
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  LATAR BELAKANG 

 Pembangunan ekonomi suatu kota membutuhkan angkutan yang 

memadahi, tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak akan bisa 

mencapai hasil yang baik dalam pembangunan ekonomi suatu negara. 

Transportasi memiliki peranan penting dalam membangun ekonomi suatu negara. 

Maka dengan demikian adanya transportasi di suatu negara sangat lah penting 

bagi kehidupan masyarakat, jasa trasportasi mempunyai peranan penting bukan 

hanya untuk mengangkut barang atau pun manusia, tetapi transportasi membantu 

tercapainya suatu alokasi sumbersaya ekonomi secara optimal. Dengan demikian 

fungsi transportasi terhadap perkembangan ekonomi dan kesejahteraan serta 

pertumbuhan yang sangat positif serta dengan berkembangnya kemajuan jaman 

dan berkembangnya kecangihan smartphone yang memiliki aplikasi untuk 

menghubungkan dengan internet yang dibuat oleh teknologi aplikasi hadir lah 

sebuah trasportasi baru yang dinamakan dengan ojek online, aplikasi ini dapat 

menghubungkan dengan pengguna yang ingin menggunakan ojek online. 

 Transportasi diartikan sebagai sebuah sarana yang digunakan untuk 

pemindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Dan juga Transportasi memiliki 

berbagai cara. Pertumbuhan kemampuan dan kebutuhan untuk mengangkut 

sejumlah besar barang atau jumlah orang dalam jarak jauh dengan kecepatan 

tinggi dalam kenyamanan dan keselamatan telah menjadi indeks peradaban dan 

khususnya kemajuan teknologi. 

Transportasi juga terdapat berbagai macam yang tersedia di Jakarta dan 

bisa di gunakan oleh masyarakat sekitar dan harganya juga sudah terbilang murah,  

aman, dan nyaman, diantaranya terdiri dari Taksi, Kopaja, Mikrolet, krl dan 

lainnya. Akan tetapi demi mempersingkat waktu dalam perjalanan karena Kota 

Jakarta sudah terkena dengan kemacetannya, meskipun bukan jam pergi atau 

pulang kantor tetap saja kemacetan itu tetap ada. Dan kini sudah tersedia gojek 

online yang sangat banyak di Jakarta dan memmiliki tarif yang cukup relefan dan 

juga sangat bisa mempersingkat waktu kita dalam berpergian ke sebuah tempat. 



 

 

Transportasi berfungsi sebagai faktor penunjang dan pemberi jasa bagi 

perkembangan pariwisata yang menyebabkan pertumbuhan pariwisata sangat 

pesat. Kemajuan fasilitas transportasi ini mendorong kemajuan kepariwisataan 

dan perluasan yang terjadi dalam industri pariwisata dan dapat menciptakan 

permintaan transportasi yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan. 

Jasa transportasi banyak yang memiliki ongkos yang memtok harga yang 

mahal dan tingginya kriminalitas di kota Jakarta menjadi masalah bagi pengguna 

jasa transportasi tersebut. Permasalahan lainnya yaitu kemacetan di kota Jakarta 

juga menyebabkan masyarakat lebih memilih alat transportasi dengan 

mempertimbangkan aspek kelayakannya, kemudahannya serta kenyamanannya 

yang harus sangat diperhatikan. 

Transportasi sebagai fasilitas penunjang pariwisata harus memenuhi 

beberapa kriteria yaitu efisien secara waktu, efisien biaya operasional, efisien 

dalam hal bahan bakar yang ramah lingkungan dan ramah penumpang. 

Sebuah tatanan kota yang baik memerlukan alat transportasi sebagai 

penunjangnya. Adanya perubahan transportasi yang mempermudah masyarakat 

untuk menghindari kemacetan kota Jakarta yaitu dengan hadirnya ojek online 

(GO-JEK). 

GO-JEK merupakan salah satu jasa transportasi yang sangat efektif untuk 

mengatasi kemacetan di kota Jakarta. Driver yang profesional, penyediaan helm, 

masker, dan hair net untuk penumpang gojek. Harga yang jelas dan mudah 

didapatkan, menjadi salah satu alternatif transportasi di kota Jakarta. Jasa 

transportasi berbasis online ini sangatlah tepat sebagai fasilitas penunjang 

pariwisata karena bisa menghemat waktu dan uang, akan tetapi mengunakan ojek 

online memiliki plus dan minus, diantaranya cepat dan hemat akan tetapi kita 

dapat terhalang oleh masalah cuaca ,jika hujan kita tidak bisa menggunakan ojek 

online, dikarenakan ada beberapa gojek yang tidak menyediakan jas hujan. 

Menurut Gubernur DKI Jakarta, GO-JEK merupakan solusi yang baik 

untuk mengatasi kemacetan di Jakarta dan bisa membantu dalam mengatasi 

kemacetan di Jakarta pada jam jam tertentu, karena keberadaan ojek online yang 

dapat menimalisir penggunaan kendaraan pribadi. 



 

 

Setelah adanya kehadiran ojek online di tengah masyarakat saat ini 

,sangatlah membantu masyarakat dalam perjalanan tanpa perlu lagi mencari 

angkutan di tempat yang susah di jangkau oleh mobil, pengguna hanya perlu 

memesan ojek mengunkana aplikasi dengan menentukan lokasi penjemputan dan 

menentukan lokasi pengantaran dan penumpang hanya perlu menunggu sampai 

ojek online tersebut sampai di titik penjemputan. 

Maka dengan ini peneliti tertarik untuk meneliti judul “Ojek Online (GO-

JEK) Sebagai Fasilitas Penunjang Pariwisata”. 

Agar perkembangan pariwisata di Jakarta semakin berkembang pesat 

seiirng berjalannya waktu. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di identifikasikan masalah sebagai 

berikut: 

a. Belum banyak pengguna ojek online (GO-JEK) untuk berwisata di Jakarta. 

b. Kemacetan di Jakarta mendorong transportasi yang lebih efektif. 

c. Moda transportasi online belum didukung sepenuhnya oleh 

pemerintah.  

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang dikemukakan 

sebagai berikut: 

a. Apakah ojek online (GO-JEK) sudah layak menjadi fasilitas 

penunjang pariwisata di Jakarta? 

b. Apakah kemacetan di Jakarta mendorong transportasi yang lebih 

efektif? 

c. Bagaimana kedudukan moda transportasi ojek online (GO-JEK) 

sebagai alat transportasi di Jakarta? 

 

 

 

 



 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui apakah ojek online (GO-JEK) sudah layak menjadi fasilitas 

penunjang pariwisata di Jakarta. 

2. Untuk mengetahui apakah kemacetan di Jakarta mendorong transportasi yang 

lebih efektif. 

3. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan moda transportasi ojek online (GO-

JEK) sebagai alat transportasi di Jakarta. 

 

 


