

lainya.
67

 

d. Tarif 

                                                             
64Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Indonesia, Ekonomi 

Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 340.  
65Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Bisnis Islam (Jakarta: Gema Insani) h. 

257.  
66 Ibid. 189.  
67 Ibid. 189. 
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Tarif merupakan penentuan dari suatu produk yang 

merupakan titik pertemuan dari produk yang ditawarkan 

dengan permintaan akan produk yang dimaksud. Menurut 

Kotler dan Amstrong, harga adalah jumlah uang yang 

ditagihkan untuk suatu produk dan jasa, atau jumlah dari 

nilai yang dipertukarkan konsumen untuk manfaat 

memiliki atau menggunakan produk dan jasa.
68

 

Menurut Gitosudarmo tarif adalah sejumlah uang yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah barang beserta 

jasa-jasa tertentu atau kombinasi dari keduanya. Tarif 

merupakan faktor kendali kedua yang dapat ditangani oleh 

manajemen penjualan atau pemasaran untuk memahami 

inti pokok tentang pengambilan keputusan yang 

menyangkut penetapan tarif. 
69

 

Menurut Kotler dan Keller mendefinisikan tarif adalah 

satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan 

pendapatan sedangkan yang lainnya menghasilkan biaya. 

Hasan  berpendapat bahwa harga adalah segala bentuk 

biaya moneter yang dikorbankan oleh konsumen untuk 

memperoleh, memiliki, memanfaatkan sejumlah kombinasi 

dari barang beserta pelayanan dari suatu produk.
70

 

Tarif atau harga dapat dinyatakan dalam beberapa 

istilah, misalnya iuran, tarif, komisi, upah, gaji dan lain 

sebagainya. Istilah harga yang dipakai dalam penelitian ini 

yaitu tarif. “Tarif angkutan adalah harga jasa yang harus 

dibayar oleh shippers (pemilik barang) kepada carries 

(perusahaan pengangkutan)”.
71

 Tarif adalah harga jasa 

angkutan yang harus dibayarkan oleh konsumen kepada 

Driver angkutan 

e. Indikator kebijakan tarif driver ojek online  

                                                             
68 Amrullah dan Imam Hardjanto, Pengantar Bisnis, Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2005, h.145 
69Gitosudarmo, Manajemen Pemasaran, (Yogyakarta: Selemba Empat, 2008) 

h. 130.  
70 Kotler dan Keller, Manajemen Pemasaran, h. 101. 

71Dasar-dasar Ekonomi Transportasi, h. 117. 
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Transportasi Online diatur dalam peraturan menteri 

perhubungan no 12 tahun 2019 yang memuat tentang 

pelindungan keselamatan penggunaan sepeda motor yang 

digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dan Keputusan 

Menteri Perhubungan no 384 tahun 2019 tentang pedoman 

perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang 

digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan 

dengan aplikasi. Penelitian ini membahas mengenai 

peraturan pemerintah satu tarif yaitu Keputusan Menteri 

Perhubungan no 348 tahun 2019. Adapun indikator dalam 

KP no 384 tahun 2019 yaitu:
72

 

1) Biaya jasa batas bawah (TBB) 

Tarif batas bawah yaitu Penetapan tarif yang ditetapkan 

berdasarkan ongkos yang dikeluarkan untuk 

melaksanakan jasa transport tersebut, atau sering 

disebut sebagai costs of service principle, yang 

merupakan tingkat minimum. Dibawah tingkat tersebut 

jasa transport tidak dapatdiselenggarakan, karena 

pemilik kendaraan akan mengalami kerugian.
73

 Tarif 

batas bawah atau TBB ini merupakan tarif yang telah 

dihitung dengan memperhatikan biaya produksi yang 

dikeluarkan oleh pengemudi, penyusutan kendaraan, 

dan harta lainya yang dipergunakan oleh pengemudi 

untuk memproduksi jasa, biaya komisi aplikasi serta 

memperhitungkan pendapatan pengemudi yang layak. 

2) Biaya jasa batas atas (TBA) 

Tarif batas atas (value of service principle), artinya tarif 

angkutan ditetapkan berdasar dari nilai muatan yang 

diangkut, semakin tinggi nilai muatan tersebut maka 

tarifnya akan semakin mahal. Tarif batas atas adalah 

tarif dasar maksimal atau tarif termahal yang digunakan 

sebagai dasar untuk menetapkan tarif pada jarak 

maksimaldan permintaan yang tinggi. Tarif tidak boleh 

                                                             
72Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 348 

Tahun 2019, tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor 

yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi  
73Rahardjo Adisasmita, Manajemen Pembangunan Transportasi, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 55. 
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melebihi batas tarif atas.
74

 Penerapan tarif batas atas 

(TBA) lebih untuk ke perlindungan ke konsumen 

menggunakan jasa ojek online dengan adanya ketetapan 

tarif batas atas ini aplikator tidak bisa menaikan harga 

semena-mena ketika pengguna menggunakan jasa di 

jam-jam sibuk. 

3) Biaya jasa minimal 

Biaya jasa minimal adalah biaya jasa untuk menetapkan 

harga minimal pada 4 km pertama. 

 

3. Permintaan 

a. Konsep Permintaan 

Menurut Samuelson dalam pandangannya bahwa 

permintaan adalah Hubungan jelas antara harga pasar 

suatu barang dengan jumlah yang diminta, dengan catatan 

faktor lain tidak berubah.
75

Permintaan menunjukan 

tingkat permintaan akan suatu barang atau jasa dari 

konsumen.
76

 Permintaan menunjukan hubungan antara 

jumlah barang yang diminta konsumen dengan harga 

barang.
77

  

Teori permintaan menurut Sadono Sukirno 

menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah 

permintaan dan harga. Adapun, hukum permintaan yaitu 

semakin rendah harga suatu barang maka makin banyak 

permintaan terhadap barang tersebut, dan semakin tinggi 

harga suatu barang maka semakin sedikit permintaan 

terhadap barang tersebut. Kenaikan harga, menyebabkan 

para pembeli mencari barang lain yang dapat digunakan 

sebagai pengganti terhadap barang yang mengalami 

                                                             
74Ibid., 

75 Samuelson, Paul A. dan Nordhaus, William D, Ilmu Mikroekonomi. Edisi 

Bahasa Indonesia, (Jakarta, PT. Media Global Edukasi, 2004). 
76Sumar‟in, Ekonomi Islam: sebuah pendekatan ekonomi mikro perspektif islam. 

(Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013). h. 105. 
77Yoopi Abimanyu, Ekonomi Manajerial edisi ke 2. (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2012). h. 14.  
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kenaikan. Sebaliknya, apabila harga turun, maka orang 

mengurangi pembelian terhadap barang lain yang sama 

jenisnya dan menambah pembelian terhadap barang yang 

mengalami penurunan harga.
78

 

 

b. Faktor-Faktor Permintaan 

Permintaan seseorang atau suatu masyarakat kepada 

suatu barang ditentukan oleh beberapa faktor: 

a. Harga barang itu sendiri 

b. Harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang 

tersebut 

c. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata 

masyarakat 

d. Corak distribusi pendapatan dalam masyarakat 

e. Cita rasa masyarakat 

f. Jumlah penduduk 

g. Ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang 

 

4. Transportasi 

a. Pengertian transportasi 

Transportasi dapat diartikan sebagai kegiatan 

pemindahan barang dan manusia dari tempat asal (origin) 

ke tempat tujuan (destination).79
 Transportasi melekat erat 

dengan kehidupan setiap manusia. Setiap hari bahkan 

setiap waktu manusia melakukan kegiatan transportasi. 

Ada 4 komponen yang digunakan dalam kegiatan 

transportasi yaitu; muatan yang diangkut, kendaraan 

sebagai sarana, jalan yang dapat dilalui, dan tersedianya 

terminal. Untuk transportasi barang diusahakan secara 

(L.A Schumer, 1968):
80

 cepat (speed), aman (safety), 

cukup (adequacy), frekuensi (frequency), teratur 

                                                             
78Sadono sukirno 2016. h. 75. 

79Dasar-dasar Ekonomi Transportasi, h. 1. 
80Manajemen Pembangunan Transportasi, h. 17 
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(regularity), bertanggung jawab (responsibility), murah 

(affordable price). Untuk transportasi menusia ditambah 

dengan nyaman (comfort). 

b. Fungsi transportasi dalam perekonomian 

Jasa transportasi mempunyai peranan yang sangat 

penting bukan hanya untuk melancarkan arus barang dan 

mobilitas manusia, tapi juga membantu tercapainya alokasi 

sumber daya ekonomi secara optimal, berarti kegiatan 

produksi dilaksanakan secara efektif dan efisien, 

kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat, 

selanjutnya kesenjangan antar daerah dapat ditekan 

menjadi sekecil mungkin. Peningkatan pendapatan 

perkapita dan pertubuhan pembangunan adalah merupakan 

sasaran pembangunan, dengan demikian fungsi transportasi 

terhadap perkembangan ekonomi dan pertumbuhan 

pembangunan sangat positif. Fungsi transportasi dikatakan 

“sektor pendukung pembangunan” dan “sektor pemberi 

jasa”.
81

 

c. Transportasi Online 

Transportasi Online dapat diartikan sebagai 

transportasi yang dilengkapi dengan aplikasi yang 

bertindak sebagai jembatan antara penumpang dan 

pengemudi. 
82

 

Transportasi Online adalah suatu penyelenggaraan 

lalu lintas dan angkutan jalan yang berjalan dengan 

mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu 

pengetahuan (teknologi) berbasis aplikasi dan Online baik 

untuk pemesanan maupun pembayaran.Transportasi 

berbasis aplikasi Online inimerupakan penggabungan dari 

jasatransportasi ojek dan teknologi komunikasi. 

                                                             
81Dasar-dasar Ekonomi Transportasi, h. 3. 
82 Shen, J., F. Qiu, W. Li, dan P. Feng.menjelajahi Efek dari Telepon / Online 

Sistem Pemesanan di Taxi Service: Studi Kasus Kota Suzhou di Cina. Di: 15 COTA 

International Conference of Profesional Transportasi. (2015). 
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Transportasi Online dapat memudahkan segala kegiatan 

masyarakat dengan layanan-layanan yang tersedia pada 

aplikasinya.
83

 

Namun, transportasi Online juga memiliki kekurangan 

diantaranya yaitu, pemesanan transportasi Online 

berhantung pada jaringan internet. Jadi, jika seseorang 

tidak memiliki jaringan internet maka, ia tidak dapat 

memesan transportasi Online.  

 

5. Ekonomi Islam 

a. Pengertian Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha 

manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber 

daya unutk mencapai falah berdasakan pada prinsip-

prinsip dan nilai-nilai Al-quran dan sunnah.
84

 Dalam 

Islam, kebutuhan menjadi alasan untuk mencapai 

pendapatan minimum, sedangkan kecukupan dalam 

standar hidup yang baik adalah hal yang paling mendasar 

distribusi retribusi setelah itu baru dikaitkan dengan kerja 

dan kepemilikan pribadi.
85

 

Islam mengajarkan manusia berbuat adil dalam 

memberikan takaran, menimbang dengan benar dan tidak 

merugikan orang lain.
86

Islam memberikan penjelasan 

tentang keharusan membayar upah kepada seorang 

                                                             
83Prinka Kurniasari dan Swasta Priambada, “Analisis Persepsi Kemanfaatan 

Dan Persepsi Kemudahan Terhadap Minat Perilaku Penggunaan Aplikasi Transportasi 

OnlinePada Mahasiswa Universitas Brawijaya”. Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 58 

No. 2 (Mei 2018), h. 130. 
84 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas 

islam indonesia atas kerja sama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam (Jakarta : PT. 

RajaGrafindo, 2013), h.19 
85 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Ekslusive Ekonomi Islam, (Jakarta: 

Kencana Renada Media Group, 2007), h. 132   
86 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas 

islam indonesia atas kerja sama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam (Jakarta : PT. 

RajaGrafindo, 2013), h.13 
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pekerja. Dalam melakukan pembayaran upah kepada 

seorang pekerja, pembayaran upah ini harus disesuaikan 

dengan apa yang telah dilakukan (adil) dan dianjurkan 

untuk membayar upah secepatnya. Selain itu dilarang 

melakukan eksploitasi tenaga seorang pekerja. Oleh 

karena itu dalam perjanjian harus dijelaskan tentang 

besarnya upah dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan.
87

 

b. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam 

Bersumber dari pandangan hidup islam melahirkan nilai-

nilai dasar dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu : 

1. Prinsip Kesatuan / Tauhid 

Prinsip tauhid yang berarti semua aspek dalam hidup 

dan mati adalah satu baik aspek politik, ekonomi, 

sosial, maupun agama yang berasal dari satu sistem 

nilai yang saling terintegrasi, terkait dan konsisten 

tauhid hanya cukup diangap sebagai keyakinan tuhan 

hanya satu.Tauhid adalah sistem yang harus 

dijalankan dalam mengelolakehidupan ini.
88

 

2. Prinsip Keadilan  

Didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat 

kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak 

kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati 

pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan 

serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek 

kehidupan.
89

 

3. Prinsip Keseimbangan 

Dalam ekonomi Islam dimaknai sebagai tidak adanya 

kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan berbagai 

aspek kehidupan: antara aspek fisik dan mental, 

material dan spiritual, individu dan sosial, masa kini 

                                                             
87 Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, (Yogyakarta: BPFI, 

2005), h, 313 
88 Sofyan S. Harahap, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam, (Salemba Empat), 

h. 78   
89 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas 

islam indonesia atas kerja sama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam (Jakarta : PT. 
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dan masa depan, serta dunia dan akhirat. Dalam arti 

sempit, keseimbangan bermakna terciptanya suatu 

situasi dimana tidak ada satu pihak pun yang merasa 

dirugikan, atau kondisi saling ridha („an taradhin).
90

 

4. Prinsip Kebebasan 

Manusia diangkat sebagai khilafah Allah SWT 

penanti di bumi untuk memakmurkannya. Manusia 

dipersilahkan dan mampu berbuat sesuka hatinya 

tanpa paksaan, tuhan memberikan koridor yang boleh 

dan yang tidak boleh. Aturan itu dimaksudkan untuk 

kemaslahatan manusia. Allah menurunkan Rasul-Nya 

untuk memberikan peringatan dan kabar gembira. 

Pelanggaran terhadap aturan Allah akan dimintai 

penananggung jawabannya.
91

 

5. Prinsip khilafah  

Yaitu amanah dan tanggung jawab manusia terhadap 

apa-apa yang dikuasakan kepadanya, dalam bentuk 

sikap dan prilaku manusia kepada Allah, dalam arti 

sempit, khilafah berarti tanggung jawab manusia 

mengelola sumber daya yang dikuasakan Allah 

kepadanya untuk mewujudkan maslahah yang 

maksimum.
92

 

B. Kerangka Pemikiran 

Peraturan pemerintah satu tarif yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini yaitu keputusan menteri perhubungan no 348 tahun 

2019 yang memuat mengenai pedoman perhitungan biaya jasa 

penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan 

masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Keputusan menteri 

perhubungan tersebut berlaku untuk seluruh transportasi Online 

yang ada di Indonesia. Setelah diterbitkanya kepmenperhub ini, 

tarif transportasi Online mengalami kenaikan dari tarif 

                                                             
90Ibid., h. 69 
91 Sofyan S. Harahap, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam, (Salemba Empat), 

h. 78   
92 Ibid, h.62.  



45 

 

 

 

sebelumnya. Sehingga, dapat meningkatkan atau bahkan 

mengurangi pendapatan Driver ojek Online di kota Bandar 

Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

Keterangan: 

Variabel Independen (X) 

Peraturan Pemerintah Satu Tarif 

Variabel Dependen (Y) 

Pendapatan Driver Ojek Online 

 

 

C. Pengajuan Hipotesis 

Teori Milton Friedman menyatakan bahwa pendapatan 

masyarakat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pendapatan 

permanen dan pendapatan sementara. Pendapatan permanen 

adalah pendapatan yang selalu diterima pada periode tertentu dan 

Peraturan Pemerintah 

satu tarif (X): 

 Tarif Batas atas 

 Tarif Batas bawah 

 Tarif minimum 

 

 

 

Pendapatan Driver ojek 

Online (Y): 

 Jam kerja 
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Perspektif Ekonomi Islam: 
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dapat diperkirakan sebelumnya, contohnya seperti pendapatan, 

upah, dan gaji. Pendapatan sementara yang tidak bisa 

diperkirakan sebelumnya.
93

 Menurut Boediono tentang 

pendapatan berupa gaji dan upah yang definisinya yaitu imbalan 

yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan pekerjaan untuk 

orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu 

ataupun satu bulan.
94

 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Zefanya F Telap, Salmin 

Dengo dan Alden Laloma tahun 2019 yang berjudul “Dampak 

Kebijakan Transportasi Online” membuktikan bahwa kebijakan 

transportasi ojek Online memberikan dampak positif yaitu 

meningkatkan pendapatan pengemudi ojek Online. 
95

 

Penelitian yang dilakukan oleh Deddy Cahyadi tahun 2017 

yang berjudul “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

pendapatan Driver ojek Online” menyatakan bahwa Faktor 

jumlah penumpang mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap pendapatan Driver gojek di Kota Malang, karena 

semakin banyak jumlah penumpang maka pendapatan yang 

diperoleh juga semakin besar.
96

 Penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Zudhi Irawan, Prawira Fajarindra Belgiawan dan Ari 

k. m Tarigan tahun 2019 yang berjudul “To compete or not 

compete: exploring the relationships between motor cycle based 

ride-sourcing, motorcycle taxis, and public transport in the 

Jakarta metropolitan area” Hasilnya menunjukkan bahwa 

kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap pendapatan 

pengemudi ojek, ada persaingan antara ojek dan MBRS di Jakarta 

                                                             
93Mankiw N. Gregory, Teori Makroekonomi Edisi Kelima (Jakarta: Penerbit 

Erlangga, 2003). h. 443. 
94Ibid., h. 170 
95Zefanya F Telap, Salmin Dengo dan Alden Laloma, “Dampak Kebijakan 

Transportasi Oline (Studi Kelurahan Bumi Nyiur Kec. Wanea Kota Manado)”. Jurnal 

Administrasi Publik, Vol. 5 N0.82 (Desember 2019), h. 8. 
96

Deddy cahyadi, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan 

DriverOjek Online (Studi Pada Go-Jek Malang)”, Universitas Brawidjaya. Tahun 

2017 
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metropolitan area (JMA). Analisis melaporkan bahwa 

penggunaan Motocycle based ride sourcing dapat mengurangi 

penggunaan ojek, karena tarif yang lebih murah. Hal ini dapat 

menyebabkan ketidakpastian dalam hal pendapatan dan peran 

masa depan di kalangan pengemudi ojek.
97

 

Peraturan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

Keputusan Menteri perhubungan no. KP 348 tahun 2019 tentang 

penetapan biaya jasa sepeda motor yang digunakan untuk 

kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Yang 

menyebabkan naiknya harga jasa ojek Online. Dari penelitian 

terdahulu dinyatakan bahwa, pendapatan Driverojek Onlinedi 

pengaruhi oleh jumlah penumpang.  

Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara 

jumlah permintaan suatu barang dengan harga barang tersebut. 

Hukum permintaan menyatakan “makin rendah harga suatu 

barang maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. 

Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang maka makin sedikit 

permintaan terhadap barang tersebut”.
98

 Penetapan harga sebuah 

produk bisa berpengaruh terhadap penjualan produk lainya yang 

dihasilkan oleh perusahaan yang sama.
99

 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah 

penelitian. Hipotesis bisa dikatakan praduga atau dugaan 

sementara. Berdasarkan pada beberapa studi literature di atas, 

maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai jawaban sementara 

dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: 

H0: Peraturan pemerintah satu tarif tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pendapatan driver transportasi online. 

                                                             
97Muhammad Zudhi Irawan, Prawira Fajarindra Belgiawan dan Ari k. m Tarigan, 

“To compete or not compete: exploring the relationships between motor cycle based 

ride-sourcing, motorcycle taxis, and public transport in theJakartametropolitan area”. 

Journal of Springer ScienceBusiness.Vol. 13 No. 4, (2019), h.13. 
98Sadono sukirno, h. 74. 
99Fandy tjiptono, Pemasaran Jasa, (Yogyakarta: Andi, 2014), h. 209-211. 
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H1: Peraturan pemerintah satu tarif berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pendapatan drtiver transportasi online.



BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Maret tahun 2020- 

bulan November tahun 2020. Penelitian ini dilakkan di Shalter/ 

pangkalan ojek Online yang ada di Kota Bandar Lampung 

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

analisis desktiptif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis 

data bersifat kuantitaif/ statistik, dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan.
100

 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam kehidupan 

nyata. Penelitian lapangan dilakukan dengan mencari data yang 

bersumber dari lokasi penelitian terhadap responden dengan 

menggunakan alat penelitian berupa kuesioner. 

C. Populasi, Teknik Pengambilan Sampel dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulanya.
101

 Populasi dalam penelitian ini 

yaitu Driver ojek Online Gojek dan Grab di kota Bandar 

Lampung yang berjumlah 7.000 Driver yang di dapat dari 

                                                             
100

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2017), h.8. 
101Ibid., h. 80. 
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jumlah driver Gojek berjumlah 4.000 
102

 dan driver Grab 

berjumlah 3.000.
103

 

 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan teknik Sampling incidental, yakni teknik 

penentuan sampel berdasarkan ketidaksengajaan, yaitu siapa 

saja yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan peniliti 

dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang 

kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.
104

 

3. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti 

tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, 

misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka 

peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi 

itu.
105

 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari 

populasi dan digunakan sebagai objek penelitian. Mengingat 

populasi dalam penelitian ini menggunakan populasi terhitung. 

Sehingga dalam penentuan jumlah sampel penelitian ini. Untuk 

menentukan ukuran jumlah sampel yang dibutuhkan sebagai 

responden dapat ditentukan dengan menggunakan teori slovin 

sebagai berikut:
106

 

2 

Keterangan: 

n = Jumlah Sampel  

N = Jumlah Populasi 

                                                             
102 Zaky, wawancara dengan penulis, Kantor Go-Jek Cabang Kota Bandar 

Lampung, 13 November 2020. 
103 Elang, wawancara dengan penulis, Kantor Grab Cabang Kota Bandar 

Lampung, 3 April 2021  
104Ibid., h. 56. 
105Ibid., h. 81. 
106 Ibid. 
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e
2
 = eror level/tingkat kesalahan (tingkat kesalahan 1%, 5% dan 

10%) 

1 = Nilai Konstanta 

Taraf kesalahan yang digunakan peneliti dengan perhitungan 

sebagai berikut: 

 

2 

2 

 

 

 

 

Berdasarkan rumus dan hasil perhitungan di atas, maka sampel 

yang di dapatkan 98.59.  Sehingga peneliti membulatkanya 

menjadi 100 sampel untuk dijadikan responden driver ojek online 

(Gojek dan Grab). 

4. TeknikPengumpulan Data 

Data adalah fakta–fakta maupun angka–angka yang secara 

relatif tidak berarti bagi pemakai, data akan diolah menjadi 

informasi yang memiliki arti bagi pemakai.
107

 Untuk melakukan 

penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sebagai 

berikut: 

a. Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data.
108

 Dalam penelitian 

ini, penulis memperoleh data primer secara langsung dari 

                                                             
107Husein Umar, Metode Penelitiam untuk Skripsi dan Tesis Bisnis 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), Hal.41 
108Sugiyono., h. 137 
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lapangan atau sumber data yang langsung memberikan data 

kepada penulis dengan melakukan penyebaran kuesioner dan 

observasi pada Driver ojek Online di Kota Bandar Lampung. 

b. Data Sekunder 

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang 

lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini, data sekunder 

dari informasi-informasi yang telah diarsipkan dan diolah dari 

bahan-bahan laporan jadi yang diperoleh dari jurnal, buku, 

artikel dan bahan lainya yang berkaitan dengan objek 

penelitian.  

 

D. Definisi Operasional Variabel 

1. Variable Independent (variabel bebas) 

Variabel Independen atau variabel bebas sering disebut 

variabel stimulus, predictor, antecedent. Variabel bebas adalah 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam 

struktur equation modeling (SEM) atau permodelan persamaan 

structural, variabel Independen juga disebut juga sebagai 

variabel eksogen.
109

Dalam penelitian ini, variable independent 

(X) adalah peraturan pemerintah satu tarif.  

 

2. Variable Dependent (variabel terikat) 

Variable Dependent sering disebut sebagai variabel output, 

kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut 

variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 

bebas.
110

 Dalam penelitian ini, variable dependent (Y) adalah 

pendapatan Driver ojek Online. 

 

                                                             
109Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta, 

Rineka Cipta, 2002), Hal. 78 
110

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2017), h.39. 
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Tabel 3.1 

Definisi operasional variabel 

 

No Variabel Definisi Indikator Skala 

Pengukuran 1. Peraturan 

Pemerintah 

(X) 

Keputusan Menteri 

Perhubungan no 384 

tahun 2019 tentang 

pedoman perhitungan 

biaya jasa penggunaan 

sepeda motor yang 

digunakan untuk 

kepentingan 

masyarakat yang 

dilakukan dengan 

aplikasi. 

1.Tarif batas atas 

2.tarif batas 

bawah  

3.  tarif 

minimum111 

Likert 

2. Pendapatan 

Driver Ojek 

Online(Y) 

Pendapatan merupakan 

balas jasa yang 

diterima oleh faktor-

faktor produksi dalam 

jangka waktu tertentu. 

Balas jasa waktu 

tersebut dapat berupa 

sewa, upah/ gaji, bunga 

ataupun laba. 

Pendapatan pribadi 

dapat diartikan sebagai 

semua jenis 

pendapatan, termasuk 

pendapatan yang 

diperoleh tanpa 

memberikan sesuatu 

kegiatan apapun, yang 

diterima oleh penduduk 

suatu negara.112 

1. Jam kerja 

2. Jumlah Poin  

3. Bonus  

4. jumlah 

penumpang 

 

Likert 

                                                             
111Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 348 Tahun 

2019, tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang 

digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. 
112Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makroekonomi Edisi Ketiga. (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2004), h. 37. 
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3. Ekonomi 

Islam 

Ekonomi Islam adalah 

ilmu yang mempelajari 

usaha manusia untuk 

mengalokasikan dan 

mengelola sumber daya 

untuk mencapai falah 

berdasarkan pada 

prinsip-prinsip dan 

nilai-nilai Al-Quran 

dan Sunnah113 

 Kesatuan / 

Tauhid 

 Keadilan  

 Kebebasan 

 Keseimbangan 

 Khilafah 

Rasio 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
114

 

Penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup. Pertanyaan 

yang diberikan kepada responden berupa pertanyaan tertutup 

sehingga responden hanya memilih jawaban yang telah 

disediakan. Skala yang digunakan adalah skala likert. Kuesioner 

akan diberikan kepada responden Driver ojek Online di kota 

Bandar Lampung. Untuk analisis kuantitatif diberikan nilai 

skala: 

Tabel 3.2 

Skala Jawaban 

Jawaban Skor 

Sangat Setuju / SS 5 

Setuju / S 4 

Kurang Setuju / KS 3 

Tidak Setuju / TS 2 

Sangat Tidak Setuju / STS 1 

                                                             
113 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas islam 

indonesia atas kerja sama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam (Jakarta : PT. 
RajaGrafindo, 2013), h. 19 

114Ibid., h. 142. 
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2. Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian 

berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih saling 

bertatap muka dengan mendengarkan secara langsung jawaban 

dari pertanyaan guna mendapatkan informasi – informasi yang 

diberikan oleh responden.
115

 Wawancara dalam penelitian ini 

ialah staff Dinas Perhubungan kota Bandar lampung dan driver 

Gojek dan Grab. 

3. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan 

psikologis. Dua diantara terpenting adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan.
116

 Observasi dilakukan untuk 

mengamati para Driver ojek Online yang ada di Kota Bandar 

Lampung. 

F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran untuk menunjukan tingkat-

tingkat kevalidan suatu instrument. Suatu instrument yang valid 

mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrument yang 

kurang valid memiliki validitas rendah.
117

 Hasil penelitian yang 

valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan 

data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. 
118

 

Beberapa metode yang digunakan untuk uji validitas dalam 

spss yaitu metode korelasi pearson dan metode corrected item 

total coreelation. Uji validitas dengan metode korelasi pearson 

analisis ini dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor 

item dengan item skor total dengan tanpa melakukan koreksi 

                                                             
115Narkubo, C dan Achamdi, Metode Penelitian ( Jakarta: Bumi Aksara, 

2007), h. 83.  
116Hadi Sutrisno, “Metodologi Research” jilid 1, 2, (Jogjakarta: UGM, 

1986, dikutip oleh Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D”(Bandung: Alfabeta, 2017), h.145. 
117Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, 

(Jakarta, Rineka Cipta, 2010), Hal. 211. 
118Sugiyono., h. 121. 
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terhadap spurious overlap (nilai koefision korelasi yang 

overstimasi) skor total item adalah penjumlahan dari 

keseluruhan item.
119

 

Keputusan uji validitas sebagai berikut: 

a.   Jika r hitung > r tabel, maka dikatakan valid 

b. Jika r hitung < r tabel, maka dikatakan tidak valid 

 

2. Uji Reliabilitas 

Hasil penelitian yang reliabel, bila terdapat kesamaan data 

dalam waktu yang berbeda.
120

 Reliabilitas menunjuk pada 

pengertian bahwa instrumen dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah 

baik. Reliabilitas instrumen merupakan syarat pengujian 

validitas instrumen, karena itu instrumen yang valid umumnya 

pasti reliabel tetapi pengujian reliabilitas instrumen perlu 

dilakukan. 
121

 

Metode uji reliabilitas yang akan digunakan adalah cronbach 

alpha. Metode ini digunakan dalam bentuk skala. 

Pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas sebagai berikut: 

a. Cronback alpha < 0.6 = reliabilita buruk 

b. Cronback alpha 0.6-0.79 = reliabilitas diterima 

c. Cronback alpha 0.8 = reliabilitas baik 

 

G. Uji hipotesis 

1. Analisis regresi linear sederhana 

Taknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linear sederhana. Penelitian ini menggunakan 1 

variabel bebas dan 1 variabel terikat. Persamaan regresi linear 

sederhana adalah: 

Y = a + bX 

                                                             
119Dawi Priyatno, Paham Analisis Statistik Data dengan SPSS 

(Yogyakarta: Mediacom,  2010), hal. 90 
120Ibid., 
121Suharsimi Arikunto., h. 221. 
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Keterangan : 

Y = pendapatan Driver ojek Online 

a = konstanta 

b = koefisien regresi variabel independent (variabel bebas) 

X = peraturan pemerintah 

Untuk menilai ketepatan regresi sampel dalam 

mengukurnilai aktual dapat ditaksir dari nilai statistik uji t dan 

nilai koefisien determinasi. 

2. Koefisien determinasi (r
2
) 

Koefisien determinasi merupakan ukuran yang mengatakan 

seberapa baik garis regresi sampel cocok/sesuai dengan 

datanya. r
2 

menggambarkan persentase jumlah valriasiyang 

benar-benar dapat dijelaskan oleh garis regresi linearnya, 

sehingga r
2
 dapat dicari dengan cara membandingkan. 

122
 

 

3. Uji parsial (uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui variabel bebas terhadap 

variabel terikat apakah bemakna atau tidak. Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan taraf signifikansi. Adapaun 

kriteria pengambil keputusan yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

a) Jika nilai Signifikasi < 0,05 maka Ho ditolak, Ha diterima. 

b) Jika nilai Sig > 0,05 maka Ho diterima, Ha ditolak. 

                                                             
122Muhammad Firdaus, Ekonometrika suatu pendekatan aplikatif, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2011) h. 91. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

1. Karakteristik Responden 

Penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2020. Subjek dalam 

penelitian ini adalah Driver ojek Online (Driver Gojek dan 

Grab). Objek yang diteliti adalah peraturan pemerintah satu tarif 

untuk transportasi Online terhadap pendapatan Driver ojek 

Online.Karakteristik responden adalah sebagai berikut: 

a. Jenis Kelamin 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin tersaji 

dalam bentuk diagram, sebagai berikut: 

 
Gambar 4.1 

Jenis Kelamin Responden 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2020  

 

Dari gambar diatas, dapat dilihat  bahwa mayoritas 

responden berjenis kelamin laki-laki sebesar 97% responden 

dan sisanya sebesar 3% responden berjenis kelamin 

perempuan. 
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b. Usia Responden 

Karakteristik responden berdasarkan usia disajikan 

dalamdiagram sebagai berikut:  

 
Gambar 4.2 

Usia Responden 
Sumber : Data Primer diolah tahun 2020 

Dari diagram diatas, dapat dilihat bahwa mayoritas 

responden memiliki rentang usia 26-35 tahun sebesar 45% 

responden, sebesar 30% responden berusia 17-25 tahun, 

kemudian responden dengan rentang usia 36-45 tahun 

sebesar 19%. Sisanya yaitu reponden yang memiliki rentang 

usia diatas 45 tahun. 

 

c. Aplikasi ojek Online 

Karakteristik desponden berdasarkan aplikasi ojek 

Online disajikan dalam diagram sebagai berikut: 
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Gambar 4.3 

Aplikasi ojek Online 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2020 

 

Dari diagram diatas, dapat dilihat bahwa sebanyak 77% 

responde menggunakan aplikasi Gojek dan sisanya sebesar 

23 % responden menggunakan aplikasi Grab. 

 

d. Lama menjadi Driver ojek Online 

Karakteristik reponden berdasarkan lama menjadi 

Driverojek Onlinedisajikan dalam diagram sebagai berikut: 

 
Gambar 4.4 

Lama Menjadi Driverojek Online 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2020 
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Dari diagram diatas, dapat dilihat bahwa mayoritas 

responden telah menjadi Driverojek Online selama 3 tahun 

sebesar 63%, kemudian sebesar 23% reponden menjadi 

Driverojek Online selama 2 tahun dan sisanya sebesar 14 

% responden menjadi Driverojek Online selama 4 tahun. 

 

e. Pekerjaan selain menjadi Driverojek Online 

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan selain 

menjadi Driverojek Onlinedisajikan dalam diagram 

sebagai berikut: 

 
Gambar 4.5 

Pekerjaan selain menjadi Driverojek Online 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2020 

 

Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa, mayoritas 

responden tidak memiliki pekerjaan lain selain menjadi 

Driverojek Online yaitu sebesar 66% kemudian responden 

dengan pekerjaan lain sebagai buruh sebesar 17%. 

Responden yang memiliki pekerjaan lain sebagai pedagang 

sebesar 5%, responden dengan pekerjaan lain sebagai 

mahasiswa sebesar 9%, responden dengan pekerjaan lain 

sebagai wiraswasta sebesar 2% dan sisanya adalah 
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responden yang memiliki pekerjaan lain sebagai ibu rumah 

tangga. 

2. Analisis Deskriptif 

a. Peraturan Pemerintah Satu Tarif untuk Transportasi 

Online (X) 

Hasil analisis deskriptif variabel Peraturan Pemerintah 

Satu Tarif diperoleh nilai minimum 28 dan maksimum 50; 

mean 42,12 dibulatkan menjadi 42, dan standar deviasi 

5,765. Jumlah butir pertanyaan terdiri dari 10 pernyataan 

yang masing-masing mempunyai skor 1 = sangat tidak 

setuju, 2 = tidak setuju, 3 = kurang setuju, 4 = setuju, dan 5 

= sangat setuju. Kategorisasi untuk variabel pengembangan 

pariwisata disajikan pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.1 

Kategorisasi Variabel Peraturan Pemerintah Satu Tarif 

(X) 

Kategori Interval 

skor 
Frekuensi  Persentase  

Tinggi  X>42 52 52 % 

Rendah  X<42 48 48 % 

Total   100 100% 
Sumber : Data Primer diolah tahun 2020 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas dari 100 

responden memberikan nilai dalam kategori tinggi yaitu 

sebanyak 52 responden (52%). Sedangkan sisanya 48 

responden (48%) memberikan nilai dalam kategori rendah. 

 

Berikut adalah distribusi jawaban responden pada tiap item 

pernyataan: 
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a) Pernyataan 1 

Tabel 4.2 

Dengan adanya kebijakan penetapan tarif batas 

atas, bawah dan minimum mencegah terjadinya 

persaingan tarif murah yang tidak sehat. 

Skala  Frekuensi  Persentase (%) 

1 0 0 

2 0 0 

3 32 32% 

4 32 32% 

5 36 36% 

Total  100 100% 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2020 

 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas pernyataan Item 1 dapat 

diketahui bahwa 36 atau 36% dan 32 atau 32% driver 

ojek online menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa 

dengan adanya kebijakan penetapan tariff batas atas, 

bawah dan minimum mencegah terjadinya persaingan 

tarif murah yang tidak sehat. Sisanya 32 atau 32% driver 

ojek online memiliki keraguan dengan adanya kebijakan 

tariff batas atas, bawah dan minimum dapat mencegah 

terjadinya persaingan tariff murah yang tidak sehat. Data 

ini mengindikasikan bahwa dari 100 driver ojek online 

68 driver ojek online atau 68% menyatakan dengan 

adanya kebijakan tarif atas, bawah dan minimum dapat 

mencegah terjadinya perang tarif murah yang 

mengakibatkan persaingan tidak sehat antar driver ojek 

online Grab dan Gojek. 
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b) Pernyataan 2 

Tabel 4.3 

Penetapan tarif batas atas, bawah dan 

minimum sudah diterapkan oleh perusahaan dan 

driver ojek online 

 

Skor  Frekuensi  Persentase % 

1 0 0 

2 0 0 

3 23 23% 

4 32 32% 

5 45 45% 

Total  100 100% 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2020 
 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas pernyataan item 2 dapat 

diketahui bahwa 45 atau 45% dan 32 atau 32% driver 

ojek online menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa 

penerapan tarif batas bawah, atas dan minimum sudah 

diterapkan oleh perusahaan dan dirver ojek online. 

Sisanya 23 atau 23% driver ojek online memiliki 

keraguan bahwa dengan penerapan tarif batas bawah, atas 

dan minimum sudah diterapkan oleh perusahaan. Data ini 

mengindikasikan bahwa dari 100 driver ojek online 77 

atau 77% driver ojek online menyatakan penerapan tarif 

batas bawah, atas dan minimum sudah diterapkan oleh 

perusahaan dan driver ojek online dengan baik sesuai 

dengan peraturan dari pemerintah. 
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c) Pernyataan 3 

Tabel 4.4 

Dengan adanya penerapan tarif batas atas, bawah 

dan minimum dapat meningkatkan penghasilan 

driver ojek online  

Skor  Frekuensi  Persentase  

1 0 0 

2 0 0 

3 23 23% 

4 33 33% 

5 44 44% 

Total  100 100% 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2020 

 

Berdasarkan data 4.4 di atas pernyataan item 3 dapat 

diketahui bahwa 44 atau 44% dan 33 atau 33% driver 

ojek online menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa 

dengan adanya penerapan tarif bawah, atas dan minimum 

dapat meningkatkan penghasilan driver ojek online. 

Sisanya 23 atau 23% dirver ojek online mempunyai 

keraguan dengan adanya kebijakan tarif yang berlaku 

dapat meningkatkan penghasilan mereka. Data ini 

mengindikasikan bahwa dari 100 driver ojek online 77 

atau 77%  driver ojek online menyatakan dengan adanya 

penetapan tarif bawah, atas dan minimum meningkatkan 

penghasilan mereka.   

d) Pernyataan 4 

Tabel 4.5 

Dengan adanya penerapan tarif batas atas, 

bawah dan minimum menciptakan kenyamanan 

penumpang dengan tarif yang dapat dijangkau 

oleh semua kalangan penumpang ojek Online 

Skor  Frekuensi  Persentase  

1 0 0 
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2 0 0 

3 22 22% 

4 17 17% 

5 61 61% 

Total  100 100% 

Sumber: Data Primer diolah tahun 2020 

 

Berdasarkan data 4.5 di atas pernyataan item 4 dapat 

diketahui bahwa 61 atau 61% dan 17 atau 17% driver 

ojek online menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa 

dengan adanya penerapan tarif batas bawah, atas dan 

minimum membuat tarif ojek online dapat dijangkau oleh 

semua kalangan penumpang ojek online. Sisanya 22 atau 

22% dirver ojek online memiliki keraguan dengan 

kebijakan tariff yang berlaku dapat dijangkau oleh semua 

kalangan penumpang. Data ini mengindikasikan bahwa 

dari 100 driver ojek online 78 atau 78% dirver ojek 

online menyatakan dengan adanya penerapan tariff atas, 

bawah dan minimum tarif ojek online dapat dijangkau 

oleh semua kalangan penumpang. 

e) Pernyataan 5 

Tabel 4.6 

Dengan adanya penerapan tarif batas atas, 

bawah dan minimum memberikan jaminan 

ongkos biaya dan sewa aplikator para driver  

Skor  Frekuensi  Persentase 

1 1 1% 

2 0 0 

3 24 24% 

4 32 32% 

5 43 43% 

Total  100 100% 

Sumber: Data Primer diolah tahun 2020 
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Berdasarkan data tabel 4.6 di atas pernyataan item 5 

dapat diketahui bahwa 43 atau 43% dan 32 atau 32% 

driver ojek online menyatakan sangat setuju dan setuju 

bahwa dengan adanya penerapan tariff batas atas, bawah 

dan minimum memberikan jaminan ongkos dan biaya 

para dirver dan sewa aplikator. Sisanya 24 atau 24% 

dirver ojek online memiliki keraguan dengan pernyataan 

ini, 1 atau 1% dirver ojek online menyatakan sangat tidak 

setuju bahwa dengan adanya penerapan tariff batas atas, 

bawah dan minimum memberikan jaminan ongkos biaya 

para dirver dan sewa aplikator. Kesimpulan data ini 

mengindikasikan dari 100 dirver ojek online 75 atau 75% 

driver ojek online menyatakan dengan adanya kebijakan 

tarif yang berlaku menjamin ongkos biaya driver sesuai 

dengan yang mereka kerjakan agar terhindar dari tariff 

bawah di bawah standar dan sewa  aplikator. 

f) Pernyataan 6 

Tabel 4.7 

Dengan adanya penerapan tarif batas atas, 

bawah dan minimum membuat Driver ojek 

Online mendapatkan penghasilan yang layak. 

Skor  Frekuensi  Persentase  

1 0 0 

2 0 0 

3 36 36% 

4 28 28% 

5 36 36% 

Total  100 100% 

Sumber: Data Primer diolah tahun 2020 

 

Berdasarkan data 4.7 di atas pernyataan item 6 dapat 

diketahui bahwa 36 atau 36% dan 28 atau 28% driver 

ojek online menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa 

dengan adanya penerapan tariff batas atas, bawah dan 

minimum membuat driver ojek online mendapatkan 
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penghasilan yang layak. Sisanya 36 atau 36% driver ojek 

online memiliki keraguan pada item ini. Data ini 

mengindikasikan bahwa dari 100 driver ojek online 64 

atau 64% menyatakan bahwa dengan adanya penerapan 

tariff atas, bawah dan minimum membuat driver ojek 

online mendapatkan penghasilan yang layak. 

g) Pernyataan 7 

Tabel 4.8 

Dengan adanya penerapan tarif batas atas, 

bawah dan minimum membuat Driver ojek 

Online menghabiskan waktu bekerja untuk 

mencapai poin harian. 

Skor  Frekuensi  Persentase  

1 1 1% 

2 0 0 

3 18 18% 

4 31 31% 

5 50 50% 

Total  100 100% 

Sumber: Data Primer diolah tahun 2020 

 

Berdasarkan data tabel 4.8 di atas pernyataan item 7 

dapat diketahui bahwa 50 atau 50% dan 31 atau 31% 

dirver ojek online menyatakan sangat setuju dan setuju 

bahwa dengan adanya penerapan tariff atas, bawah dan 

minimum membuat driver ojek online menghabiskan 

waktu bekerja untuk mencapai poin harian. Sisanya 18 

atau 18% driver ojek online memiliki keraguan dengan 

pernyataan ini, 1 atau 1% driver ojek online menyatakan 

sangat tidak setuju bahwa dengan adanya penerapan satu 

tarif atas, bawah dan minimum menghabiskan waktu 

bekerja dengan mencapai poin harian. Kesimpulan data 

ini mengindikasikan bahwa dari 100 driver ojek online 

81 atau 81% driver ojek online dengan kebijakan tariff 
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yang berlaku driver ojek online menghabiskan waktu 

bekerja mereka dengan mencapai poin harian. 

h) Pernyataan 8 

Tabel 4.9 

Dengan adanya penerapan tarif batas atas, 

bawah dan minimum membuat driver ojek 

Online mampu bersaing dengan driver 

perusahaan ojek lainya. 

Skor  Frekuensi  Persentase  

1 0 0 

2 0 0 

3 23 23% 

4 35 35% 

5 52 52% 

Total  100 100% 

Sumber: Data Primer diolah tahun 2020 
 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas pernyataan item 8 dapat 

diketahui bahwa 52 atau 52% dan 35 atau 35% 

menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa dengan 

adanya penerapan satu tariff atas, bawah dan minimum 

membuat driver ojek online mampu bersaing. Sisanya 23 

atau 23% driver ojek online memiliki keraguan dengan 

pernyataan ini. Data ini mengindikasikan bahwa dari 100 

driver ojek online 87 atau 87% menyatakan dengan 

kebijakan tarif yang berlaku driver ojek online mampu 

bersaing. 
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i) Pernyataan 9  

Tabel 4.10 

Dengan adanya penerapan tarif batas atas, 

bawah dan minimum menjadi solusi terbaik 

dalam ketimpangan tarif ojek Online yang 

berbeda perusahaan. 

Skor  Frekuensi  Persentase  

1 0 0 

2 0 0 

3 26 26% 

4 29 29% 

5 45 45% 

Total  100 100% 

Sumber: Data Primer diolah tahun 2020 

 

Berdasarkan tabel 4.10 di atas pernyataan item 9 dapat 

diketahui bahwa 45 atau 45% dan 29 atau 29% 

menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa dengan 

adanya penerapan tariff batas atas, bawah dan minimum 

menjadi solusi terbaik dalam ketimpangan tariff ojek 

online yang berbeda perusahaan. Sisanya 26 atau 26% 

memiliki keraguan dengan pernyataan item ini. Data ini 

mengindikasikan bahwa dari 100 driver ojek online 74 

atau 74% menyatakan kebijakan tariff atas, bawah dan 

minimum menjadi solusi ketimpangan tarif ojek online 

yang berbeda perusahaan (Grab dan Gojek). 
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j) Pernyataan 10  

Tabel 4.11 

Dengan adanya penerapan tarif batas atas, 

bawah dan minimum menciptakan tarif yang 

adil pada driver ojek online yang berbeda 

perusahaan (Grab dan Gojek) 

Skor  Frekuensi  Persentase  

1 0 0 

2 0 0 

3 22 22% 

4 24 24% 

5 54 54% 

Total  100 100% 

Sumber: Data Primer diolah tahun 2020 

 

Berdasarkan tabel 4.11 di atas pernyataan item 10 

dapat diketahui bahwa 54 atau 54% dan 24 atau 24% 

menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa dengan 

adanya penerapan tarif batas atas, bawah dan minimum 

menciptakan tariff yang adil pada driver ojek online yang 

berbeda perusahaan. Sisanya 22 atau 22% driver ojek 

online memiliki keraguan dengan pernyataan ini. Data ini 

mengindikasikan bahwa dari 100 driver ojek online 78 

atau 78% driver menyatakan dengan penerapan tarif 

bawah, atas dan minimum menciptakan tariff yang adil 

pada driver ojek online yang berbeda perusahaan. 

 

 

b. Pendapatan Driverojek Online (Y) 

Hasil analisis deskriptif variabel Pemdapatan Driverojek 

Online diperoleh nilai minimum 12 dan maksimum 20; 

mean 17,53 dibulatkan menjadi 17, dan standar deviasi 

2,653. Jumlah butir pertanyaan terdiri dari 4 pernyataan 

yang masing-masing mempunyai skor 1 = sangat tidak 
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setuju, 2 = tidak setuju, 3 = kurang setuju, 4 = setuju, dan 5 

= sangat setuju. Kategorisasi untuk variabel pengembangan 

pariwisata disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.12 

Kategorisasi Variabel Pendapatan Drivertransportasi  

Online(Y) 

Kategori 
Interval 

skor 
Frekuensi  Persentase  

Tinggi  X>17 60 60 % 

Rendah  X<17 40 40 % 

Total   100 100% 
Sumber: Data Primer diolah tahun 2020 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas dari 100 

responden memberikan nilai dalam kategori tinggi yaitu 

sebanyak 60 responden (60%). Sedangkan sisanya 40 

responden (40%) memberikan nilai dalam kategori rendah. 

Berikut adalah distribusi jawaban responden pada tiap item 

pernyataan: 

 

a) Pernyataan 1.  

Tabel 4.13 

Kebijakan penetapan tarif yang baru dan lama jam 

kerja yang fleksibel membuat penghasilan para driver 

ojek online meningkat 

Skor  Frekuensi  Persentase  

1 0 0 

2 0 0 

3 19 19% 

4 18 18% 

5 63 63% 

Total  100 100% 

Sumber: Data Primer diolah tahun 2020 
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Berdasarkan data tabel 4.13 di atas pernyataan 

pendapatan item 1 dapat diketahui bahwa 63 tau 63% dan 

18 atau 18% driver ojek online menyatakan sangat setuju 

dan setuju bahwa kebijakan penetapan tarif yang baru 

dan lama jam kerja yang fleksibel membuat penghasilan 

para driver ojek online meningkat. Sisanya 19 atau 19% 

driver ojek online memiliki keraguan pada pernyataan 

item ini. Data ini mengindikasikan bahwa dari 100 driver 

ojek online 81 atau 81% driver menyatakan dengan 

adanya kebijakan penetapan tarif atas, bawah dan 

minimum dan lama jam kerja yang fleksibel mampu 

membuat penghasilan driver meningkat. 

 

b) Pernyataan 2 

Tabel 4.14 

Dengan banyaknya jumlah penumpang dapat 

meningkatkan penghasilan Driver ojek online  

Skor  Frekuensi  Persentase  

1 0 0 

2 0 0% 

3 28 28% 

4 16 16% 

5 56 56% 

Total  100 100% 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2020 

 

Berdasarkan tabel 4.14 di atas pernyataan pendapatan 

item 2 dapat diketahui bahwa 56 atau 56% daan 16 atau 

16% menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa 

banyaknya jumlah penumpang dapat meningkatkan 

penghasilan driver ojek online. Sisanya 28 atau 28% 

memiliki keraguan pada pernyataan item ini. Data ini 

mengindikasikan bahwa dari 100 driver ojek online 72 
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atau 72 atau 72% menyatakan banyaknya jumlah 

penumpang dapat meningkatkan penghasilan para driver. 

 

c) Pernyataan 3 

Tabel 4.15 

Besarnya jumlah poin menjadi salah satu yang 

mempengaruhi meningkatnya penghasilan driver 

ojek online 

Skor  Frekuensi  Persentase  

1 0 0 

2 0 0 

3 19 19% 

4 23 23% 

5 58 58% 

Total  100 100% 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2020 

 

Berdasarkan tabel 4.15 di atas pernyataan pendapatan 

item 3 dapat diketahui bahwa 58 atau 58% dan 23 atau 

23% menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa 

besarnya jumlah poin menjadi salah satu yang 

mempengaruhi meningkatknya penghasilan driver ojek 

online. Sisanya 19 atau 19% memiliki keraguan pada 

item ini. Data ini mengindikasikan bahwa dari 100 driver 

ojek online 81 atau 81% driver menyatakan besarnya 

jumlah poin yang didapatkan oleh driver ojek online 

dapat meningkatkan penghasilan para driver. 
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d) Pernyataan 4 

Tabel 4.16 

Bonus/Insentif yang di dapatkan oleh driver ojek 

online menjadi salah satu yang mempengaruhi 

penghasilan driver ojek online 

Skor  Frekuensi  Persentase  

1 0 0 

2 0 0 

3 14 14% 

4 29 29% 

5 57 57% 

Total  100 100% 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2020 

 

Berdasarkan tabel 4.16 di atas pernyataan pendapatan 

item 4 dapat diketahui bahwa 57 atau 57% dan 29 atau 

29% driver ojek online menyatakan sangat setuju dan 

setuju bahwa bonus/insentif yang di dapatkan oleh driver 

ojek online menjadi salah satu yang mempengaruhi 

penghasilan driver. Sisanya 14 atau 14% driver ojek 

online memiliki keraguan dengan pernyataan item ini. 

Data ini mengindikasikan bahwa dari 100 driver ojek  

online 86 atau 86% driver menyatakan bonus/insentif 

yang di dapatkan oleh para driver ojek online dapat 

mempengaruhi penghasilan para driver semakin besar 

bonus yang di dapatkan maka penghasilan yang 

didapatkan semakin besar pula. 

 

3. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Uji kualitas data untuk melihat data yang digunakan seakurat 

mungkin dan dapat dipertanggung jawabkan. Uji kualitas data 

dalam penelitian ini meliputi uji validitas dan reliabilitas. 

Hasilnya dapat dijelaskan satu per satu sebagai berikut: 
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a. Uji Validitas Instrumen 

Dalam mengukur tingkat validitas penulis menggunakan 

aplikasi SPSS 20 (Statistical Product and Service Solutions). 

Pengujian validitas dilakukan pada variabel peraturan 

pemerintah satu tarif sebagai variabel independent. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan kriteria pengujian jika 

rhitung >rtabel maka alat ukur tersebut valid. Begitu pula 

sebaliknya, jika rhitung < rtabel maka alat hitung tersebut 

tidak valid, dengan taraf signifikan 0,1 atau 10% dengan N= 

100 dimana 100-2= 98 sehingga dalam penelitian ini rtabel 

nya adalah 0,2324. 

 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Validitas Variabel X Peraturan Pemerintah 

Satu Tarif 

 

Variabel Item 

Pernyataan 

Item- total 

Correlation 
r-tabel Keterangan 

Peraturan 

pemerintah 

satu tarif 

(X) 

 

Item 1 0,526 0,2324 Valid  

Item 2 0,589 0,2324 Valid 

Item 3 0,660 0,2324 Valid 

Item 4 0,801 0,2324 Valid 

Item 5 0,761 0,2324 Valid 

Item 6 0,649 0,2324 Valid 

Item 7 0,741 0,2324 Valid 

Item 8 0, 828 0,2324 Valid 

Item 9 0, 707 0,2324 Valid 

Item 10 0, 748 0,2324 Valid 

Pendapatan 

Driver 

Ojek 

Online (Y) 

Item 1 0, 817 0,2324 Valid 

Item 2 0, 818 0,2324 Valid 

Item 3 0, 864 0,2324 Valid 

Item 4 0, 806 0,2324 Valid 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2020 
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Berdasarkan tabel tersebut di atas maka keseluruhan item 

pada variabel X (peraturan pemerintah satu tarif) dan variabel 

Y (Pendapatan Driver ojek Online) dinyatakan valid karena 

seluruh item pernyataan memiliki nilai r hitung > r tabel. 

 

b. Uji Reliabelitas Instrumen 

Uji Reliabilitas dilakukan untuk mengetahui 

kekonsistenan jawaban responden dalam menjawab 

pernyataan-pernyataan mengukur variabel peraturan 

pemerintah satu tarif. Untuk mengetahui pernyataan tersebut 

reliabel atau tidak dilihat pada nilai Alpha. Apabila nilai 

Cronbach Alpha > 0,60 maka artinya variabel tersebut 

reliabel dan sebaliknya: 

Tabel 4.18 

Uji Reliabilitas 

 

Variabel  
Cronbach 

Alpha 

Nilai 

Kritis Keterangan  

Peraturan 

pemerintah satu 

tarif (X) 

0,885 0,60 Reliabel  

Pendapatan 

Driverojek 

Online (Y) 

0,842 0,60 Reliabel  

Sumber : Data Primer diolah tahun 2020 

 

Pada table diatas, menunjukan bahwa setiap variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliable. 

Artinya semua jawaban responden sudah konsisten dalam 

menjawab setiap item pernyataan yang mengukur masing-

masing variabel. Cronbach Alpha terdapat angka 0,885 yang 

dimiliki variabel X, dan 0,842 yang dimiliki variabel Y. Itu 

yang artinya hasil perhitungan reliabilitas lebih besar dari 

nilai kritis sebesar 0,60. sehingga dapat disimpulkan bahwa 

alat ukur tersebut memiliki tingkat reabilitas yang baik. 
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4. Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk 

menggambarkan nilai dari variabel dependen apabila nilai 

variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan 

dan untuk mengetahui pengaruh jelas antara variabel 

independen terhadap variabel depeden. Analisis regresi linier 

sederhana dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4.19 

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Sederhana 

 

Variabel  

Koefisien 

Regresi 

(b) 

t-hitung Sig. Kesimpulan 

Peraturan 

pemerintah satu 

tarif untuk 

transportasi 

Online 

0,304 8,715 0,000 Signifikan 

Konstanta = 4,722 

Sig            = 0,002 

Sumber : Data Primer diolah 2020 

Berdasarkan tabel diatas, maka diperoleh suatu persamaan 

regresi sebagai berikut: 

Y = 4,722 + 0,304 (X) 

 

Keterangan: 

a. Nilai konstanta sebesar 4,722 artinya, jika nilai variabel 

peraturan pemerintah satu tarif (X) tidak ada atau 

nilainya sama dengan 0 maka nilai variabel pendapatan 

Driverojek Online (Y) = 4,722. 
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b. Nilai koefisien variabel peraturan pemerintah satu tarif 

(X) = 0,304 jika terjadi kenaikan satu kesatuan pada 

variabel peraturan pemerintah satu tarif (X) maka 

variabel pendapatan Driver ojek Online (Y) akan naik 

sebesar 0,304 

b. Uji t 

Uji t pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara 

individual dalam menjelaskan variasi varabel dependen. 

Apabila nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,1, maka disimpulkan bahwa 

variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat. 

Besarnya α yang digunakan dalam uji satu arah adalah 

10% (0.1) adapun rumus penentuan T tabel adalah (α/2 = 0.1 

: 2 = 0.05) dengan df (n-k-1) = (100-1-1), sehingga nilai 

Ttabel adalah 0.2324, dengan dasar pengambilan keputusan 

jika nilai sig < 0.1 atau t hitung > t tabel maka terdapat 

pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Hasil uji t dapat 

dilihat sabagai berikut: 

 

Tabel 4.20 

Hasil Uji t 

 

Variabel t hitung Signifikansi Keterangan 

Peraturan 

pemerintah satu 

tariff 

8,715 0,000 Terdapat pengaruh 

peraturan 

pemerintah satu 

tarif terhadap 

pendapatan ojek 

Online 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2020 

 

Berdasarkan uji t, diperoleh hasil nilai t hitung 8,715 

lebih besar dari t tabel 0,2324 dengan nilai signifikansi 0,000 

< 0,1. Tingkat signifikansi < 0,1 maka hal ini menunjukan Ha 
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diterima, artinya “Penerapan peraturan pemerintah satu tarif 

berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan 

Driverojek Online”. 

 

c. Uji koefisien Determinasi (R
2
) 

Analisis determinasi digunakan untuk mengukur 

besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Berikut adalah hasil uji koefisien 

determinasi pada penelitian ini: 

 

Tabel 4.21 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .661
a
 .437 .431 2.002 

a. Predictors: (Constant), PERATURAN PEMERINTAH SATU 

TARIF 

b. Dependent Variable: PENDAPATAN 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2020 

 

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan besarnya hubungan 

( R) atau nilai korelasi antara peraturan pemerintah satu tarif 

untuk transportasi Online (X) dengan pendapatan Driverojek 

Online(Y) yaitu sebesar 0,661 dan diperoleh nilai koefisien 

determinasi (R
2
) sebesar 0,437 atau 43,7%. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel 

peraturan pemerintah satu tarif terhadap variabel pendapatan 

adalah sebesar 43,7%, sedangkan sisanya sebesar 56,3% 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. 
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Tabel 4.22 

Model Summary
b
 

Model R 

R Square 

 
Adjusted R Square 

1 .661
a
 .437 .431 

a. Predictors: (Constant), TARIF 

b. Dependent Variable: PENDAPATAN 

Hasil pengujian menyatakan bahwa variabel penerapan 

peraturan pemerintah satu tarif untuk transportasi Online 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, dengan koefisien 

regresi sebesar 0,437. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

penerapan peraturan pemerintah satu tarif untuk transportasi 

Online memiliki pengaruh terhadap pendapatan Driverojek 

Online. Penerapan peraturan pemerintah satu tarif untuk 

transportasi Online juga mampu menjelaskan pengaruh 

terhadap pendapatan Driverojek Online sebesar 43,1%, sisanya 

56,3% dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian. 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis 

1. Pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Satu Tarif 

Untuk Transportasi Online Terhadap Pendapatan Driver 

Ojek Online dalam perspektif ekonomi islam 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik pada penelitian 

ini didapat sebuah hasil bahwa penerapan peraturan pemerintah 

satu tarif berpengruh positif terhadap pendapatan driver ojek 

online, hal ini terbukti pada pengujian hipotesis dimana nilai T-

hitung 8.715>nilai T-tabel 1.987 dengan nilai signifikansi 

sebesar < 0.000, dengan demikian, H0 ditolak dan H1 diterima. 

Kemudian berdasarkan hasil uji koefisien determinasi 

(R
2
) atau nilai R square didapat sebuah hasil nilai R square  

sebesar 0.437 hal ini mengandung arti bahwa sumbangan 

variabel peraturan pemerintah satu tarif terhadap pendapatan 

driver ojek online sebesar 43.7%.  
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Peraturan atau kebijakan umumnya berupa intervensi 

pemerintah dan publik untuk mencari cara pemecahan masalah 

dalam pembangunan kebijakan (policy) sering kali disamakan 

dengan istilah politik, program, keputusan, undang-undang, 

aturan, ketentuan-ketentuan, kesepakatan, konvensi dan rencana 

strategis.
123

 Peraturan atau kebijakan yang dibahas pada 

penelitian ini ialah peraturan satu tarif, tarif adalah harga jasa 

angkutan yang dibayarkan oleh konsumen kepada driver 

angkutan.
124

  

Berdasarkan hasil analisis data jawaban responden 

dengan angka presentase 45% dan 29% menyatakan sangat 

setuju dan setuju bahwa dengan adanya penerapan tarif batas 

atas, bawah dan minimum menjadi solusi terbaik dalam 

ketimpangan tarif ojek online yang berbeda perusahaan. Hal ini 

mengindikasikan 74% driver ojek online menyatakan peraturan 

penerapan sistem satu tarif menjadi solusi ketimpangan tarif 

ojek online antara Grab dan Gojek. Artinya kebijakan satu tarif 

pemerintah memberikan pemecahan masalah dalam 

ketimpangan tarif ojek online. besarnya angka presentase 36% 

dan 32% driver ojek online menyatakan sangat setuju dan 

setuju bahwa adanya kebijakan penetapan tarif batas atas, 

bawah dan minimum mencegah terjadinya persaingan tarif 

murah yang tidak sehat. Hal ini mengindikasikan 68% driver 

ojek online dengan adanya penerapan kebijakan tarif atas, 

bawah dan minimum dapat mencegah terjadinya perang tarif 

murah yang mengakibatkan persaingan tidak sehat antar driver 

ojek online Grab dan Gojek. 

Sebelum adanya peraturan penetapan satu tarif 

transportasi online diberlakukan, Grab dan Gojek bersaing 

secara tidak sehat dengan melakukan perang tarif murah antar 

perusahaan Gojek dan Grab. Menurut salah satu driver Gojek 

sebelum adanya peraturan penetapan satu tarif berlaku, Grab 

                                                             
123Euis Amalia , h. 33.  
124Dasar-dasar Ekonomi Transportasi, h. 117.  
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dan Gojek sama-sama bersaing dalam hal tarif, karena dengan 

murahnya persaingan tarif yang dilakukan perusahaan Grab dan 

Gojek membuat driver bersaing secara tidak sehat dan 

terjadinya monopoli.
125

 

Peraturan atau kebijakan penetapan satu tarif dari 

Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 348 

Tahun 2019 tentang pedoman perhitungan biaya jasa 

penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan 

masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi.
126

 Kebijakan ini 

dimaksudkan agar terciptanya iklim kompetisi yang adil 

sehingga para driver ojek online Grab dan Gojek dapat bersaing 

sesuai dengan regulasi yang ada. Tarif batas bawah atau TBB 

merupakan tarif yang telah dihitung dengan memperhatikan 

biaya produksi yang dikeluarkan oleh driver, penyusutan 

kendaraan dan harta lainya yang dipergunakan oleh driver 

untuk memproduksi jasa, biaya komisi aplikasi serta 

memperhitungkan pendapatan driver yang layak. Sementara 

untuk penerapan tarif batas atas atay TBA lebih untuk ke 

perlindungan ke konsumen yang menggunakan jasa ojek online. 

Dengan adanya ketetapan TBA, driver tidak bisa menaikan 

harga sementa-mena ketika menggunakan jasa di jam-jam 

sibuk. Pada peraturan tersebut tarif atas bawah atau TBB dan 

tarif batas atas atau TBA zonasi Bandar Lampung masuk dalam 

Zona I yaitu biaya jasa batas bawah Rp. 1850 per km, 

sedangkan biaya jasa batas atas Rp. 2.300 per km. biaya jasa 

minimal Rp. 7000 – 10.000 sebagaimana dimakud biaya jasa 

minimal harus dibayarkan oleh penumpang untuk jarak tempuh 

paling jauh 4 km.   

Berdasarkan teori pendapatan yang dikemukakan oleh 

Milton Friedman bahwa pendapatan permanen akan meningkat 

                                                             
125 Joni Irwansyah, wawancara kepada penulis, Shalter Gojek Central Plaza, 5 

November 2020. 
126 Keputusan menteri Perhubungan no 348 tahun 2019. Tentang pedoman 

perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan 

masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. 
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bila individu menilai kualitas dirinya semakin baik dan mampu 

bersaing dipasar.
127

 Berdasarkan hasil jawaban responden angka 

presentase 52% dan 35% menyatakan sangat setuju dan setuju 

bahwa dengan adanya penerapan satu tarif atas, bawah dan 

minimum membuat driver ojek online mampu bersaing. Hal ini 

mengindikasikan 87% driver ojek online menyatakan bahwa 

dengan adanya penerapan tarif batas atas, bawah dan minimum 

membuat driver ojek online mampu bersaing secara kompetitif. 

Sejalan dengan teori tersebut hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian bahwa driver ojek online Grab dan Gojek dengan 

adanya kebijakan satu tarif baru mampu bersaing secara 

kompetitif. 

Dari hasil penelitian ini sependapat dan sesuai dengan 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zefanya F Telap, 

Salmin Dengo dan Alden Laloma tahun 2019 yang berjudul 

“Dampak Kebijakan Transportasi Online” membuktikan bahwa 

kebijakan transportasi ojek Online memberikan dampak positif 

yaitu meningkatkan pendapatan pengemudi ojek Online. 
128

 

Sejalan dengan Penelitian ini, kebijakan yang diterapkan oleh 

Kementrian Perhubungan menjadi solusi dalam ketimpangan 

tarif dan mencegah terjadinya persaingan tidak sehat perang 

tarif antar Gojek dan Grab, sehingga kebijakan ini 

mempengaruhi peningkatan penghasilan para driver. 

Faktor jumlah penumpang dan poin juga turut 

memperngaruhi pendapatan para driver ojek online seperti  

penelitian serupa yang dilakukan oleh Eva Marsusanti, et. al. 

tahun 2018 yang berjudul “Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Pendapatan Driver Gojek” hasil penelitian 

membuktikan bahwa faktor-faktor yang paling 

mempengaruhi pendapatan Driver Gojek sebesar 75% 

adalah pesaingbaru dan system poin, dimana pesaing seperti 

                                                             
127 Mankiw N. Gregory, h. 443. 

128Zefanya F Telap, Salmin Dengo dan Alden Laloma, “Dampak Kebijakan 
Transportasi Oline (Studi Kelurahan Bumi Nyiur Kec. Wanea Kota Manado)”. Jurnal 

Administrasi Publik, Vol. 5 N0.82 (Desember 2019), h. 8. 
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Grab juga mulai berkembang di kota Sukabumi.
129

 Dan 

penelitian Deddy Cahyadi tahun 2017 yang berjudul 

“analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan 

Driver ojek Online”  dengan hasil penelitian yang 

menyatakan bahwa faktor jumlah penumpang mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap pendaptan Driver 

gojek di Kota Malang, karena semakin banyak jumlah 

penumpang atau orderan maka pendapatan yang di peroleh 

juga semakin besar, dan jumlah orderan yang diterima akan 

diakumulasikan menjadi point yang dapat di tukarkan 

menjadi bonus berupa uang yang diberikan kepada Driver 

gojek.
130

 

Dalam Islam membahas sebuah peraturan atau kebijakan 

pemerintah dalam prinsip khilafah. Melalui kebijakan 

penetapan tarif, pemerintah memiliki kedudukan dan peranan 

penting dalam ekonomi islam. dimana sudah ada dalam firman 

Allah surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi: 

َٰء ام ُنوٓ  ي  َٰ َٰٱلَِّذين  ا َٰٱلٓ  أ ي ُّه  َٰو أُْوِل َٰٱلرَُّسول  َٰو أ ِطيُعوْا َٰٱللَّو  َٰأ ِطيُعوْا ِرَٰٓۡ أ مٓۡ ْا
ٓۖ ِمنُكم َٰت  ن  ز عَٰٓۡ َٰش يَٰٓۡ ُتَٰٓۡ ف ِإن َُٰكنُتمَٰف  ُردُّوُىِإل َٰٓ  ءٓۡ ِف َِٰإن َٰو ٱلرَُّسوِل َٰٓۡ ٱللَِّو

َٰو ٱلٓۡ ُتؤ َٰبِٱللَِّو َٰٱلٓۡ ي وٓۡ ِمُنون  يَٰٓ  ِخرَِٰٓ  أٓۡ ِم َٰخ  ِلك  َٰس َٰٓۡ و أ حٓ  رٓۡ ذ   ِويًًلَٰٓۡ ت أُن
٨٢ََٰٰ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah 

dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 

                                                             
129 Eva Marsusanti, et. al, “faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan 

DriverGojek”. Jurnal Swabumi, Vol. 6 No. 2 (September 2018), h. 132. 
130 Deddy cahyadi, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan 

Driver Ojek Online (Studi Pada Go-Jek Malang)”, Universitas Brawidjaya. Tahun 

2017 
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hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 

lebih baik akibatnya”.131 

Berdasarkan ayat diatas hubungan ayat ini dengan 

pemerintah dalam perspektif ekonomi Islam merujuk pada 

perintah kepada orang-orang yang beriman untuk taat kepada 

Allah SWT, Rasulullah SAW dan ulil amri, pemerintah disini 

diposisikan sebagai ulil amri yang harus ditaati dan 

didengarkan selama tidak diperintahkan untuk melakukan suatu 

hal yang batil.
132

   

Dalam Islam penetapan tarif atau harga terdapat dua 

aturan yang dilakukan yaitu pertama pertama, diserahkan 

sepenuhnya pada mekanisme pasar, kedua, adanya campur 

tangan pemerintah atau lebih dikenal dengan istilah tas‟ir 

jabari. 133
   

Islam memperbolehkan bahkan mewajibkan pemerintah 

melakukan intervensi harga, bila terjadi penyimpangan dan 

sewenang-wenang yang disebabkan oleh distorsi kenaikan 

harga terhadap permintaan dan penawaran sehingga 

menimbulkan kezaliman bagi salah satu pihak. Seperti harga 

yang terjadi akan lebih tinggi dari pada yang seharusnya 

sehingga merugikan konsumen, atau harga yang terjadi terlalu 

rendah sehingga merugikan produsen. Penetapan harga 

dilakukan untuk mengembalikan harga menuju harga yang adil. 

Intervensi harga harus menyangkut kepentingan masyarakat.
134

 

Menurut Jumhur Ulama hanya dalam kondisi tertentu 

saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga, 

prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga yang adil 

dan harga yang normal, dalam suatu kebijakan penetapan harga 

                                                             
131 QS An-Nisa Ayat 59. 
132 M. Abdul Ghoffar E.M, Abdurahman Muthi, Abu Ihsan Al-Atsari, 

Pengedit M. Yusuf Harun et.al, Tafsir Ibnu Katsir, terjemahan : Jilid 2, (Bogor : 

Pustaka Iman Asy-Syafi, 2004), h. 338 
133Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Bisnis Islam (Jakarta: Gema Insani) 

h.257.  
134Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Indonesia, Ekonomi 

Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 340.  
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baik yang bersifat harga maupun jasa haruslah terdapat norma 

dan etika agama serta tidak merugikan pihak antara konsumen 

dan produsen. Islam sendiri memperbolehkan bahkan 

mewajibkan pemerintah melakukan regulasi penetapan harga 

bila terjadinya adanya persaingan tidak sempurna dan terjadinya 

monopoli terhadap suatu komunitas
 
.
135 

Menurut Ibnu Taimiyah 

kebijakan penetapan harga diukur atas kompensansi dengan 

harga yang adil, yakni harga yang tidak menimbulkan 

eksploitasi atau penindasan (dzalim) sehingga merugikan pihak 

satu dengan pihak lainya.
136

 

Beranjak dari teori Jumhur Ulama dan Ibnu Taimiyah 

kebijakan pemerintah peraturan penetapan satu tarif sudah 

sesuai dengan harga yang adil dan mecegah terjadinya 

persaingan tidak sehat antar dirver gojek.  

 Berdasarkan hasil data jawaban responden angka 

presentase 45% dan 32% driver ojek online menyatakan sangat 

setuju dan setuju bahwa penerapan tarif batas bawah, atas dan 

minimum sudah diterapkan oleh perusahaan dan dirver ojek 

online. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan Grab dan 

Gojek sudah menerapkan sistem penetapan tarif batas atas, 

bawah dan minimum. Besarnya presentase 54% dan 24% driver 

ojek online menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa dengan 

adanya penerapan tarif batas atas, bawah dan minimum 

menciptakan tarif yang adil pada driver ojek online yang 

berbeda perusahaan. Hal ini mengindikasikan 78% driver ojek 

online menyatakan bahwa dengan adanya penerapan tarif batas 

atas, bawah dan minimum dari Kementrian Perhubungan 

menciptakan tarif yang adil dalam persaingan Gojek dan Grab. 

Berdasarkan hasil kuesioner di atas di dapat sebuah hasil 

bahwa penerapan satu tarif dari Kementrian Dinas Perhubungan 

yaitu tarif batas atas, bawah dan minimum pada transportasi 

online menjadi solusi ketimpangan tarif ojek online dan 

                                                             
135 Ibid. 189.  
136 Ibid. 190. 
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mencegah terjadinya persaingan tidak sehat sehingga 

menciptakan tarif yang adil untuk Grab dan Gojek dan driver 

ojek online antara Grab dan Gojek mampu bersaing secara 

sehat.  

Penetapan harga yang dilakukan oleh Kementrian 

Perhubungan ini juga dapat mempengaruhi penghasilan  yang 

diperoleh para driver ojek online, pendapatan itu sendiri dalam 

perspektif Ekonomi Islam adalah perolehan barang, uang yang 

dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang 

bersumber dari syariat Islam.
137

 Dalam Islam sendiri kebutuhan 

memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. 

Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik (Nishab) 

adalah hal yang paling mendasari distribusi, retribusi kekayaan 

setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan 

pribadi.
138

  

Berdasarkan hasil kuesioner dengan adanya penerapan 

satu tarif batas atas (TBA), tarif batas bawah (TBB) dan tarif 

minimum menyatakan bahwa peraturan satu tarif memberikan 

jaminan ongkos biaya, sewa aplikator dan menciptakan 

kenyamanan penumpang dengan tarif yang mudah dijangkau 

selain itu yang mempengaruhi penghasilan driver ojek online 

yaitu lama jam kerja, jumlah penumpang, poin dan bonus harian 

dapat meningkatkan penghasilan para driver ojek online.  

 Hal ini dibuktikan dengan beberapa alasan dengan hasil 

jawaban responden besarnya angka presentase sebesar 43% dan 

32% driver ojek online menyatakan sangat setuju dan setuju 

bahwa dengan adanya penerapan tarif batas atas, bawah dan 

minimum memberikan jaminan ongkos dan biaya sewa 

aplikator para driver. Hal ini mengindikasikan bahwa 75% 

driver ojek online menyatakan penerapan satu tarif Kementrian 

Dinas Perhubungan menjamin ongkos biaya para driver ojek 

                                                             
137 Kaelany HD, Islam Dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2000).h.8.  
138Mustafa edwin Nasution, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam (Jakarta: 

Kencana Media Group, 2007).h.132. 
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online dimana biaya ongkos tersebut sudah diperhitungkan 

dengan memperhatikan biaya produksi, penyusutan kendaraan 

dan harta lainya yang dipergunakan oleh driver untuk 

memproduksi jasa, biaya komisi aplikasi serta 

memperhitungkan pendapatan driver yang layak.  

Komisi aplikator kedua transportasi online Grab dan 

Gojek berbeda, menurut hasil wawancara dengan salah satu 

driver Gojek, sistem komisi antara pihak perusahaan penyedia 

aplikasi Gojek dan driver gojek yaitu 10 : 90 dimana 10% untuk 

perusahaan sebagai biaya sewa aplikasi dan 90% untuk hak 

driver. Sebagai contoh: Jika tarif dalam 1 perjalanan sebesar 

Rp. 10.000, maka driver Gojek akan mendapatkan penghasilan 

sebesar Rp. 10.000-10%, yaitu Rp.9000 139
 Sementara sistem 

komisi antara perusahaan penyedia aplikasi Grab dan driver 

Grab yaitu 20 : 80 dimana 20% untuk perusahaan sebagai biaya 

sewa aplikasi dan 80% untuk hak driver. Dalam sistem tarif, 

Grab memiliki tarif biaya pemesanan sebesar Rp.1000 untuk 

jasa Grab bike (jasa antar penumpang) dan Grab express (jasa 

antar paket). Sebagai contoh: Jika tariff dalam 1 perjalanan 

sebesar Rp. 10.000, maka dikurangi biaya pemesanan Rp.1000, 

penghasilan driver Grab adalah sebesar Rp.9000 -20%, yaitu 

Rp. 7200.
140  

Biaya sewa ini tentu menguntungkan penghasilan driver 

melihat biaya persen besarnya yang diperuntungkan hak 

pengemudi dibandingkan kecilnya biaya sewa untuk 

perusahaan. Biaya sewa aplikasi yang diterapkan oleh pihak 

perusahaan baik Gojek maupun Grab, telah sesuai dengan 

kebijakan menteri perhubungan nomor 348 tahun 2019. 

Dimana, dalam kebijakan tersebut disebutkan pada poin 

                                                             
139 Joni Irwansyah, Wawancara kepada penulis, Bandar Lampung 5 April 

2021.  
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kedelapan bahwa, biaya tidak langsung berupa biaya sewa 

aplikasi paling tinggi sebesar 20%.
141

 

Berdasarkan hasil jawaban responden besarnya angka 

presentase 61% dan 17% driver ojek online menyatakan sangat 

setuju dan setuju bahwa dengan adanya penerapan tarif batas 

bawah, atas dan minimum membuat tarif ojek online dapat 

dijangkau oleh semua kalangan penumpang ojek online. Data 

ini mengindikasikan bahwa 78% driver ojek online menyatakan 

bahwa dengan adanya penerapan tarif batas bawah, atas dan 

minimum membuat kenyamanan para penumpang dengan tarif 

yang dapat dijangkau. Dalam hal ini kenyamanan para 

penumpang semata adalah suatu perlindungan untuk 

penumpang dengan penerapan batas tarif atas membuat 

aplikator tidak semena-mena meninggikan harga diluar dari 

kemampuan batas penumpang. Kemudian besarnya angka 

presentase 63% dan 18% driver ojek online menyatakan sangat 

setuju dan setuju bahwa kebijakan penetapan tarif yang baru 

dan lama jam kerja yang fleksibel membuat penghasilan para 

driver ojek online meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa 

81% driver ojek online kebijakan membuat lama jam kerja 

mampu membuat penghasilan driver meningkat. 

Besarnya angka presentase 56% dan 16% menyatakan 

sangat setuju dan setuju bahwa banyaknya jumlah penumpang 

dapat meningkatkan penghasilan driver ojek online. hal ini 

mengindikasikan 72% driver ojek online menyatakan bahwa 

makin banyak jumlah penumpang atau orderan maka akan 

meningkat pula penghasilan driver. 50% dan 31% dirver ojek 

online menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa dengan 

adanya penerapan tarif atas, bawah dan minimum membuat 

driver ojek online menghabiskan waktu bekerja untuk mencapai 

poin harian. Hal ini mengindikasikan bahwa 81% driver ojek 

online dengan penerapan peraturan satu tarif driver Grab dan 
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masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi 



91 

 

 

 

Gojek menghabiskan waktu kerja mereka untuk mencapai poin 

harian. 58% dan 23% menyatakan sangat setuju dan setuju 

bahwa besarnya jumlah poin menjadi salah satu yang 

mempengaruhi dalam meningkatknya penghasilan driver ojek 

online. Hal ini mengindikasikan bahwa 81% driver menyatakan 

besarnya jumlah poin yang didapatkan oleh driver ojek online 

dapat meningkatkan penghasilan para driver.  

Menurut hasil wawancara dengan salah satu driver 

Gojek, sistem poin yang didapatkan dalam jasa antar makanan 

lebih besar daripada antar jemput penumpang, pasalnya poin 

jasa antar makanan 1 orderan mendapatakan 1,5 poin jika antar 

jemput penumpang, hanya mendapatkan 1 poin saja. Pada 

aplikasi Gojek, terdapat sistem bonus program berkat, driver 

akan mendapatkan penghasilan minimum sebesar Rp.90.000 

per hari dengan syarat driver harus mengumpulkan sebanyak 12 

poin dari orderan yang mereka terima di antara pukul 08.00-

20.00. Ketika driver mendapatkan poin mencapai 12 poin 

diantara pukul 08.00-20.00 maka driver berhak mendapatkan 

bonus dalam program berkat. Contoh penghasilan driver hari ini 

hanya mencapai Rp. 75.000 sedangkan poin yang driver 

dapatkan sudah mencapai minimal 12 poin maka driver berhak 

atas bonus dari program berkat sebesar Rp. 15.000 sehingga 

penghasilan driver digenapkan menjadi Rp.90.000.
142

  

Menurut hasil wawancara kepada driver Grab memiliki 

ketentuan bonus, yaitu driver akan mendapatkan penghasilan 

minimum sebesar Rp. 100.000 per hari dengan syarat driver 

telah melakukan 12 perjalanan mulai dari pukul 05.00 – 23.59. 

Jika driver telah memenuhi syarat, maka driver berhak 

mendapatkan bonus. Sebagai contoh : penghasilan driver hari 

ini Rp. 80.000, telah melakukan perjalanan 12 x pada pukul 
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05.00-23.59, maka driver berhak mendapatkan bonus sebesar 

Rp.20.000. sehingga, penghasilan nya menjadi Rp. 100.000. 
143

 

Besarnya presentase data jawaban responden 57% dan 

29% driver ojek online menyatakan sangat setuju dan setuju 

bahwa bonus/insentif yang di dapatkan oleh driver ojek online 

menjadi salah satu yang mempengaruhi penghasilan driver. Hal 

ini mengindikasikan 86% driver menyatakan bonus/insentif 

yang di dapatkan oleh para driver ojek online dapat 

mempengaruhi penghasilan para driver semakin besar bonus 

yang di dapatkan maka penghasilan yang didapatkan semakin 

besar pula. Menurut hasil wawancara dengan driver Grab, pada 

aplikasi Grab, terdapat sistem bonus berupa diamond/berlian. 

Untuk mendapatkanya, setiap driver Grab menyelesaikan 

Grabbike pada pukul 18.00-05.00, akan mendapat 3 diamond 

setiap 1 kali perjalanan. Setiap driver Grab menyelesaikan 

layanan Grabmart, mendapatkan 2 diamond dan tidak ada 

batasan waktu pada layanan Grabmart. Pada layanan Grabfood, 

jika driver mendapatkan pemesanan sejumlah Rp.100.000 akan 

mendapatkan 1 diamond, pemesanan diatas Rp.150.000 driver 

mendapat 2 diamond, pemesanan diatas Rp.250.000 driver 

mendapat 9 diamond, jika driver mendapatkannya pada pukul 

18.00-20.00 maka akan mendapat tambahan 8 diamond, pada 

pukul 20.00-23.00 mendapat tambahan 10 diamond, dan pada 

pukul 23.00-06.00, mendapat tambahan 15 diamond. Setiap 1 

diamond berharga Rp.100 
144

 

Kemudian besarnya angka presentase 44% dan 33% 

driver ojek online menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa 

dengan adanya penerapan tarif bawah, atas dan minimum dapat 

meningkatkan penghasilan driver ojek online. Hal ini 

mengindikasikan bahwa dengan adanya penerapan tarif batas 
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atas, bawah dan minimum tarif yang diberlakukan dapat 

meningkatkan penghasilan para driver.  

Penelitian ini serupa dilakukan oleh Muhammad Zudhi 

Irawan, Prawira Fajarindra Belgiawan dan Ari k. m Tarigan, 

yang berjudul “To compete or not compete: exploring the 

relationships between motor cycle based ride-sourcing, 

motorcycle taxis, and public transport in the Jakarta 

metropolitan area” hasil penelitian beliau menunjukan bahwa 

kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap pendapatan 

pengemudi ojek, ada persaingan antara ojek dan MBRS di 

Jakarta metropolitan area (JMA). Analisis melaporkan bahwa 

penggunaan Motocycle based ride sourcing dapat mengurangi 

penggunaan ojek, karena tarif yang lebih murah. Hal ini dapat 

menyebabkan ketidakpastian dalam hal pendapatan dan peran 

masa depan di kalangan pengemudi ojek. Menunjukkan bahwa 

pendapatan harian pengemudi MBRS lebih tinggi daripada 

pengemudi ojek.  Yang kemudian menjadi pertanyaan bagi para 

pembuat kebijakan apakah mereka hanya menyerahkan 

kompetisi ini ke pasar atau memberikan paket kebijakan yang 

memungkinkan ojek bersaing dengan MBRS dalam mencari 

calon penumpang.
145

 Namun dalam penelitian ini justru 

kebijakan yang diterapkan oleh Kementrian Perhubungan 

menjadi solusi dalam ketimpangan tarif dan mencegah 

terjadinya persaingan tidak sehat perang tarif antar Gojek dan 

Grab, kebijakan ini justru mempengaruhi peningkatan 

penghasilan para driver dengan memberikan jaminan ongkos 

dan biaya sewa driver, serta menciptakan kenyamanan tarif 

yang mudah dijangkau oleh penumpang. Selain itu juga jam 

kerja, poin, jumlah penumpang dan bonus menjadi faktor yang 

mempengaruhi pendapatan para driver Grab dan Gojek.  

                                                             
145 Muhammad Zudhi Irawan, Prawira Fajarindra Belgiawan dan Ari k. m 

Tarigan, “To compete or not compete: exploring the relationships between motor 

cycle based ride-sourcing, motorcycle taxis, and public transport in the Jakarta 

metropolitan area”. Journal of Springer ScienceBusiness.Vol. 13 No. 4, (2019), h.13. 
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Penelitian terdahulu juga menyatakan bahwa sistem poin 

dan bonus menjadi salah satu faktor yang paling mempengaruhi 

pendapatan yang diperoleh oleh Driverojek Online. 

Penelitian yang dilakukan oleh Eva Marsusanti, et. al. tahun 

2018 yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Pendapatan DriverGojek” hasil penelitian membuktikan 

bahwa faktor-faktor yang paling mempengaruhi pendapatan 

DriverGojek sebesar 75% adalah pesaingbaru dan system 

poin, dimana pesaing seperti Grab juga mulai berkembang di 

kota Sukabumi.
146

 

Menurut Manan dalam pendistribusian pendapatan 

Ekonomi Islam, Islam menawarkan suatu penyelesaian yang 

sangat baik atas masalah upah menyelamatkan kepentingan 

kedua belah pihak, antara perusahaan (pemberi upah) dan 

karyawanya (pekerja) tanpa melanggar hak-hak yang sah dari 

perusahaan. Dalam perjanjian (tentang pendapatan) kedua belah 

pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua 

urusan mereka, sehingga tidak ada yang merasa terdzolimi atau 

dirugikan antara kedua belah pihak tersebut.
147

 Menurut hasil 

wawancara peneliti dengan salah satu driver ojek online 

perusahaan transportasi online (Grab dan Gojek) dan para 

driver ojek online sudah menaati peraturan yang diberlakukan 

oleh pemerintah, kedua belah pihak tersebut sudah jujur dan 

adil dalam kerja sama antar kedua belah pihak sehingga tidak 

ada yang merasa dirugikan baik perusahaan maupun driver ojek 

online.
148

 

Sedangkan Menurut Yusuf Qardawi yang dikutip dalam 

buku Daur al-Ziyam wa al- Akhlak fi al-Iqtishadi al-Islami,  ada 

empat aspek distribusi pendapatan yang dapat diambil yakni; 

pertama, gaji yang setara (al-ujrah al-mitsl) bagi para pekerja 

                                                             
146 Eva Marsusanti, et. al, “faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan 

DriverGojek”. JurnalSwabumi, Vol. 6 No. 2 (September 2018), h. 132. 
147Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT. Dana Dana 

Bhakti Prima Yasa, 2001), h. 87.  
148 Joni Irwansyah dan Akbar Nugroho, Wawancara Kepada Penulis, Bandar 

Lampung 5 November 2020.   
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sesuai dengan pekerjaan yang dilakukanya, kedua, profit 

(keuntungan) untuk pihak yang menjalankan tanpa adanya rasa 

kerugian antara dua belah pihak. Ketiga, ongkos dan biaya 

sewa, keempat, tanggung jawab pemerintah terakait dengan 

peraturan dan kebijakanya.
149

 

Jika dilihat dari hasil kuesioner berdasarkan jawaban 

responden dikaitkan dengan teori Yusuf Qaradawi tentang 

empat aspek distribusi pendapatan, dengan adanya penerapan 

peraturan satu tarif dapat sudah sesuai dengan empat aspek 

distribusi pendapatan yakni : pertama gaji yang setara (al-ujrah 

al-mitsl) 36% dan 28% driver ojek online menyatakan sangat 

setuju dan setuju bahwa dengan adanya penerapan tariff batas 

atas, bawah dan minimum membuat driver ojek online 

mendapatkan penghasilan yang layak. Hal ini menunjukan 

bahwa penerapan satu tarif driver ojek online membuat driver 

ojek online mendapatkan penghasilan yang layak atau sudah 

setara al-ujrah al-mitsl dengan apa yang mereka kerjakan. 

Kedua dengan adanya penerapatan satu tarif driver ojek online 

dapat meningkatkan penghasilan driver dan tidak ada yang 

merasa dirugikan baik dari pihak driver maupun perusahaan. 

Ketiga ongkos dan biaya sewa jika dilihat dari hasil kueisoner 

dengan adanya penerapan satu tarif menjamin ongkos biaya dan 

sewa aplikator driver. Keempat tanggung jawab pemerintah 

dengan kebijakan nya menjamin perlindungan dan kenyaman 

penumpang agar tarif yang diberlakukan apliaktor tidak 

semena-mena dalam menentukan tarif atas. 

Keadilan distribusi pendapatan adalah prioritas utama 

dalam pendapatan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam 

menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian pendapatan 

harus didasarkan pada dua prinsip ekonomi islam berikut hasil 

kuesioner peneliti di lapangan ialah sebagai berikut:  

1) Prinsip keadilan (adl) dan pemerataan. 

                                                             
149 Ummi Kalsum, h. 48. 
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Adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang 

lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga 

sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda 

satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang 

kepada kebenaran.
150

 Hasil dilapangan peneliti saat 

menyebarkan kuesioner menunjukan bahwa penerapan satu 

tarif untuk transportasi online dengan adanya penerapan 

tarif batas atas, bawah dan minimum pada transportasi 

online dalam menentapkan tarif sudah adil dan sudah 

diterapkan merata pada Gojek dan Grab dimana para driver 

Grab dan Gojek tidak ada yang merasa dirugikan 

dikarenakan peraturan satu tarif tersebut menciptakan harga 

yang adil dan persaingan yang sehat antar Gojek dan Grab. 

 

2) Prinsip Kebebasan 

Kebebasan dalam pandangan Islam manusia 

diberikan kebebasan kepada manusia untuk memilki sumber 

daya, mengelolanya dan memanfaatkannya untuk mencapai 

untuk mencapai kesejahteraan hidup. Beradasarkan hasil 

penelitian lapangan sistem kebebasan ini ialah tidak ada 

unsur paksaan terhadap driver ojek online dalam target 

mengumpulkan poin dan tidak ada paksaan pada 

penumpang jika ingin membatalkan atau mengorder jasa 

driver karena tarif yang diberlakukan pada aplikator 

penumpang dan driver sama-sama mengetahuinya dan atas 

saling ridha atau ikhlas dengan tarif yang sudah ada. selain 

itu juga semua driver dalam bekerja jam kerja yang 

diberikan sangat fleksibel maksud dari fleksibel ini para 

driver ojek online diberikan suatu kebebasan dalam jam 

kerja mereka. 

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan dari dua prinsip 

Ekonomi syariah diatas yaitu prinsip keadilan dan kebebasan. 

                                                             
150 Aziz , Abdul. Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008). h. 175. 
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Adapun prinsip-prinsip Ekonomi Islam lainya yang dapat di 

analisis dalam penelitian ini berdasarkan hasil lapangan ialah 

sebagai berikut : 

6) Prinsip Ketahuidan 

Ini adalah prinsip ekonomi syariah yang berarti semua 

aspek dalam hidup dan mati adalah satu. Baik aspek politik, 

ekonomi, sosial, maupun agama yang berasal dari satu sistem 

nilai yang saling terintegrasi, terkait dan konsisten. Tauhid 

hanya dianggap sebagai keyakinan pada tuhan hanya satu.
151

 

Hasil penelitian di lapangan diperoleh bahwa prinsip 

ketauhidan ini  merupakan salah satu aspek driver ojek 

online dimana para driver ojek online Grab dan Gojek 

menganggap pekerjaan yang mereka lakukan adalah sebagai 

sarana dalam beribadah. Dimana Islam juga mendorong 

umatnya untuk bekerja, bahkan menjadikan bekerja sebagai 

sebuah kewajiban. Seperti driver ojek online ini mereka 

bekerja semata untuk sebuah kewajiban dalam menafkahkan 

keluarganya dengan bekerja sebagai driver ojek online serta 

niat beribadah mencari ridha allah. 

7) Prinsip Keseimbangan 

Prinsip Keseimbangan dalam ekonomi Islam dalam 

arti sempit, keseimbangan bermakna terciptanya suatu situasi 

dimana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, atau 

kondisi saling ridha („an taradhin).
152

 Penelitian lapangan 

menunjukan bahwa dengan adanya penerapan satu tarif 

transportasi online justru memberikan tarif yang adil pada 

driver Grab dan Gojek, tidak ada pihak yang merasa 

dirugikan dengan adanya penerapan peraturan satu tarif ini. 

Perusahaan juga tidak melanggar peraturan satu tarif ini. 

Karena perusahaan dan driver sudah dalam kondisi saling 

ridha menerima peraturan satu tarif ini dari Kementrian 

Perhubungan. 

                                                             
151 Sofyan S. Harahap, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam, (Salemba Empat), 

h. 78   
152Ibid., h. 69 
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8) Khilafah 

Prinsip khilafah yaitu amanah dan tanggung jawab 

manusia terhadap apa-apa yang dikuasakan kepadanya, 

dalam bentuk sikap dan prilaku manusia kepada Allah, 

dalam arti sempit, khilafah berarti tanggung jawab manusia 

mengelola sumber daya yang dikuasakan Allah kepadanya 

untuk mewujudkan maslahah yang maksimum.
153

 Penelitian 

lapangan menunjukan bahwa baik pemerintahan, perusahaan 

dan driver ojek online sudah melaksanakan tugas, fungsi 

masing-masing dengan menjalankan peraturan satu tarif dan 

pemerintahan sudah melaksakan kewenanganya secara 

optimal. 

Dari hasil pemaparan pembahasan di atas di dapat 

sebuah hasil kesimpulan bahwa penerapan peraturan satu tarif 

berpengaruh terhadap pendapatan dalam perspektif Ekonomi 

Islam. Dengan adanya penerapan satu tarif batas atas (TBA), 

tarif batas bawah (TBB) dan tarif minimum dari Kementrian 

Dinas Perhubungan memberikan jaminan ongkos biaya, tarif 

yang adil, sewa aplikator dan menciptakan kenyamanan 

penumpang dengan tarif yang mudah dijangkau selain itu lama 

jam kerja, jumlah penumpang, poin dan bonus harian yang 

dapat meningkatkan penghasilan para driver ojek online. 

peraturan penerapan satu tarif membuat driver Grab dan Gojek 

mampu bersaing, menjadi solusi dalam ketimpangan tarif, serta 

mencegahnya persaingan tarif yang tidak sehat. Berdasarkan 

prinsip-prinsip Ekonomi Islam peraturan penerapan batas tarif 

atas, bawah dan minimum pemerintah sudah sesuai dengan 

prinsip-prinsip Ekonomi Islam yaitu keadilan, keseimbangan, 

ketauhidan, kebebasan dan prinsip khilafah.  

 

                                                             
153Ibid, h.62.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, hasil penelitian 

ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penerapan peraturan satu tarif berpengaruh terhadap 

pendapatan dalam perspektif Ekonomi Islam. Dengan 

adanya penerapan satu tarif batas atas (TBA), tarif batas 

bawah (TBB) dan tarif minimum dari Kementrian 

Perhubungan memberikan jaminan ongkos biaya, tarif yang 

adil, sewa aplikator dan menciptakan kenyamanan 

penumpang dengan tarif yang mudah dijangkau selain itu 

lama jam kerja, jumlah penumpang, poin dan bonus harian 

yang dapat meningkatkan penghasilan para driver ojek 

online. Penerapan peraturan satu tarif membuat driver Grab 

dan Gojek mampu bersaing, menjadi solusi dalam 

ketimpangan tarif, serta mencegahnya persaingan tarif yang 

tidak sehat. Berdasarkan prinsip-prinsip Ekonomi Islam 

peraturan penerapan batas tarif atas, bawah dan minimum 

pemerintah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi 

Islam yaitu keadilan, keseimbangan, ketauhidan, kebebasan 

dan prinsip khilafah. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan yang disebutkan diatas, maka saran 

yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

a. Pemerintah, selaku pihak yang mengesahkan dari sebuah 

kebijakan hendaknya meningkatkan pengawasan dari 

implementasi peraturan tersebut, khususnya mengenai 

peraturan satu tarif ini yang ditujukan bagi seluruh 

Perusahaan Ojek Online dan Driver ojek Online. Dalam 

hal ini pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dari 

penerapan di lapangan serta menetapkan sanksi bagi 

perusahaan-perusahaan ojek Online yang terindikasi 
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melakukan pelanggaran dalam menerapkan peraturan satu 

tarif tersebut. Hal ini diharapkan mampu mewujudkan 

tujuan dari diterbitkanya peraturan ini. 

b. Para driver ojek online, tetap terus semangat dalam 

memperoleh penghasilan. Memperhatikan tempat-tempat 

yang memiliki potensi pemesanan lebih banyak, 

memperhatikan jam kerja dan mentaati peraturan yang 

telah ada, baik peraturan dari pihak perusahaan, maupun 

dari pemerintah. Agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat 

diminimalisir, seperti pemutusan mitra dan pembekuan 

akun.  

c. Perusahaan Penyedia aplikasi, seharusnya lebih 

memberikan kemudahan pada driver untuk mendapatkan 

poin agar tidak menambah lama jam kerja, dan driver 

dapat menambah penghasilannya. Serta, melakukan 

promosi- promosi agar dapat meningkatkan konsumen 

menggunakan jasa ojek online. 

d. Pengguna ojek online, agar memperhatikan pesanan yang 

akan dibuat sehingga tidak melakukan kesalahan 

pemesanan dan berakhir pada pembatalan pemesanan yang 

akan membuat performa driver ojek online berkurang. 

Serta, memperhatikan promo-promo yang disediakan oleh 

aplikator agar mendapat diskon.  

e. Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar 

penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Bagi pihak yang 

ingin meneliti lebih lanjut, penulis menyarankan untuk 

menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi 

pendapatan driver ojek online. Selain itu, dapat juga 

memperluas jangkauan penelitian sehingga dapat 

mengidentifikasi faktor lain yang mempengaruhi pendapatan 

ojek online karena dalam penelitian ini terdapat 56,3% faktor 

- faktor lain yang mempengaruhi pendapatan ojek online. 
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