
 

 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era modern seperti sekarang ini,  masyarakat dituntut untuk memiliki 

mobilitas yang tinggi dalam kehidupan sehari-harinya. Meningkatnya 

mobilitas masyarakat tersebut, menyebabkan kebutuhan akan penunjang 

mobilitas masyarakat yang meningkat pula, salah satunya sarana transportasi. 

Peningkatan kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi, mendorong 

penggunaan kendaraan yang tinggi, dan berakibat pada terjadinya kepadatan 

lalu lintas (Ariwibowo, 2013).  

Kebutuhan akan sarana transportasi yang tinggi, dijadikan opsi peluang 

bisnis bagi sebagian orang untuk menjadi driver ojek online. Ojek online sering 

digunakan jasanya oleh masyarakat baik untuk jasa pengantaran, pemesanan 

barang, dan pengantaran makanan karena lebih efektif dan efisien. Ojek online 

memiliki ciri khas yaitu mempunyai desain perlengkapan berkendara sendiri 

seperti helm dan jaket. (Pratama, 2019) 

Kendaraan beroda dua atau sepeda motor adalah sarana transportasi yang 

paling banyak digunakan terutama oleh driver ojek online dan mempunyai 

risiko paling tinggi dalam menyumbang kejadian kecelakaan lalu lintas. 

Perkembangan jumlah sepeda motor terus meningkat setiap tahunnya. Tahun 

2019 terdapat peningkatan sebanyak 112.771.136 unit, sedangkan tahun 2020 

sebanyak 115.023.039 unit (BPS Indonesia, 2022).  
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan salah satu driver 

ojek online di Kecamatan Baturetno, semakin hari jumlah driver semakin 

bertambah. Namun hal tersebut tidak diimbangi dengan sarana keselamatan 

berkendara yang mendukung seperti yang telah diatur dalam Undang- Undang 

Republik Indonesia No : 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan 

seperti penggunaan helm bagi pengendara dan penumpang (sesuai Bab VII 

Bagian Keempat pasal 57 ayat 2) dan juga kelengkapan sepeda motor dan 

atribut pengendara sesuai standar (sesuai Bab VII Bagian Keempat tentang 

perlengkapan kendaraan bermotor). Padahal driver ojek online bertanggung 

jawab akan keselamatan customer ataupun pesanan yang sedang dibawanya. 

Disamping itu angka kecelakaan pada driver ojek online juga cukup signifikan.  

Jumlah kecelakaan lalu lintas akibat dari kendaraan bermotor dengan 

jenis kendaraan sepeda motor mengalami kenaikan dari tahun ke tahun 

daripada jenis kendaraan lainnya. Banyaknya korban jiwa dan besarnya 

kerugian material akibat kecelakaan lalu lintas, mendesak untuk perlu 

dibangunnya budaya keselamatan jalan (road safety culture) di Indonesia. 

Berbagai program dan upaya sosialisasi dilakukan untuk mengurangi tingginya 

angka kecelakaan, salah satu upaya tersebut adalah pengenalan safety riding 

atau keselamatan berkendara (Ramadhani et al., 2020). 

Menurut Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jawa Tengah, 

mengemukakan bahwa jumlah pelanggaran ojek online di Jawa Tengah pada 

tahun 2019 terdapat 696 pelanggaran, sedangkan tahun 2018 terdapat 677 

pelanggaran. Jumlah kecelakaan naik 79 persen dari 2018 ke 2019, jumlah 
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meninggal naik 60 persen, luka ringan naik 93 persen, kerugian materiil naik 

93 persen. Menurut salah satu driver ojek online dalam gridoto.com 

mengatakan bahwa dalam sehari paling tidak ada 2 driver ojek online yang 

meninggal dunia karena kecelakaan. 

Pekerjaan ojek sepeda motor merupakan pekerjaan yang memerlukan 

keahlian, keseimbangan, tenaga dan konsentrasi di dalam mengendarai sepeda 

motor, selain itu sarana keselamatan dan kelengkapan sepeda motor merupakan 

komponen penting di dalam berkendara agar tercipta keselamatan dan 

mencegah kecelakaan berkendara (Ariwibowo, 2013).  

Driver ojek online, dituntut untuk cepat sampai tujuan dengan selamat, 

namun berdasarkan hasil survey awal peneliti masih banyak driver ojek online 

yang belum memperhatikan aspek keselamatan didalam berkendara dari mulai 

kelengkapan sepeda motor hingga atribut berkendara yang telah diatur melalui 

Undang-Undang Republik Indonesia No: 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan 

angkutan jalan, hal ini dapat berpotensi untuk terjadinya kecelakaan dalam 

berkendara. 

Driver ojek online di Wilayah Kecamatan Baturetno Wonogiri 

beroperasi mulai dari pukul 07.00 sampai pukul 22.00 dengan jam kerja dan 

jam istrahat yang tidak tentu. Survey awal dilakukan pada beberapa responden 

yaitu driver ojek online yang berjumlah 20 orang, dan diketahui 30% 

responden memiliki sikap keselamatan berkendara yang kurang dan 45% 

responden memiliki sikap keselamatan berkendara cukup dari kuesioner sikap 

keselamatan berkendara. Dari kuesioner pengetahuan keselamatan berkendara, 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



4 
 

 

 

40% responden memiliki pengetahuan keselamatan berkendara kurang dan 

25% responden hanya memiliki pengetahuan keselamatan berkendara yang 

cukup. Dan dari kuesioner perilaku safety riding terdapat sebanyak 65% 

responden dengan perilaku safety riding tidak aman. Selain itu berdasarkan 

hasil pengamatan peneliti didapatkan pengendara yang menggunakan telepon 

seluler saat berkendara, dan melanggar marka jalan. 

Selain dari aspek kelengkapan sepeda motor, pengetahuan dan sikap 

dalam berkendara juga sangat dibutuhkan karena banyak pengendara ojek yang 

mengalami near miss (hampir celaka) ataupun accident (kecelakaan), dari 20 

driver ojek online di Kecamatan Baturetno, 70% diantaranya pernah 

mengalami Accident. Hal tersebut disebabkan karena tindakan driver ojek 

online yang tidak aman (unsafe act) dan juga kondisi yang tidak aman (unsafe 

condition). Karena besarnya potensi dan angka kejadian kecelakaan yang 

ditimbulkan oleh sepeda motor, maka perlu adanya pencegahan yaitu dengan 

menerapkan safety riding atau keselamatan berkendara bagi driver ojek online. 

Atas dasar permasalahan tersebut, saya tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “Hubungan antara Sikap dan Pengetahuan Keselamatan 

Berkendara dengan Perilaku Safety riding Driver Ojek Online Kecamatan 

Baturetno Wonogiri”. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan antara sikap dan pengetahuan keselamatan 

berkendara dengan perilaku safety riding pada driver ojek online di Kecamatan 

Baturetno? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk menganalisis hubungan antara sikap dan pengetahuan keselamatan 

berkendara dengan perilaku safety riding pada driver ojek online di 

Kecamatan Baturetno. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengukur dan menganalisis sikap keselamatan berkendara terhadap 

perilaku safety riding driver ojek online  di Kecamatan Baturetno 

b. Mengukur pengetahuan keselamatan berkendara terhadap perilaku 

safety riding driver ojek online di Kecamatan Baturetno 

c. Menganalisis perilaku safety riding pada driver ojek online di 

Kecamatan Baturetno 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Menambah referensi literatur dan penerapan kajian teori 

keselamatan dan kesehatan kerja khususnya mengenai hubungan sikap dan 

pengetahuan keselamatan berkendara dengan perilaku safety riding pada 

driver ojek online di wilayah Kecamatan Baturetno Wonogiri. 

2. Manfaat Aplikatif 

a. Bagi Responden 

Memberi gambaran mengenai sikap berkendara driver ojek 

online di Kecamatan Baturetno serta memberikan suatu informasi 
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tambahan yang berguna mengenai safety riding atau keselamatan 

berkendara. 

b. Bagi Peneliti 

Dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama 

belajar di bangku perkuliahan, yaitu ilmu Keselamatan dan Kesehatan 

kerja (K3) sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan 

di lingkungan kerja. 

c. Bagi Program Studi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Menambah informasi, wacana dan pengetahuan serta referensi 

di perpustakaan program studi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 

mengenai hubungan antara sikap dan pengetahuan keselamatan 

berkendara terhadap perilaku safety riding.
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