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RESPONDEN 1 

 

 
 

 

Nama : Kiswara 

Umur : 47 tahun               

Pekerjaan : Sopir Travel  

Alamat : Jl. Gedongmulya 120A 

Lasem 

Frekuensi Penggunaan Jalan tol :  

3-5 kali        

RESPONDEN 2 

 

 
 

 

Nama : Supriyanto 

Umur : 28 tahun               

Pekerjaan : Supir travel      

Alamat : Jl.Kusuma negaran 21 

Pati 

Frekuensi Penggunaan Jalan tol :  

5-7 kali        

RESPONDEN 3 

 

 

 

Nama : Tina Wirantika 

Umur : 35 tahun               

Pekerjaan : Ibu Rumah tangga     

Alamat : Jl. Sompok lama 17 

Semarang 

Frekuensi Penggunaan Jalan tol :  

3-5 kali        
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RESPONDEN 4 

 

 

Nama : Agus Nugroho 

Umur : 32 tahun               

Pekerjaan : Pegawai swasta       

Alamat : Jl. Candilama RT 2 RW 

10 

Frekuensi Penggunaan Jalan tol :  

5-7 kali        

RESPONDEN 5 

 

 

Nama : Novi Fiolina 

Umur : 28 tahun               

Pekerjaan : Pegawai Swasta 

Alamat : Jl.Plamongan Peni 207, 

Samarang timur 

Frekuensi Penggunaan Jalan tol :  

3-5 kali        

RESPONDEN 6 

 

 

Nama : Herry Prasetya 

Umur : 25 tahun               

Pekerjaan : Wiraswasta       

Alamat : Jl. Tlogotimun barat RT 

8 RW 8 

Frekuensi Penggunaan Jalan tol : 

>7  kali        
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RESPONDEN 7 

 

 
 

 

Nama : Andreas Setiawan 

Umur : 21 tahun               

Pekerjaan : Mahasiswa       

Alamat : Jl. Pawiyatan luhur 

Frekuensi Penggunaan Jalan tol :  

< 3  kali        

RESPONDEN 8 

 

 
 

 

Nama : Yulia Rahmawati 

Umur : 20 tahun               

Pekerjaan : Mahasiswa       

Alamat : Jl. Singa utara dalam I 

Frekuensi Penggunaan Jalan tol :  

3-5 kali        

RESPONDEN 9 

 

 
 

 

 

Nama : Tyas Saptiwi 

Umur : 21 tahun               

Pekerjaan : Mahasiswa       

Alamat : Jl Sri Nindito Selatan 2 

Frekuensi Penggunaan Jalan tol :  

>7 kali        
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RESPONDEN 10 

 

 

 

Nama : Gresselia P.S 

Umur : 22 tahun               

Pekerjaan : Mahasiswa 

Alamat : Jl. Taman Alvita Indah 

no 14 

Frekuensi Penggunaan Jalan tol :  

>7  kali        

RESPONDEN 11 

 

 
 

 

Nama : Dian Ajeng K.P 

Umur : 20 tahun               

Pekerjaan : Mahasiswa       

Alamat : Jl.Tambakboyo RT 03/ 

RW 01 Ambarawa 

Frekuensi Penggunaan Jalan tol :  

>7 kali        

RESPONDEN 12 

 

 
 

 

Nama : Albert Haryanto 

Umur : 21 tahun               

Pekerjaan : Mahasiswa       

Alamat : Jl. Kentangan Utara no 

50 

Frekuensi Penggunaan Jalan tol :  

< 3 kali        
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RESPONDEN 13 

 

 

Nama : Dhea Rizka Amalia 

Umur : 25 tahun               

Pekerjaan : Mahasiswa      

Alamat : Jl. Jangli Perbalan 

Timur 2 no.72 RT 07 Rw 06 

Frekuensi Penggunaan Jalan tol :  

< 3 kali        

RESPONDEN 14 

 

 
 

 

Nama : Vinsensia Karina C.J 

Umur : 21 tahun               

Pekerjaan : Mahasiswa       

Alamat : Jl.Tawes IV no.11 

Sebantengan Ungaran 

Frekuensi Penggunaan Jalan tol :  

< 3 kali        

RESPONDEN 15 

 

 
 

 

Nama : Carolina Sesilia 

Umur : 46 tahun               

Pekerjaan : Ibu Rumah tangga      

Alamat : Jl. Medoho Barat III 

Frekuensi Penggunaan Jalan tol :  

< 3 kali        
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RESPONDEN 16 

 

 
 

Nama : Audilia Gea Winanda 

Umur : 22 tahun               

Pekerjaan : Pegawai swasta       

Alamat : Jl. Halmahera III no 13 

Frekuensi Penggunaan Jalan tol :  

3-5 kali        

RESPONDEN 17 

 

 
 

Nama : Michael C.W 

Umur : 29 tahun               

Pekerjaan :Karwayan Swasta    

Alamat : Jl.Tologasari 

Frekuensi Penggunaan Jalan tol :  

3-5 kali        

RESPONDEN 18 

 

 
 

Nama : Sandy Kurnia Saputra 

Umur : 28 tahun               

Pekerjaan : Karyawan Swasta       

Alamat : Jl. Sinar Waluyo 

Frekuensi Penggunaan Jalan tol :  

< 3 kali        
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RESPONDEN 19 

 

 

 

Nama : Santoso S 

Umur : 21 tahun               

Pekerjaan : Mahasiswa       

Alamat : Jl. Seteran dalam no 4 

Frekuensi Penggunaan Jalan tol :  

>7  kali        

RESPONDEN 20 

 

 
 

 

Nama : Hoo VincentiuSoegiharto 

Umur : 52 tahun               

Pekerjaan : Wiraswasta       

Alamat : Jl. Brotojoyo barat V 19 

Frekuensi Penggunaan Jalan tol : 

>7 kali        

RESPONDEN 21 

 

 

 

Nama : Ronald Septianus S 

Umur : 32 tahun               

Pekerjaan : Wiraswasta     

Alamat : Jl. Batan Timur Raya 

no2 

Frekuensi Penggunaan Jalan tol :  

< 3 kali        
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RESPONDEN 22 

 

 

 

Nama : Evan Andre Pratama 

Umur : 23 tahun               

Pekerjaan : Mahasiswa       

Alamat : Jl. Sompok lama 15 

Frekuensi Penggunaan Jalan tol :  

< 3 kali        

 

RESPONDEN 23 

 

 
 

 

Nama : Sri Harianingsih 

Umur : 47 tahun               

Pekerjaan : Apoteker     

Alamat : Jl. Kemuning III 

Frekuensi Penggunaan Jalan tol :  

3-5 kali        

RESPONDEN 24 

 

 
 

 

Nama : Untoro Pratama 

Umur : 49 tahun               

Pekerjaan : Pegawai Swasta 

Alamat : Jl. Kemuning III 

Frekuensi Penggunaan Jalan tol :  

>7 kali        
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RESPONDEN 25 

 

 

 

Nama : Ferry Wijaya K 

Umur : 32 tahun               

Pekerjaan : Wiraswasta 

Alamat : Jl. Beruang Dalam 

Barat V/9B Semarang 

Frekuensi Penggunaan Jalan tol :  

5-7 kali        

RESPONDEN 26 

 

 

 

 

Nama : Faris Herryadi 

Umur : 27 tahun               

Pekerjaan : Pegawai Swasta      

Alamat : Jl.Medoho III 

Frekuensi Penggunaan Jalan tol :  

>7 kali        

RESPONDEN 27 

 

 
 

 

Nama : Yulius Prihadi 

Umur : 25th 

Pekerjaan :  Sopir Harian    

Alamat : Jl. Cempedak dalam 49 

Frekuensi Penggunaan Jalan tol :  

>7 kali        
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RESPONDEN 28 

 

 

Nama : Yulia Aryantisari 

Umur : 22 tahun               

Pekerjaan : Mahasiswa       

Alamat : Jl. Kendeng V no 1 

Frekuensi Penggunaan Jalan tol :  

5-7 kali        

RESPONDEN 29 

 

 
 

Nama : Insani Kusuma 

Umur : 61th 

Pekerjaan : Wiraswasta 

Alamat : Pedurungan Timur 

Frekuensi Penggunaan Jalan tol :  

< 3 kali 

RESPONDEN 30 

 

 
 

 

Nama : Tan Fransiska 

Umur : 45 tahun               

Pekerjaan : Wiraswasta       

Alamat : Jl. Genuksari 

Frekuensi Penggunaan Jalan tol :  

3-5 kali        
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LAMPIRAN 3 

TABEL KETERANGAN CODING 
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Tabel Keterangan Coding 

Coding Keterangan 

1a Waktu pemakaian e-Toll 

2a Frekuensi penggunaan jalan tol 

3a Pandangan terhadap penggunaan kartu e-Toll 

    3ab Kelebihan 

         3ab1 Praktis 

         3ab2 Fleksibel 

         3ab3 Bermanfaat 

         3ab4 Memberi Kemudahan 

      3ac Kendala 

         3ac1 Pengecekan saldo 

         3ac2 Pengisian saldo 

         3ac3 Kepekaan mesin e-Toll 

         3ac3 Jarak mesin e-Toll 

         3ac4 Kekhawatiran 

         3ac5 Biaya administrasi 

4a Pandangan pemberlakuan e-Toll 

5a Saran terkait E-toll 
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LAMPIRAN 4 

TRANSKRIP WAWANCARA  
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Transkip Wawancara Informan 1  

 
Nama Informan : Pak Kiswara 

Hari/Tanggal     : Senin/ 8 Januari 2018 

Lokasi Wawancara : Kantor Travel Kharisma Pekunden 

Keterangan:   
P : Pewawancara 

I1 : Informan 1 

 

Transkrip Coding 

P : Pak selamat siang, apa kabar?  

I : Siang, baik mas  

P: Terimakasih ya untuk menyediakan waktunya untuk saya 

wawancara pertanyaan yang pertama apakah Pak kis sering 

menggunakan jalan tol di kota semarang? 

 

I1: Ya mas, sering mungkin bisa dibilang minimal seminggu 
sekali. 

2a 

P: lalu apakah Pak  kis sudah mengetahui mengenai 

kebijakan pemerintah pada  pemberlakuan Gerbang tol 

otomatis yang mengharusnya membayar    non- tunai? Pak 
kis sudah menggunakan e-toll sejak kapan? 

 

I1: Ya mas, ini justru membuat saya kesusahan. Kalau pakai 

e-toll brusan ini sih ya.  

1a 

P: Loh susah bagaimana pak?  

I1: Saya ini seorang sopir travel mas, jadi hampir tiap hari 

saya bolak-balik  semarang, saya sering pakai tol 

dulunya kalau jemput penumpang jauh buat  hemat waktu, 

karena kan tau sendiri semarang sering macet apalagi jam 

pulang  kerja. Nah dengan diberlakukan bayar ga pakai tunai 

saya jadi susah, majikan  kasi kartu Indomaret itu lo mas, 

memang awalnya saya merasa enak dan ga  susah. Tapi 
lama-lama saya bingung sendiri. 

 

P: Maksudnya pak? Bingung bagaimana?  

I1:Jadi gini mas, saya pernah lewat dan ternyata saya 

kehabisan uang yang  didalem kartunya. Otomatis saya 

kebingungan, ini semua gara-gara saya  merasa susah 

untuk mengecek sisa saldo saya. Belum lagi kalau saya 
kelupaan. 

3ac5 

P: bukannya kalau memang dikasih bosnya kartu indomaret 

jadi lebih  mudah isi di indomaret terdekat? 

 

I1: Iya mas memang sekarang indoamaret ada banyak tapi ya 3ac5 
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itu saya sering  kelupaan berapa sisanya, atau kapan 

saya harus isi. Belum lagi bos saya juga  minta perincian 

penggunaan, saya jadi tambah ribet. 

P: perincian penggunaan bagaimana pak?  

I1: Jadi begini mbak kalau dulu itu setiap lewat tol ya tinggal 

uangnya diliat yang  dipake berapa dan struknya saya 

simpan, tapi sekarang bos saya pernah mikir saya pakai buat 

beli makanan di indPakaret gara-gara ga bisa tau sisa 

 ataupun mutasi penggunaannya. 

 

P: Lalu apakah sekarang Pak tetap menggunakan jalan tol 

walau semua gerbang sekarang hanya melayani transaksi non 

tunai? 

 

I1: Ya itupun kalau memang kepepet mbak, jadi kalau nggak 
kepepet saya milih lewat jalan biasa. 

 

P: Menurut Pak kis setuju atau tidak setuju kalau 

diberlakukan secara wajib  pembayaran non tunai di 
seluruh gerbang tol? 

 

I1: kalau saya sih mas nggak setuju, mending kayak dulu ada 

pilihan sendiri, ada yang bayar tunai ada yang bayar non-
tunai. 

4a 

P: Selama ini Pak kis memang sering menggunakan transaksi 
modern seperti ATM,  E-money atau kartu kredit begitu? 

 

I1: ya paling saya Cuma pakai ATM itu mbak buat ambil atau 

kirim uang. 

 

P : Apakah ada saran yang ingin disampaikan pak?  

I1 : Paling saran saya modern itu ndak papa mas, tapi ya 

jangan wajib gini, lha  pasti kayak saya ini bingung, saya 

sudah berumur tapi di suruh aneh-aneh  begini. Lebih 

enak kayak dulu ada gerbang biasa ada juga otomatis. Jadi 

bisa  milih. 

5a 

I1 : Paling saran saya modern itu ndak papa mas, tapi ya 

jangan wajib gini, lha pasti kayak saya ini bingung, saya 

sudah berumur tapi di suruh aneh-aneh  begini. Lebih 

enak kayak dulu ada gerbang biasa ada juga otomatis. Jadi 

bisa milih. 

 

P  : Berarti itu mungkin saran  untuk pihak pemerintah dan 

pengelola jalan tol ya  pak, sekiranya wawancara ini sudah 

cukup, terimakasih atas kesediaan Pak kis untuk saya 
wawancara. 

 

I1  : Iyah mas sama-sama.  

 

  



125 
 

 
 

Transkip Wawancara Informan 2  

 
Nama Informan : Pak Supriyanto 

Hari/Tanggal     : Senin/ 8 Januari 2018 

Lokasi Wawancara : Kantor Travel Kharisma Pekunden 

Keterangan:   
P : Pewawancara 

I2 : Informan 2 

 

Transkrip Coding 

P : Selamat siang mas yanto, apa kabar?  

I2 : Siang mas, puji tuhan baik.  

P  : Terimakasih ya mas untuk menyediakan waktunya 

untuk saya wawancara, nah jadi tujuan dari wawancara ini 

adalah untuk mengetahui apakah dengan diberlakukan 

transaksi secara non-tunai diseluruh gerbang tol 

mempengaruhi pekerjaan pak sebagai seorang sopir travel. 

 

P  : Berapa kali tuh dalam satu bulan mas?  

I2  : Sering, berapa yah, empat sampai enam kali tergantung 

jarak lokasi  penumpang yang saya jemput sih mas, sama 

tergantung kondisi sedang macet  atau ndak 

2a 

P  : Jadi memang tidak suatu keharusan atau rutin ya pak 
pakai jalan tol? 

 

I2  : betul mas, soalnya kata bos saya jalan tol hanya jika 
perlu supaya ga lama gitu. 

 

P: Menurut mas yanto nih bagaimana mengenai kebijakan 

pemerintah atas   pemberlakukan transaksi non-tunai 
menggunakan E-toll card? 

 

I2 : Kalau buat saya sih sebenernya enak-enak aja, lha 

tambah mudah kalau bayar  praktis dan ga ribet cara 

pakenya. Tapi saya agak kecewa gara-gara susah pas 

ngisinya. 

4a 

P: Berarti pakai e-toll baru-baru ini aja ya mas?  

I2 : Iya mas baru pakai setelah di wajibkan.  1a 

P: loh memang mas yanto pakai apa?  

I2 : saya sih dikasih bos indomaret card.  

P : wah itu malah enak sekali mas, kan kalau mau ngisi 

tinggal ke indomaret? 

 

I2: iya memang mas, tapi saldonya itu lo saya ga bisa tau 

pasti. Belum lagi saya itu sering lupa bawa kartunya. Pernah 

saya lupa bawa kartu akhirnya pakai kartu dari penumpang 

3ac1, 3ac5 
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travel. Saya malah kena marah bos saya. 

P : lalu apakah hingga saat ini masih sering menggunakan 
jalan tol mas? 

 

I2 : sekarang sih kalau saya nggak kepepet mending lewat 

jalan umum mbak,  soalnya cocokin saldo sma nota e-toll 
itu susah. 

 

P: susah bagaimana mas?  

I2 : Iya mas kami sopir-sopir travel kharisma itu di wajibkan 

untuk kasih nota-nota, nah kadang nota tol itu lupa saya 
ambil. Belum lagi kalau saya pas cepet-cepet mas. 

 

P : Lalu kalau seperti itu misal ga cocok atau lupa 

bagaimana mas? 

 

I2 : Ya saya harus ganti mbak, saya harus ganti kehilangan 

uang itu, jadi bos ga  mau tau. 

 

P: Kalau mas yanto sendiri sering pakai transaksi modern 

gitu mas? Seperti transfer uang pakai kartu debit, pakai kartu 

kredit atau pakai produk elektonik money yang lain? 

 

I2 : Wah saya nggak pernah mas. Paling saya ya kasih uang 

jajan buat anak itu  lewat transfer ke banknya. Saya sama 

istri nggak mudeng gitu-gitu. 

 

P : Lalu gimana saran mas yanto mengenai pemberlakuan 
kebijakan transaksi non- tunai di seluruh gerbang tol? 

 

I2 : Ya kalau saya sih mending di deket jalan tol itu sekalian 

ada buat isi-isi gitu mas, jadi kalau misal kelupaan atau 

kehabisan nda repot. Sama pas pake kartu dikasi liat 

saldonya. 

5a 

P : kalau informasi sisa saldo setau saya memang sudah ada 

mas, jadi ada di dekat mesin tapi memang bisa tidak terlihat 

sih. 

 

I2 : Wah saya malah tidak pernah tau mas, mungkin saya 

juga abis bayar ambil  struk terus jalan ya. Oh ya sama saya 

saran mesinya jangan jauh-jauh susah ambil struk kalau 
jauh. 

 

P : Baik mas saya kira cukup wawancara kita, terimakasih 
atas waktu yang telah disediakan.  

 

I2 : Iya mas.  
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Transkip Wawancara Informan 3  

 
Nama Informan : Tina Wirantika 

Hari/Tanggal     :  Rabu/ 10 Januari 2018 

Lokasi Wawancara : Sompok lama 17 

Keterangan:   
P : Pewawancara 

I3 : Informan 3 

 

Transkrip Coding 

P : Selamat siang Bu tina, terimakasih telah menyediakan 

waktu untuk saya  wawancara mengenai tanggapan ibu 

atas pemberlakuan secara serentak pembayaran tol dengan 

non-tunai. 

 

I3 :Iya dek adit tidak apa-apa, kebetulan saya memang 
senggang. 

 

P: Baik buk, kita mulai saja wawancaranya. Apakah ibu 

sering lewat jalan tol bila  berpergian? 

 

I3 : Sebenarnya dikatakan sering juga tidak, saya paling pakai 

jalan tol kalau pas  jemput anak saya Inggrid, kebetulan 

dia memang kuliah di unika. Mungkin  bisa dikatakan 
seminggu sekali. 

2a 

P : Berarti saat ini ibu memiliki kartu E-toll?  

I3 : Ya saya ada dek, kebetulan kan saya memang punya 

kartu Flazz BCA,  untungnya sekarang sudah bisa 

dipakai buat bayar tol, dulu pas awal-awal  belum bisa. 

 

P : Berarti sebelum diwajibkan sudah punya kartunya ya bu?  

I2 :Iya saya sudah pakai kartu e-toll udah lumayan lama 
sebelum diwajibin juga.  

1a 

P : Lalu apakah saat ini ibu tetap memakai fasilitas jalan tol?  

I3 : Kalau sekarang sih sudah jarang kalau ga pas mendesak 

banget. 

 

P : Kenapa Buk kalau boleh tahu?  

I3 : Jadi pas saya lewat tol akhir-akhir ini seringnya macet. 

Apalagi kalau saya pas pagi atau sore. Jadi saya merasa 
sama aja.  

 

P : tapi kalau dari segi Gerbang tol otomatisnya tidak ada 

masalah Buk? 

 

I3 : sebenernya sih nggak ada, tapi saya itu sering susah 

kalau mau nempelin  kartu,  soalnya jarak mesinnya jauh, 

3ac4, 3ac5 
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sampai penah kartu saya jatuh dan  akhirnya saya  harus 

turun dulu dari mobil. Belum lagi kalau mesinnya ga peka, 

jadi tambah lama. 

P : Menurut ibu Tina apakah dengan diberlakukan secara 
100% GTO itu baik?  Apakah ibu setuju? 

 

I3 : Kalau saya pribadi si oke-oke saja, tapi kadang saya juga 

ga bisa mikir kalau  saya lupa bawa kartu bagaimana 

nasib saya apalagi kalau pas kehabisan saldo. 

 Seharusnya kan tetap ada yang  melayani pakai uang 
tunai. 

4a 

P : Menurut bu Tina sendiri, lebih memilih pakai tunai atau 

non-tunai? 

 

I3 : Kalau saya sih memang non tunai, karena lebih praktis 

dan ga ribet. Tapi ya  itu mesinnya harus yang canggih, 

sering saya nempel berkali-kali ga bisa  soalnya. 

 

P : Dulu waktu Bu Tina bayar menggunakan tunai ada 
pernah ada kendala? 

 

I3 : Kalau dulu sih nggak ada ya, paling ya memang kita 

siapin uangnya aja yang agak bikin ribet. 

 

P : Sekarang kan Bu Tina pakai e-toll menurut ibu 

bagaimana cara pengecekan saldo saat ini? 

 

I3 : Susah kalau bicara saldo agak susah, soalnya ga bisa cek 
sewaktu-waktu. 

3ac1 

P : Bu Tina tau nggak kalau di gardu tol sebenarnya bisa isi 

ulang kalau pas kehabisan? 

 

I3 : Nggak tau saya, saya kira isinya Cuma di luar jalan tol.  

P : Apakah Bu Tina ada saran duntuk pihak pemerintah atau 
pengelola? 

 

I3 : Paling ya buat semakin di tingkatin dari segi kualitas 

mesinnya, trerus diperhatiin juga jarak mesinnya jadi nggak 
susah. 

5a 

P : Baik Bu Sari saya kira cukup wawancaranya, saya sangat 
berterimakasih. 

 

I3 : Iya dek sama-sama.  
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Transkip Wawancara Informan 4  

 
Nama Informan : Agus Nugroho 

Hari/Tanggal     : Rabu/ 10 Januari 2018 

Lokasi Wawancara : Griya kos Peterongan 

Keterangan:   
P : Pewawancara 

I4 : Informan 4 

 

Transkrip Coding 

P : Selamat sore mas, terimakasih karena telah bersedia saya 
wawancara. 

 

I4 : Iya nggak apa-apa.  

P : Mas bisa mengendarai mobil sendiri?  

I4 : Iya bisa, saya kan kalau ke kampus naik mobil sendiri.  

P : Mas sering pakai jalan tol tidak? Kira-kira frekuensi 

dalam sebulan berapa mas? 

 

I4 : Kalau saya buru-buru dan kelihatannya macet pasti lewat 

jalan tol biar lebih cepat. Mungkin sebulan bisa lebih dari 5 

kali. 

2a 

P: Kenapa ndak lewat jalan biasa mas?  

I4 : Seringnya itu macet didaerah Gombel, jadinya kalau 

mau kuliah ud mepet pasti telat. 

 

P : Berarti sekarang punya kartu E-toll ya mas? Soalnya kan 
sekarang semuanya pakai kartu bayarnya? 

 

I4 : Iya punya mas.  

P : Mas punya e-Toll setelah diwajibkan atau memang 

sebelumnya sudah punya? 

 

I4 : Saya sih punya e-Toll baru semenjak di wajibin mas.  
  

1a 

P : Menurut mas nih, gimana pendapatnya setelah pakai dari 
pada sebelumnya pakai uang tunai? 

 

I4 : Sebenernya nih enak banget pake kartu praktis ga lama, 

tapi saya agak jengkel, jarak mesinnya itu lo jauh, selain itu 

sering saya dapet mesin yang harus di tempel kartu berulang 

kali. Sampai saya bingung ini saldonya udah kepotong apa 

belum, kalau tiap saya nempel kepotong kan saya yang rugi. 

Sedangkan saya juga ga bisa cek secara keseluruhan. 

3ab1, 3ac3, 

3ac4, 3ac5 

P: Kan saldonya muncul mas, ada layarya kan di dekat 
mesin. 

 

I4 : Iya emang ada mas, tapi saya jugakadang ga jelas, saya 3ac5 
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kan juga cepet-cepet. Selain itu saya juga ga selalu ingat kan 

terakhir saldo saya masih berapa. Kadang saya juga 

khawatir kalau pas lewat tol ternyata saldo saya kurang. 
Soalnya kan ga bisa ngecek saldo, tau saldo kalau kita pake. 

P: Kalau untuk masalah itu di gardu tol bukannya juga bisa 

ngisi ulang mas? Masnya belum tau? 

 

I4: Wah wah wah, Emang bisa? Saya malah nggak tau, saya 
kira ngisi ya ditempat pengisian masing-masing. 

 

P: Iya mas sebenarnya di gardu itu bisa mengisi ulang kartu 

e-toll jika pemilik kehabisan saldo. 

 

I4 : owh jadi ga repot ya kalau kehabisan di GTO nya. Tapi 

itu kenapa ga di sosialisasi ya, atau saya yang kurang update 

ya hahaha.. 

 

P: Mungkin sosialisassinya saja mas yang kurang, karena 

memang saya tahu juga dari saudara saya yang saat masuk 

GTO ternyata saldonya kurang. Dan petugas mengarahkan 
ke gardu. 

 

I4 : Ya semua memang ada kelebihan dan kekurangannya 

sih, kalau pakai uang tunai ribet ambil uangnya, tapi kalau 
pakai kartu ribet gara-gara cek saldonya. 

3ac1 

P: Kalau menurut masnya lebih mudah mana sekarang atau 
dulu? 

 

I4 : Kalau mudah sih memang sekarang lebih mudah, tapi 

sebaiknya di perbaiki terus, jangan cuma di awal di 
perhatikan.  

3ab4,5a 

P: iya mas semoga dari pihak pengelola jalan tol sendiri 

semakin memperbaiki infrastuktur yang sekarang masih ada 

kekurangan. Saya kira wawancaranya sudah cukup 

terimakasih banyak mas atas waktunya. 

 

I4: Iya mas.  
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Transkip Wawancara Informan 5  

 
Nama Informan : Novi Fiolina 

Hari/Tanggal     : Rabu/ 10 Januari 2017 

Lokasi Wawancara : Perumahan Plamongan Peni 

Keterangan:   
P : Pewawancara 

I5 : Informan 5 

 

Transkrip Coding 

P : Selamat Sore cik, terimakasih sudah bersedia untuk 
saya wawancara. 

 

I5 : Iya sore dit.  

P : Oke langsung aja ya cik, cicik kalau kekantor nyetir 

sendiri? 

 

I5 : Nggak sih biasanya aku bareng suamiku, soalnya kantor 
kita searah. 

 

P : Sering pakai jalan tol nggak cik?  

I5 : Jarang banget dit, aku pakainya kalau pas pergi ke 

ambarawa sih, soalnya mertua aku kan rumahnya di sana. 
Hampir tiap minggu jadi ke ambarawa. 

2a 

P : terus sekarang berarti juga punya E-toll ya cik?  

I5 : Iya aku ada, biasanya khusus memang buat di taruh di 
mobil. 

 

P : Cicik punya kartu e-toll sejak kapan? Sejak di wajibkan 

atau nggak? 

 

I5 : Kalau aku punya sejak di wajibin sih, soalnya dulu 
lebih enak pakai tunai.  

1a 

P : Enak nggak cik pakai E-toll?  

I5 : Enak sih, jadi ndak ribet kalau bayar. Jadi ga bingung 

cari uang/ cepet-cepetan pas masuk gerbang tol jadi kalau 
pakai e-Toll lebih praktis. 

3ab1, 4a 

P : pernah ada kendala nggak cik?  

I5 : Ehm... dulu itu pernah ada masalah saldo, jadi kan 

kalau aku pergi ambarawa dari tol gayamsari, nah itu kan 

pindah-pindah pas di gerbang tol apa gitu aku lupa, saldoku 

kurang. Buat ngecek saldo kan susah, jadinya ngisi ya aku 

kalau uda tinggal dikit atau pas pergi. pas itu aku lupa ngisi, 

akhire ya wes suamiku ngomng sama petugase. Untunge itu 

gerbang sek ada petugase, nah langsung diarahin ke gardu 

buat isi ulang. Aku malah ga tau kalau ternyata di gardu bisa 

3ac1 
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isi ulang. 

P : Wah masih tertolong ya cik?  

I5 :  Iya untunge itu bisa, kalau ndak gatau kudu gimana. 

Tapi ya cicik ya inget pas itu aku tanya petugas yang 

digardu yang satu malah bilang ndak bisa, aku tanya lagi 

sama yang satu bilang bisa ngisi ulang di sana. Nah aku kan 

jadi jengkel sendiri. Untunge aja emang bisa. 

P : wah jadi ada petugas yang seolah mempersulit gitu cik? 
Atau mungkin emang petrugas yang itu ndak tau. 

 

I5 : Mungkin aja ndak tau ya, tapi ya masak petugas tol kok 

gatau. Aneh aja. 

 

P : Selain di pake buat toll cicik juga pake e-money buat 
belanja ndak cik? 

 

I5 : Jarang dit, paling ya sek tak pake kartu debit itu, kalai 

ndak ya indomaret card. Itu ae aku jarang make, lebih sering 
pakai tunai aku kalau ke indomaret. 

 

P : Cicik ada saran ndak buat pihak pemerintah/ pihak 
pengelola jalan tol? 

 

I5 : Kalau saran sih paling tempat isi ulangnya jangan jauh 

dari gerbang tol biar ga susah, terus sosialisasi kalau ngisi 

deket gerbang tol itu ada. Jadi orang kalau mau lewat tol 

nggak was-was. 

5a 

P : oke cik makasih banyak buat jawabannya. Aku rasa 
udah cukup wawancaranya. 

 

I5  : Owh sudah, cepet juga, sama-sama. Aku ya pernah jadi 

mahasiswa jadi tau rasae hehe. 
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Transkip Wawancara Informan 6  

 
Nama Informan : Herry Prasetya 

Hari/Tanggal     : Jumat/ 10 Januari 2018 

Lokasi Wawancara : Kedai Kopi Boss 

Keterangan:   

 P : Pewawancara 

 I6 : Informan 6  

 

Transkrip Coding 

P : Selamat Sore mas, terimakasih karna telah bersedia 
saya wawancara. 

 

I6 : Iya selamat sore juga dit.  

P : Kita langsung kepertanyaan pertama ya mas, apakah 

mas Herry sering menggunakan fasilitas jalan tol di kota 
semarang? Kira-kira frekuensi dalam 1 bulan mas? 

 

I6 : Sering dit kalau saya pas buru-buru, saya kan tinggal di 

daerah  majapahit, jadi kalau ke kantor biasanya aku lewat 

jalan tol biar lebih cepet/biar ga telat. Mungkin lebih dari 8 

kali 

2a 

P : Berarti sekarang punya e-toll ya mas?   

I6 : Iya aku pake Flazz.  

P : Mas pakai kartu toll sejak diwajibin atau sebelumnya 

emang udah pakai? 

 

I6 : Kalau aku sih baru nyoba pakai pas di wajibin, soalnya 

aku dulu males aja buatnya. Selain itu aku juga nggak 

terlalu paham.  

1a 

P : Menurut mas Herry nih, apakah dengan pemberlakuan 

GTO diseluruh gerbang tol itu jadi lebih mudah dan 

bermanfaat? 

 

I6 : Lebih mudah sih dit, soalnya kan memang tinggal 

nempel kartu gapake siapin uang sama terima kembalian. 

Jadi sekarang lebih cepet dan lebih ga ribet dibanding dulu. 

Kan secara lagika kalau Cuma nempel kartu artinya antrian 

harusnya bisa semakin berkurang karena transaksi di 
gerbang semakin cepat. 

3ab3, 3ab4 

P : Terus pernah ada kendala ndak mas pas beralih ke E-

toll? 

 

I6 : Kalau aku nggak ada sih selama ini, Cuma kadang jarak 

mesinnya aja yang agak jauh sampe aku juga sedia tongkat 

3ac4 
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e-toll.  

P : kalau untuk kendala lain mas? Seperti kehabisan saldo 
atau soal teknologinya? 

 

I6 : kalau saldo sih aman soalnya aku kan udah hafal tuh 

jalurnya, dan udah aku budget sebulan harus isi berapa. 

Soalnya memang kartu itu aku khususin buat bayar tol. 

Kalau teknologinya sih udah bagus indonesia mulai maju 

pake gitu, Cuma kadang aku mikir aja kok kalau pake mesin 

beberapa gerbang masih ada penjaga tol. 

 

P :  maksudnya mas? Mungkin biar kalau ada masalah?  

I6 : Ehm... jadi kita ga nempel kartu ke mesin, nah kartu 

kita diminta penjaganya trus ditempelin sma penjaga 

masing-masing gerbang. Emang sih ga semua gerbang 
kayak gitu. 

 

P : ohh... iya juga, atau mungkin itu buat jaga-jaga aja kali 

mas kalau ada masalah, atau bisa juga mesinnya belum siap 
100%. 

 

P : Kalau dari segi pengecekan saldo saat ini menurut mas 

Herry sudah Efektif/ belum? 

 

I6 : Belum sih ya susah ngeceknya, harusnya bisa kayak t-

cash ada aplikasinya di Hp, jadi ga da lagi yang namanya 
susah cek saldo. 

3ac1 

P : Kalau mas Herry sendiri tau nggak kalau di gerbang tol 

bisa isi ulang saldo? 

 

I6 : Nggak tau.  

P : Menurut mas Herry nih, setuju nggak sama kebijakan 
semua gerbang tol hanya melayani transaksi non-tunai? 

 

I6 : Kalau aku pribadi sih setuju soalnya jadi lebih praktis 

kan, Cuma kasian aja sama tenaga kerja yang kena PHK 
gara-gara diganti mesin. 

4a 

P : Kalau mas Herry ada masalah sama antrian tol yang 

akhir-akhir ini mengular mas? 

 

I6 : Kalau menurutku sih itu bukan salahnya GTO juga, kan 

memang peminat tol itu tinggi gara-gara jalan umum macet, 

jadinya panjang deh antrian di gerbang. Belum lagi mungkin 
ada masalah di individunya pas pake mesinnya. 

 

P : Kalau mas Herry ada saran nggak buat pemerintah atau 
pihak pengelola jalan tol? 

 

I6 : Paling saranku sih lebih ke kayak dulu, paling ga ada 

gerbang tol yang bayar tunai, jadi tetep manfaatin tenaga 

kerja, kan kasian kalau semua harus mesin. Selain itu 

kadang aku mikir kalau lupa bawa kartu itu gimana.  

5a 
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P : oke deh mas Herry, aku rasa cukup. Makasih ya mas.  

I6  : iya sama-sama dit  
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Transkip Wawancara Informan 7  

 
Nama Informan : Andreas Setiawan 

Hari/Tanggal     : Jumat/ 11 Januari 2018 

Lokasi Wawancara : Kos Hebron 

Keterangan:   
P : Pewawancara 

I7 : Informan 7 

 

Transkrip Coding 

P : Halo ndre, apa kabar?  

I7 : Baik ko.  

P : Makasih ya udah mau aku wawancara. Oke langsung 

aja ya. 

 

I7 : iya boleh ko.  

P : Kamu kalau kuliah bawa mobil atau motor?  

I7 : Aku sih kalau ke kampus bawa motor jarang bawa 

mobil, soalnya kan aku ngekos di Victory jadi deket. 

 

P : Wah terus mobil di anggurin?  

I7 : paling sih aku pake kalau pas hangout, kalau nggak pas 
pulang Kudus. 

 

P : Wah sering pake jalan tol ndak?  

I7 : Jarang si ko.. paling kalau pulang kudus sebulan bisa 2 

kali lah kira-kira. 

2a 

P : Berarti sekarang udah ada kartu e-toll kan?  

I7 : Iya ko punya.. kan sekarang harus pake kartu bayarnya.  

P : Andre punya kartu e-toll setelah ada kebijakan kalau 

harus pakai e-Toll atau memang dari dulu sudah 
menggunakan e-Toll? 

 

I7 : Kalau aku memang udah dari dulu sih ko, soalnya kan 

memang menurutku kalau kita pakai e-Toll jadi lebih cepet 
dan fleksibel.  

1a 

P : Gimana bayar pake kartu? Ada kendala atau masalah 

gak? 

 

I7 : Nggak ada ko, paling Cuma masalah mesinnya kadang 

ga mau baca kartu. Tapi overall uda lumayan lebih baik dari 

pada harus pake uang tunai. 

3ac3 

P : Lha ga da masalah atau kendala lainnya?  

I7 : Nggak ada ko.  
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P : Dalam segi pengecekan saldo nih menurut andre 
bagaimana? 

 

I7 :Kalau ngecek saldo emang agak ribet, kita taunya pas 

pake, kadang juga kan kita ga hafalin. 

3ac1 

P : Andre tau nggak kalau kita kehabisan saldo sebenernya 
bisa isi ulang di Gerbang tol? Tepatnya di gerbang petugas. 

 

I7 : Nggak, aku taunya ngisinya di ATM/Indomaret sih.  

P : Kamu lebih setuju nggak sama kebijakan semua gerbang 

harus bayar pake kartu? 

 

I5 : Kalau aku pribadi sih setuju, soalnya kan bagus baget. 

Artinya indonesia mulai maju dibidang teknologi, selain 

buat hemat pengeluaran tenaga kerja, pake mesin kan 

menuntut masyarakat untuk lebih mandiri. Selain itu kan 

pake kartu jadi praktis dan ga susah juga buat semua 
kalangan. 

4a 

P : Nah tapi sebelum diberlakukan GTO nih, kamu pernah 
ada masalah nggak selama bayar pake tunai? 

 

I7 : kalau bayar pake tunai sih ga masalah, Cuma kadang 

susah ambil uangnya, trus belum kalau ada kembalian gitu 
ko. Agak ribet menurutku. 

 

P : ohhh... gitu, kalau menurut kamu nih, gimana pendapat 

kamu soal pemberitaan ada masyarakat yang menolak? 

 

I7 : Sebenernya nggak salah juga si, Cuma aku heran 

kenapa mereka ga mau belajar untuk lebih modern. Gimana 

indonesia mau maju kalau tiap ada perubahan ke arah lebih 

baik tapi di tolak, harusnya kan ada proses pembelajaran dan 

penerimaan. Kan pasti pemerintah memberlakukan secara 

wajib pasti ada sebabnya dan pasti ga Cuma buat 

kepentingan pemerintah semata. 

 

P : Oke ndree, makasih banget jawaban yang bagus.  

I7 : Iya ko sama-sama.  
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Transkip Wawancara Informan 8  

 
Nama Informan : Yulia Rahmawati 

Hari/Tanggal     : Jumat, 11 Januari 2018 

Lokasi Wawancara : Kedai Makan Bu Dewi 

Keterangan:   
P : Pewawancara 

I8 : Informan 8 

 

Transkrip Coding 

P : Pagi Mbak, terimakasih ya untuk partisipasinya untuk 

saya wawancara, Perkenalkan saya Adit dari Universitas 

katolik Soegijapranata, wawancara ini adalah untuk 

penelitian saya dari Tugas Akhir, S1 Akuntansi Sistem 

Informasi Akuntansi, nah tujuan dari wawancara ini sendiri 

itu untuk mengetahui pendapat pengguna jalan tol mengenai 
penerapan secara 100% GTO di semarang. 

 

I8 : Pagi dit, nama saya Yulia, saya berumur 22 tahun, saya 

adalah mahasiswa salah satu universitas negeri di kota 
Semarang. 

 

P  : Terus kalo ini mbak Yulia bawa mobil sendiri?   

I8 : Iyah bawa mobil sendiri.  

P  : Jadi langsung dimulai aja ya wawancaranya, nah kita 

seumuran ya ternyata, jadi manggilnya langsung nama aja 
boleh? 

 

I8 : Iyah gapapa  

P  : Tadikan Yulia selalu bawa kendaraan sendiri ya roda 
empat, setir sendiri? 

 

I8 : Iyah  

P  : Nah, suka pakai jalan tol gak?  

I8 : Iyah suka, kebetulan kan saya tinggal di daerah 

semarang bawah dan universitas saya di daerah atas. 

 

P  : Kira-kira nih dalam satu bulan itu berapa kali?  

I8 : Emm empat sampai lima atau bisa kadang lebih, 

tergantung kebutuhan juga. 

2a 

P  : Tapi yang rata-rata perbulan yang konstan nya berapa?  

I8 : Tiga sampai lima mungkin. 2a 

P  : Nah terus kalo pakai jalan tol nih , biasanya dari 
gerbang tol mana kemana? 

 

I8 : Paling Gerbang Gayamsari ke Tembalang.   
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P  : Kalo pakai jalan tol itu biasanya tiap hari apa?  

I8 : Gimana kebutuhan kadang, seringnya sih weekend atau 

pas cepet-cepet mau ke kampus dan keadaan jalan umum 

lagi dijam padat. 

 

P  : Terus kenapa lebih milih pakai jalan tol daripada jalan 
biasa? 

 

I8  : Mungkin jalan yang lebih singkat dan lebih cepet aja, 

kan kita bisa ngebut hehe 

 

P  : Karena weekend ya? Kalo weekend jalan biasa nya suka 
macet 

 

I8  : Iyah   

P  : Nah, selama memakai jalan tol nih, puas gak sama 

pelayanan jalan tolnya atau kualitas dari jalan tolnya 

sendiri? Pernah ada kendala gitu pas di jalan tolnya apa? 

 

I8  : Kalo dari masuk pintu tol sih puas-puas aja yah gak ada 
kendala. 

 

P  : Tapi nih ga ada kendala pas digerbang tol kaya 

pelayanannya gitu? 

 

I8  : Gak ada  

P : Terus sekarang berarti udah pakai kartu E-toll? Itu 

karena di wajibkan atau memang dari dulu sudah pakai E-

toll? 

 

I8  : Punya dit, dulunya sih lebih milih bayar tunai, 
pakai e-Toll baru-baru ini aja.  

1a 

P  : Nah kenapa lebih memilih pakai tunai dulu?  

I8  : Soalnya  dulu kan, emang gerbang tolnya banyaknya 

kan tunai, terus kalo pake kartu apa itu e-Toll kan harus ribet 

lagi bikin lagi. Apalagi kan kalau kita bikin awalnya kena 
biaya pembelian kartu juga. 

 

P  : Ohh bisa jelasin gak kira-kira yang dirasain sama Yulia 

selama pakai tunai, jadi pengalaman selama memakai tunai 

bisa disebutin misalnya itu kaya gimana menurut pandangan 

dari Yulia sendiri? 

 

I8  : Mungkin ribet juga kalo misalnya kitanya bawa uang 

yang gak pas gitu gede jadi si mas yang di gerbang tolnya 

ngasih kembaliannya lama lagi, kalo misalnya tiba-tiba gak 
bawa duit sepeserpun itu ribet. 

 

P  : Pernah pengalaman gak kaya gitu? Misalnya tiba-tiba 

uangnya gede nih ternyata lama kembaliannya, gimana tuh 
lamanya berapa menit kira-kira? 

 

I8  : Gak gak sampe semenit cuman yang bikin kendalanya 

yang dibelakang antrinya lebih lama lagi. 
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P  : Tapi pernah gak kalo gak bawa uang sepeserpun ? Pas 
masuk tol eh gak bawa uang 

 

I8  : Pernah sih kayanya tapi itu waktu kondisinya bawa 

orang juga bawa temen-temen jadi bisa minjem dulu ke 
temen. 

 

P  : Ohh untung ya ada temen-temen, terus dilihat nih dari 

gerbang tol kan banyak yang tunai, pernah gak ada 

pengalaman apa pas lagi mau bayar tunai tapi malah salah 

masuk gerbangnya malah yang harusnya e-Toll? 

 

P  : Nah tadikan udah bahas tentang tunai nih, sekarang kan 

Jasa Marga itu bekerjasama dengan bank yaitu 

mengeluarkan kartu e-Toll, kira-kira nih sekarang setelah 
pakai E-toll gimana pendapat yulia? 

 

I8  : Mungkin em apa ya kartu e-Toll sendiri mungkin lebih 

berguna buat menghemat waktu, apalagi kalau waktu kita 

lebaran atau mudik, mempersingkat waktu ketika kita keluar 

gerbang tol sama kalo misalnya hari-hari biasa ataupun 

weekend, kita pakainya nanti pas hari-hari biasa mungkin 

kepake di jam pulang kerja atau waktu berangkat kerja dan 

hari weekend nanti kebantunya waktu macet-macetnya. Tapi 

kadang itu jadi lebih lama lagi pas ada yang ga punya kartu 

tapi masuk jalan tol, atau pas ada orang di depan kita 

ternyata saldonya nggak cukup. Pengalaman sih pernah 

bayarin orang gara-gara dia ga punya kartu, nah dari pada 

lama dan aku buru-buru akhirnya aku kasi kartu aku ke 
satpam. 

3ab1 

P : Menurut Yulia nih, gimana dengan pemberlakuan 

secara 100% GTO ini? 

 

I8  : Kalo misalnya pendapat sih kan sekarang tunai gak 

akan diterima, kalau untuk sekarang terlalu dini, terlalu 

cepat soalnya banyak masyarakat yang mengaku tidak 

mengerti apa itu GTO apa itu E-toll,  jadi kalau  sekarang 

emang bener-bener tunai gak akan diterima itu terlalu dini 

mungkin harusnya ada percobaan dulu beberapa bulan kaya 

enam bulan terus nanti di 2018 sendiri mungkin bisa di 

perlengkap lagi apa namanya bulan diperlengkap, pokoknya 

si program itu deh nanti di 2018 bisa di uji cobain, sukses 

enggaknya yang non tunai tadi di lebaran 2018 biar keliatan 

efektif atau enggak nya. Kalo misalnya efektif mungkin bisa 

disesuaikan lagi biar si gerakan non tunai tersebut sukses, 

kalo misalnya gak efektif malah jadi amburadul karena 

banyak masyarakat yang belum ngerti cara makenya 

gimana, mungkin bisa jadi bahan evaluasi lagi buat 

Pemerintah. Jadi menurut saya alangkah lebih baik bertahap 

aja, jadi gerbang toll tunai dikurangin dikit demi sedikit. 

4a 
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Nggak tiba-tiba hilang gini aja. 

P  : Jadi lebih ke setuju atau enggak sebenernya?  

I8  : Kalo kayak sekarang sih aku kurang setuju yah. 4a 

P  : Hmm karena informasinya sendiri kurang merata ke 

semua lapisan masyarakat ya, nah terus bisa dijelasin lagi 

gak jadikan saat ini pakai e-toll card karena memang faktor 

di wajibkan, kenapa sebelumnya Yulia nggak tertarik pakai 

E-toll? Kan mayoritas anak muda suka hal-hal modern dan 
maju? Alesan pribadi Yulia sendiri kenapa? 

 

I8  : Mungkin yang pertama stagnan nya aja pakai tol itu 

cuma 3-5 kali sebulan terus ya itu gaterlalu sering, yang 

kedua mungkin dari bikin apa namanya pendaftaran buat e-

Toll atau semacemnya buat saya males juga terus apa 

namanya selama tunai juga masih simple bayarnya ga terlalu 

mahal dan tidak terlalu memberatkan, terus apa yah 
mungkin tunai masih jalan yang paling simple. 

 

P  : Terus dari pandangan nih kartu e-Toll itu menurut Yulia 

bermanfaat gak sih kehadirannya? 

 

I8  : Mungkin bagi yang apa bekerja memakai mobil terus 

apa namanya si kerjanya tuh kantornya di luar kota kaya di 

Ungaran/Ambarawa atau daerah-daerah yang lebih cepet 

pakai tol, nah mungkin bagi mereka bisa dikatakan berguna 

karena lebih praktis. 

 

P  : Kalo buat pribadi sendiri kira-kira?  

I8  : Kalo buat saya sih belum terlalu berguna karena saya 

juga konstannya cuma pakai 3-5 kali, uang yang dikartu kan 

juga ga bisa dipake dulu, kita kan kayak harus nyimpen 

uang di dalem kartunya. 

3ac5 

P  : Nah kalo misalnya nih e-Toll bisa didapatkan dengan 

mudah, dan memberikan keuntungan untuk setiap merchant 

yang telah bekerja sama menurut yulia itu merupakan daya 
tarik buat memikat nggak? 

 

I8  : Mungkin kalo misalnya sekarangkan biaya tol juga 

terus naik, terus kalo misalnya ada apa namanya satu 

program gitu yang pake e-Toll tuh dapet diskon mungkin 

tertarik juga gitu, sama di merchant nya juga diperbanyak 

lagi di berbagai minimarket ga cuma indomaret, mungkin 

kalau tiap bayar toll dapet poin juga salah satu ide yang 
bagus. Jadi seolah masyarakat ga merasa diberatkan. 

3ac6 

P  : Jadi dari kartu e-Toll sendiri harus ada kaya benefit nya 

apa gitu ya biar lebih menarik 

 

I8  : Iyah gitu  

P: Untuk pengecekan saldo menurut Yulia saat ini gimana?  



142 
 

 
 

I8  :Susah sih, ga bisa ngecek pasti, tau saldonya ya pas pake 
aja. Kalau lama ga pake ya lupa. 

3ac1 

P : kalau untuk pengisian Yulia tau kalau di gerbang bisa 

melakukan top up? 

 

I8  : Nggak, saya taunya bisa top up hanya di tempat-tempat 
tertentu. 

 

P  : Ada saran gak untuk perusahaan Jasa Marga / 

Pemerintah dalam pemberlakuan kebijakan tol seperti saat 
ini? 

 

I8  : Mungkin masih banyak yang perlu di evaluasi. Jadi, 

kayanya mah masih banyak evaluasi buat saat diwajibkan, 
jadi saran mending banyakin evaluasi sama uji coba dulu. 

5a 

P  : Okey kalo gitu sampai disini aja wawancaranya, 

terimakasih udah luangin waktunya untuk bantu saya dalam 
wawancara ini. 

 

I8  : Iyah sama-sama dit.  
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Transkip Wawancara Informan 9 

 
Nama Informan : Tyas Saptiwi 

Hari/Tanggal     : 11 Januari 2018 

Lokasi Wawancara : Jl Sri Nindito Selatan 2 

Keterangan:   
P : Pewawancara 

I9 : Informan 9 

 

Transkrip Coding 

P  : Halo Tyas, sebelumnya terimakasih udah mau jadi 

partisipan saya untuk wawancara. Wawancara ini untuk 

menyusun skripsi saya. Sebelumnya boleh perkenalkan diri 

dulu  

 

I9  : Halo kak adit..  

P  : Oke langsung dimulai aja yah wawancaranya, gimana 
Tyas? 

 

I9  : Iyah  

P  : Tyas kalo misalnya ke kampus itu berkendara sendiri? 
Bawa mobil sendiri dan nyetir sendiri? 

 

I9 : Iyah sendiri  

P  : Suka pakai jalan tol?  

I9  : Suka  

P  : Kira-kira nih dalam satu bulan pakainya berapa kali?  

I9  : ya paling kalau pas mau pulang ke kampus kalo pas 

jam sore/ padet-padetnya. Kalau dihitung sebulan lebih dari 
10 kali pastinya. 

2a 

P : Tyas sekarang punya kartu e-Toll ya?  

I9  : Iya punya, baru aja aku pakenya pas emang udah wajib.  1a 

P  : Jadi kenapa lebih memilih memakai tol daripada jalan 
biasa? 

 

I9  : Kalo melewati jalan tol lebih cepet yah, kalo lewat jalur 

yang biasa perkotaan itu harus melewati transmart yang 

sering bikin macet, apalagi kalau pas keluar rumah 

weekend. 

 

P  : Oh jadi lebih ke weekend ya, emang lagi padet-
padetnya gitu.  

 

P : Nah terus kalo selama memakai jalan tol nih puas 

gak sama kualitas jalan tolnya atau pelayanan dari jalan 
tolnya sendiri? 

 



144 
 

 
 

I9  : Dulu sebelum ada GTO semua si pelayanannya kalo di 

weekend itu lambat yah karena itu mengantrinya bisa 

sampai satu atau dua kilometer nah saya juga masih belum 

mengerti ini apakah gardunya yang kurang atau pelayanan 

dari pelayan petugasnya yang lama gitu, tapi kadang 

sekarang pas udah GTO semua sih juga kalau pas padet juga 

ngantri panjang, tapi mungkin emang ga selama dulu. 

 

P  : Okey jadi kendalanya itu ya padetnya. Nah, selama ini 

kan pakai jalan tol tuh pakai tunai yah, kenapa selama ini 

pakai tunai? Kenapa lebih memilih tunai? Terus sekarang 
pakai E-toll gimana pendapat Tyas? 

 

I9  : Dulu sih lebih suka tunai karena kalo pakai e-Toll yang 

pertama ribet juga yah harus isi ulang, yang kedua itu kita 

kan deposit ya kalo e-Toll, itu seperti menguntungkan pihak 

Bank gitu, selain itu sistem deposit itu seolah memberatkan 

kita pas isi ulang. Soalnya kalau pakai tunai kan uang ga 

mengendap gitu. Saat ini sih pakai E-toll baik-baik aja, 
Cuma kadang susah pas nempelin kartu ke mesin aja. 

3ac1,  3ac3, 

3ac5 

P : Oh berarti lebih ke masalah mesinnya atau jarak 

mesinnya? 

 

I9 : Mungkin lebih ke jaraknya ya, soalnya kadang itu juga 

kalau ga pas mobilnya aku susah buat ngetap kartu ke 

mesinnya. 

 

P  : Terus nih pandangan tentang memakai tunai dulu 
gimana dibandingin pakai E-toll card? 

 

I9  : Pakai tunai ya memang kalo baiknya tunai ya kita 

gausah ribet isi ulang ini yah apa deposit itu saldo, tapi kalo 

keuntungannya yang e-Toll itu bisa cepet gitu ya, karena 

gausah kembalian gitu kan uangnya lama, kalo ini tinggal 
tempel kartu kita bisa langsung jalan gitu  

3ab1 

P  : Jadi kalau tunai itu lebih gak ribet aja gitu yah, tapi 

sebelumnya pas pakai tunai ada pernah kendala gak, 

misalnya lama, misalnya nih pas lagi ngasih uang Dian itu 

ngasih uangnya gak pas jadinya lama gitu pernah gak ada 

kendala gitu? 

 

I9  : Iyasih kalo kita ngasih uang yang cukup besar dia juga 
lama kembalian uangnya. 

 

P  : Hm tapi gak ada kendala lain apa gitu?  

I9  : Nggak ada sih.  

P  : Terus menurut Tyas nih pandangan mengenai promosi 

yang dilakukan oleh petugas itu gimana setelah 
diberlakukan secara wajib ini? 

 

I9 : Untuk penawaran dan penanggulangan pengguna yang 4a 
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belum punya sih cukup efektif, jadi kalau belum punya pas 

masuk di GTO bisa langsung beli. Cuman kadang kan orang 

tetap butuh penjelasan menurut aku, soal pemakaiannya dan 

cara pengisian. Apalagi menurutku kekurangan e-toll itu 

susah buat cek saldonya. 

P : Jadi petugas langsung jual di GTO nya?  

I9 : Iyah jadi kata petugasnya “ini bisa langsung aktif 
dengan saldo lima puluh ribu”  

 

P : Nah terus selain informasi tentang e-Toll nih kan 

sebelumnya nih kan belum ada nih e-Toll itu, tiba-tiba e-

Toll tuh hadir yah ada, nah pandangan Dian pas e-Toll itu 

hadir ya persepsinya kaya gimana tuh? 

 

I9 : Ehm memang itu cukup baik yah untuk e-Toll itu untuk 

mengurangi kemacetan-kemacetan yang biasa terjadi di 

weekend jadi bisa mempercepat waktu tidak seperti 
pembayaran tunai yang memakan waktunya lama 

3ab1 

P  :  sebelum diberlakukan secara wajib dan serentak 

pernah liat gak sebelumnya bukan di gate nya tapi di jalan 
tolnya lagi jalan ada gak plang-plang tentang e-Toll gitu? 

 

I9  : Pernah sih melihat ada seperti kaya baliho itu di atas 

ada bertuliskan e-Toll dan disana diterangkan bisa dibeli 
disini disini disini 

 

P  : Nah pas baca itu tuh ada timbul sesuatu gak misalnya 
jadi ah jadi pengen beli misalnya gitu? 

 

I9  : Ketika awal melihat itu memang ada keinginan untuk 

membeli kartu e-Toll tapi setelah lama kelamaan saya lebih 
menyukai pembayaran cash gitu  

 

P  : Jadi kalau bisa disimpulin gitu pembayaran cash 

benefit untuk Tyas sendiri apa aja? 

 

I9  : Kalo cash kita gak ribet yah dengan pengisian ulang 

saldo dan yang kedua, kita tidak menguntungkan bank 

dengan menyimpan saldo disana, karena kalo diisi di saldo 

disana kan bisa ada isinya seribu atau dua ribu, itukan 

tanggung juga, gak ada sekarang biaya  tol yang harganya 

seribu dua ribu, jadi kan kita terpaksa mengendapkan uang 

itu dan tidak bisa ditarik lagi, selain itu beberapa kartu ada 

minimum pengisian buat ga kena biaya admin, jadi seolah 

kita dipaksa buat ngisi banyak. 

 

P  : Kira-kira nih saat ini kan sudah diberlakukan secara 

100% menurut Tyas bakal terus berjalan dan berhasil atau 

nggak? 

 

I9  : Menurut saya itu akan kurang berhasil yah karena 

masih banyak gitu warga yang belum mengetahui gitu 
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bagaimana cara penggunaan, cara pembelian gitu yah 

tentang kartu e-Toll ini, jadi lebih baik Pemerintah 

mensosialisasikan sedikit demi sedikit dulu selama beberapa 

tahun kepada masyarakat, apalagi karena pengguna tol itu 

tidak hanya yang berkalangan apa mengetahui penggunaan 

kartu ini, tidak semua orang tahu penggunaan kartunya. Jadi 

kan banyak masyarakat-masyarakat yang di perkampungan 

gitu yang memang kurang maju dalam teknologi tersebut. 

Belum lagi banyak masyarakat berumur yang kadang 

enggan untuk pakai kayak gitu-gitu, jadi harusnya sih 

bertahap dulu, dibuka gerbang umum 1 atau 2 buat pilihan 
sambil di sosialisasi. 

P  : Pernah ada pengalaman yang bikin enggan pake jalan 

tol selama pake GTO ga sih? 

 

I9  : Untuk pengalaman yang bikin enggan pake lagi sih 

nggak ada, cuman pernah dengan kakak, nah ini sebagai 

kekurangannya juga yah, kakak saya tuh lupa bahwa 

saldonya itu sudah habis gak bisa memproses itu kartunya, 

saldonya sudah habis jadi harus repot isi di gardu petugas di 
paling pojok dan harus mundur segala. 

3ac1,3ac2 

P  : Oh jadi harus mundur ituteh mobilnya, terus ke gardu 

petugas buat isi ulang? 

 

I9  : Iyah karena kata petugasnya itu dipersilahkan mundur 
lagi karena disitu bisa isi ulang. 

 

P  : Nah misalnya lagi kejadian kaya gitu nih kan paling 

depan tuh mobil tiba-tiba dibelakang tuh macet juga ada 

yang mau masuk pakai e-Toll, itu kira-kira gimana tuh kalo 

ternyata saldo yang kakaknya Tyas tadi kurang, mundurnya 
kaya gimana tuh ada petugas yang bantuin gak? 

 

I9  : Nah iyah memang ada petugas yang membantu jadi 

kepada kendaraan-kendaraan yang dibelakang juga harus 

mundur gitu, sedangkan ini kemarin juga lagi macet 

panjang, wah ini lama juga mundur-mundurin satu-satu nya  

 

P  : Jadi saran untuk memperbaiki kalo ada kesalahan oleh 

mobil lain kira-kira biar gak usah mundur gitu kira-kira? 

 

I9  : Jadi petugas harus bisa juga yah di gardu yang otomatis 

itu melayani cash atau bisa langsung isi ulang di sana untuk 

keadaan darurat seperti itu yah, jadi jangan sampai seperti 

yang saya alami itu saldo e-Toll habis dan harus mundur 

lagi, mundur dan itu memakan waktu lama. Jadi  petugas 

harus bisa menyiapkan pembayaran cash atau bisa mengisi 

ulang kartu e-Toll di gardu itu. 

 

P : Jadi Tyas sendiri saat ini pake e-toll terpaksa? Kalau 
iya kenapa? 
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I9  : Ya alasan yang paling utama sih alesannya saya males 

gitu yah males untuk isi saldonya gitu, itu yang membuat 

saya enggan memakai kartu e-Toll, belum lagi kalau isi 

kena biaya admin, dan uang jadi mengendap kalau ga kita 

pakai. 

3ac6 

P  : Kalau dilihat dari kartunya sendiri kira-kira itu tuh 

fleksibel gak sih? Kan gak cuman bisa dipake e-Toll 

sebenernya bisa dipake bayar yang lain 

 

I9  : Sebenarnya fleksibel juga nih karena kartunya katanya 
bisa digunakan selain penggunaan tol saja 

3ab2 

P  : Berarti ber-benefit juga yah?  

I9  : Iyah  

P  : Jadi sebenernya Tyas enggan pake karena males buat 

isi ulang saldonya ya, soalnya menurut tyas kurang 
bermanfaat? 

 

I9  : iyah 3ab3 

P  : Kalo nih tiba-tiba ke depan Pemerintah akhirnya 

membuka gerbang umu kembali, bakal mau tetep coba e-

Toll atau enggak? 

 

I9  : Euu sepertinya enggak enggak akan memakai e-Toll 
kalau Pemerintah tidak mengharuskan 

 

P  : Oh iya mungkin karena kebiasaan tunai jadi 

nyamannya di tunai, oh jadi gini nih kalau misalnya 

disimpulin jadi yang mempengaruhi Tyas sendiri itu karena 

ada peraturan dari Pemerintah aja kaya gitu yah, jadi dari 

diri sendiri emang gak mau gitu pakai e-Toll? Padahal udah 

tau nih lebih praktis dan lain-lainnya? 

 

I9  : Iyah karena menurut saya tunai itu nggak masalah. Dan 
yang pasti ga ribet. 

 

P  : Sebelumnya mau ada saran-saran lagi gak untuk Jasa 

Marga meningkatkan pelayanannya di tunai ataupun di e-
Toll? 

 

I9  : Ya mungkin untuk gardunya karena gardu yang 

cashnya kan sekarang dipakai ke e-Toll jadi lebih baik Jasa 

Marga menambah gitu menambah gardu tapi jangan 

menghilangkan gardu cash yang ada, jadi seolah masyarakat 

nggak dipaksa buat pakai e-toll, tapi masyarakat yang 

menentukan mana yang bikin nyaman. 

5a 

P  : Oh iya satu lagi nih misalnya nih kalo tiba-tiba Jasa 

Marga ini menyediakan 100 kartu e-Toll gratis misalnya 

datang kekampus, itu mau diambil atau enggak? 

 

I9  : Kalo memang promosi gratis ya kita ambil aja  
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P  : Oh jadi emang kalo emang ada pengaruh dari luar aja 

ya gitu yah haha. Oke cukup sekian, terimakasih atas 

waktunya yah Dian, mohon maaf udah mengganggu 
waktunya 

 

I9  : Iyah sama-sama kak.  
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Transkip Wawancara Informan 10  

 
Nama Informan : Gresellia Permata S 

Hari/Tanggal     : Jumat, 12 Januari 2018 

Lokasi Wawancara : Katin Hijau Universitas Katolik Soegijapranata 

Keterangan:   
P : Pewawancara 

I10 : Informan 10 

 

Transkrip Coding 

P  : Iya Selamat pagi Gres, saya ucapkan terimakasih 

sebelumnya karena Gres telah bersedia untuk saya 

wawancara, tujuan dari wawancara ini adalah untuk 

mengetahui faktor apa saja yang senyatanya memperngaruhi 

penerimaan terhadap GTO yang telah diberlakukan secara 
100% di akhir oktober kemarin. 

 

I10  : Iya dit.  

P  : Nah, saya mau tanya langsung saja. Gres setiap harinya 

sering menggunakan mobil? 

 

I10  : Iyah  

P  : Ketika menggunakan mobil Gres pernah menggunakan 
fasilitas tol? 

 

I10 : Sering.  

P  : Tingkat keseringan Gres dalam sebulan kira-kira berapa 
kali? 

 

I10 : Seminggu sih kira-kira 2-3x, kalau sebulan ya kurang 

lebih mungkin lebih dari  8 kali. 

2a 

P  : Biasanya nih Gres mulai masuk Gerbang tol bagian 
mana keluar bagian mana? 

 

I10 : Biasanya sih dari Banyumanik keluar Gayamsari. Tapi 

kadang juga sampai tol daerah bandara. 

 

P  :Nah seperti yang kita tahu bahwa saat ini kan sudah 

menggunakan e-toll disemua gerbang, tapi sebelum di 

berlakukan kebijakan ini Gres sudah pakai e-toll belum? 

 

I10 : Aku udah pakai e-Toll sebelum kebijakan dari 

pemerintah keluar, tapi kalau memang saldo udah habis aku 

pakai cash.  

1a 

P  : Berati kan memang tanpa diwajibkan Gres sudah 
menggunakan E-toll, Kenapa? 

 

I10  : Kalau menurutku sih lebih efektif soalnya kan kita 

udah ga usah repot-repot keluarin duit, tapi kita tinggal 

3ab1 
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tempelin kartunya. Apalagi sekarang sudah diwajibkan. 

P  : Lalu dari segi kemudahannya nih, apakah e-toll 
memberikan kemudahan banget buat Gress? 

 

I10  : Iya. 3ab4 

P  : kalau dari segi manfaat nih, menurut Gress lebih 

memberikan manfaat pakai tunai atau e-toll? 

 

I10  : ehmm, sebenernya dua-duanya sama-sama 

memberikan manfaat, tapi menurutku lebih enakpakai e-toll, 

soalnya kalau tunai kadang ribet harus cari uang-uang receh, 

soalnya kalau pakai uang gede kan bikin lama juga. Kalau e-

toll kan kita tinggal top up. 

3ab3 

P : Gress kan udah cukup lama nih pakai E-toll, pernah ada 

kendala atau cerita soal e-toll ga? Baik dari segi pelayanan, 

mesin, atau apa aja? 

 

I10 : Sebenarnya ga pernah, Cuma kadang agak was-was 

kalau saldo tinggal dikit. Kadang aku juga harus keluar 

gerbang toll terdekat buat isi saldo dulu. Itu aja sih 
kesusahannya sendiri. 

3ac5 

P  : Tapi belum pernah sampai kehabisan ya Gres?  

I10 : Nggak.  

P : Gress tahu nggak kalau di gerbang ada/bisa melakukan 
pengisian saldo? 

 

I10 : Aku ga tau, yang aku tau kalau isi sih di tempat 

pengisian contohnya di indomaret, atm, dsb gitu. 

 

P  : Sebenarnya Gress lebih setuju diberlakukan e-toll 
seperti saat ini, atau lebih ke tunai, atau gimana? 

 

I10  : Kalau aku lebih ke e-toll ya soalnya buat aku lebih 

mudah sih ya. 

4a 

P  : Kalau boleh tau e-toll pakai jenis apa?  

I10  :Ehm ada 2 sih, aku pakai yang item yang tulisannya 

E-toll Card sama indomaret card. 

 

P  : Selain buat e-toll nih, pernah ga kartunya dibuat untuk 
belanja yang lain? 

 

I10 : Nggak pernah. Semua dipakai untuk bayar e-toll. 

Sekarang kan juga ada tongkatnya. 

 

P : owh iya tingkat e-toll, gres juga pakai itu?  

I10 : iya pakai.  

P : Alasan pakai itu kenapa gress?  

I10 : Soalnya mesinnya kadang jauh, jadi pakai tongkat biar 

tangannya nggak kejauhan buat nempel kartunya. 

3ac4 

P : Kalau untuk sarannya sendiri dari Gress apa untuk  
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pihak pengelola? 

I10 : Kalau dari aku paling sih mesinnya dirawat aja, jangan 

sampai dikemudian hari malah bikin ribet. Terus beberapa 

gerbang yang belum aktif, diaktifin aja jadi lebih banyak 
gerbang lebih cepat. 

5a 

P  :  Aku kira cukup buyat wawancaranya, terimakasih ya 

Gress atas waktunya. 

 

I10  : Iya Oke.  

 

Transkip Wawancara Informan 11  

 
Nama Informan : Dian 

Hari/Tanggal     : Jumat, 12 Januari 2018 

Lokasi Wawancara : Katin Hijau Universitas Katolik Soegijapranata 

Keterangan:   
P : Pewawancara 

I11 : Informan 11 

 

Transkrip Coding 

P  : Selamat siang Dian, sebelumnya saya mengucapkan 

terimakasih karena telah bersedia untuk saya wawancara. 

Disini wawancara saya adalah untuk mengetahu bagaimana 

respon penerimaan Dian terhadap pemberlakuan yang 
dilakukan oleh pemerintah mengenai gerbang tol otomatis. 

 

I11  : Iya.  

P  : Nah, Dian dalam sebulan kira-kira pakai jalan tol berapa 

kali? 

 

I11  : Kira-kira 8 kali, soalnyakan ngelaju dan tiap minggu 
pulang, dan pasti lewat jalan tol. 

2a 

P  : Alasan Dian sendiri untuk lebih memilih jalan tol dari 

pada jalan umum kenapa? 

 

I11 : ya lebih cepet, nggak macet, ga da motor yang ganggu.  

P  : tapi beberapa kali saya melihat terdapat kemacetan yang 

disebebkan oleh antrian di gerbang tol, karena bebrapa 

masyarakat yang belum memiliki e-toll ataupun kekurangan 

saldo? Menurut dian mengganggu? 

 

I11 : kalau dulu memang di tol tembalang sebelum 

diberlakukan e-toll juga panjang, tapi sekarang kan udah e-

toll jadi ga terlalu macet menurut saya. 
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P  : Berarti e-toll menolong ya?  

I11 : iya menolong banget. 3ab3 

P  : Menurut dian lebih enak pakai e-toll atau tunai?  

I11 : kalau aku lebih enak pakai e-toll, soalnya lebih cepet. 

Jadi kalau dulu kan uang kita gede harus nunggu kembalian, 

tapi kalau e-toll sendiri kan nggak. 

3ab1 

P  :  Nah dian sendiri nih pernah ada pengalaman/ kendala 
saat pakai e-toll nggak? 

 

I11 : Nggak ada sih.  

P   : kalau dari teknologi mesin 
e-toll, atau pelayanan mungkin? 

 

I11  : itu juga ga pernah ada 

kendala, paling bukan dari mesinnya,tapi kadang ada 

kendaraan di depan yang kehabisan saldo dan akhirnya mau 

ga mau minta sama yang di belakangnya. 

3ac1 

P  :  Dian tau nggak kalau di tol sebenarnya bisa melakukan 
isi ulang saldo? 

 

I11  : Tau si, di bawen ada..  

P  : Dian pernah melakukan 

top up di gerbang? 

 

I11 : nggak pernah.   

P  :Dian pernah kehabisan saldo saat di tol?  

I11 : Belum pernah.  

P  : Pernah ada perassaan 

takut/ waswas pas masuk takut kehabisan saldo? 

 

I11 : Iya pernah kalau itu, pas itu udah lama ga lewat tol, 

terus pas mau lewat takut juga kan kita ga bisa cek berapa 

saldonya. Jadi ada perasaan takut kalau saldonya nggak 
muat. 

3ac5 

P  : Menurut dian cara pengecekan saldo saat ini sudah 

efektif? 

 

I11 : Nggak ada pengecekan saldo sih. Jadikan kartunya di 
tempelin kalau nggak cukup muter. 

3ac1 

P : oke brarti kalau pas kebetulan abis nih, dan ga bawa 

uang tunai buat isi ulang, brarti harus muter balik ya? 

 

I11: iya harus muter balik.  

P  : Menurut Dian apakah e-

toll memberikan kemudahan untuk dian? 

 

I11 : memberikan kemudahan. 3ab4 

P  :kemudahannya dalam hal apa?  
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I11 : Lebih cepet sama lebih praktis. 3ab1 

P  : Dian setuju nggak dengan 

diberlakukan secara 100% GTO di toll? Dan apakah itu 

bermanfaat? 

 

I11 : kalau dulu sistem setengah tunai dan setengah e-toll itu 

yang tunai juga macet menuhin jalan, jadi yang e-toll susah 

masuk di jalurnya. Jadi menurutku lebih praktis e-toll. 

4a 

P  : Jadi e-toll ini nggak pernah macet ya?  

I11 : Macet sih, tapi nggak separah kalau kita yang tunai.  

P : Kalau dian sendiri masuk gerbang tol mana keluar 
mana? 

 

I11: Masuk gerbang bawen keluar tembalang.  

P : disini dian ngekos?  

I11 : Nggak di rumah nenek, di daerah lampung sari.  

P : Dian menggunakan E-toll karena diberlakukan secara 
wajib atau memang sebelumnya sudah pakai? 

 

I11: sebelum diwajibkan aku udah pakai e-toll. 1a 

P  : kalau boleh tahu nih dian pake kartu e-toll apa?  

I11 : kartu indomaret card.  

P : kenapa lebih milih indomaret card?  

I11: Soalnya lebih cepet aja kan indomaret ada dimana-mana 
jadi kalau mau apa-apa cepet. 

 

P : Aku juga mau tanya nih di, artunya kamu pakai murni 

untuk bayar e-toll atau juga untuk bayar lain? 

 

I11 : khusus buat e-toll sih?  

P : Saat ini dian punya tongkat e-toll? Kan sekarang lagi 
hits? 

 

I11 : Nggak punya.  

P : Nah dian pernah ga kesusuhan buat ngetap kartu ke 
mesin? 

 

I11: Nggak sih soalnya selalu dimepetin  

P : Aku kira cukup Dian, terimakasih buat waktuya.  

I11 : iya.  
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Transkip Wawancara Informan 12  

 
Nama Informan :  Albert Haryanto 

Hari/Tanggal     : 12 Januari 2018 

Lokasi Wawancara : Unika Soegijapranta 

Keterangan:   
P : Pewawancara 

I12 : Informan 12 

 

Transkrip Coding 

P  : Iya bert makasih buat waktunya, disini aku mau 

wawancara kamu mengenai penerimaan teknologi berbasis 
e-toll card. 

 

I12  : Iya.  

P  : Nah, saya mau tanya langsung saja. Albert sering pakai 

fasilitas tol? 

 

I12  : Jarang  

P  : Frekuensi nih dalam seminggu kira-kira berapa kali?  

I12 : mungkin Cuma 1 kali. 2a 

P  : Saat ini albert punya e-tol card?  

I12 : iya.  

P  : Nah kalau boleh tahu alasan albert pakai e-toll card 

kenapa? Baru atau udah lama? 

 

I12 : Ya kan karna diwajibkan oleh pemerintah, jadi kalau 

mau tol harus pakai e-toll car juga. Jadi aku pakai juga baru-

baru ini.  

1a 

P  : Selain itu bert kenapa kamu lebih memilih jalan tol dari 
pada jalan umum? 

 

I12 : Kalau tol lebih mempersingkat waktu, apalagi kalau pas 
buru-buru. 

 

P  :  Kalau kamu sendiri pakai toll buat perjalanan ke 

kampus atau bagaimana? 

 

I12  : Buat jalan-jalan.  

P   : Jenis E-toll apa yang albert miliki untuk mem 
bayar tol? 

 

I12  : Indomaret card.  

P  : Ada kendala dalam penggunaan e-toll selama ini?  

I12  : nggak ada.  

P : Menurut albert penggunaan e-toll memudahkan nggak?  
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I12 : Lebih memudahkan. 3ab4 

P  : Jika dilihat nih bert dari segi manfaat, dengan 
hadirnya e-toll memberikan manfaat nggak ke albert? 

 

I12 : ya kalau dibanding tunai emang lebih bermanfaat 

karena kita tau jadi lebih cepat kan. 

3ab3 

P  : Tapi kan kita lihat akhir-akhir ini di beberapa gerbang 

juga mengalami kemacetan karena e-toll, bagaimana 

pendapat albert? 

 

I12 : Kalau menurutku sih sebelum ada e-toll pun memang 

udah biasa macet, malah semenjak ada e-toll jadi lebih ga 

terlalu macet. 

 

P  : Albert sendiri merasa kesusahan nggak dengan 
sistem saldo dan top up dari e-toll? 

 

I12 : Tidak menyusahkan.  

P  : Albert pernah punya pengalamam kurang saldo atau 
wa-was? 

 

I12 : Nggak pernah. Karena kalau mau pakai biasanya di 

kira-kira cukup nggak. 

 

P : Albert sendiri pakai kartu itu khusus untuk bayar e-
toll atau digunakan untuk keperluan lain? 

 

I12 : khusus di tol aja.  

P : Albert ada saran untuk pihak pengelola?  

I12 : saran sih buat ningkatin kualitas mesin aja jadi lebih 

modern. 

5a 

P : oke aku kira cukup bert, makasih buat waktunya.  

I12: iya sama-sama.  
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Transkip Wawancara Informan 13 

 
Nama Informan :  Dhea Rizka Amalia 

Hari/Tanggal     : Jumat/ 12 Januari 2018 

Lokasi Wawancara :  Unika Soegijapranta 

Keterangan:   
P : Pewawancara 

 I13 : Informan 13 

 

Transkrip Coding 

P  : Selamat siang Dhea, terimakasih untuk waktunya. Hari 

ini aku mau mewawancarai kamu soal penerimaan kamu 
dalam menggunakan e-toll card. 

 

I13  : Iya.  

P  : Nah, Dhea sering bawa mobil nggak?  

I13  : Nggak terlalu sering.  

P  : Saat ini Dhea pakai e-toll card?  

I13 : iya pake.  

P : Dhea pakai e-Toll karena di wajibin atau memang 
sebelumnya udah pakai? 

 

I13 : Udah dari lama sih pake e-Toll, soalnya papah juga 

nyaranin buat pakai, karena menurut papah dhea udah nggak 
susah kalau mau lewat tol.  

1a 

P  : berarti cukup sering pakai jalan tol ya? Kira-kira dalam 
sebulan berapa kali? 

 

I13 : Lebih dari 3 kali, soalnya 2 minggu sekali harus bolak-

balik semarang ungaran. 

2a 

P  : Dhea kalau ke ungaran untuk apa? Maksudnya tujuan ke 
ungaran? 

 

I13 : Check up / periksa.  

P  : Alasan Dhea untuk lebih memilih jalan tol di banding 

jalan umum apa? 

 

I13 : Kalau jalan tol mungkin lebih cepet ya, kalau dari 

rumah ke ungaran itu kan seringnya ada beberapa ttik 

kemacetan kayak di banyumanik, watugong, transmart gitu. 

 

P  :  Rumahnya Dhea dimana?  

I13  : Di Jangli perbalan.  

P   : Untuk jalan-jalan sendiri  
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Dhea biasanya pakai jalan tol? 

I13 : iya kadang sih.  

P  :  Dari tingkat kesulitannya nih, menurut Dhea lebih 
susah untuk pake tunai atau lebih susah ketika pakai e-toll? 

 

I13  : Pakai tunai sih.  

P  : Alasannya?  

I13 : Kalau misal uangnya ada kembalian, otomatis nunggu 

ada kembalian bikin antrian makin panjang juga. 

3ab1 

P  : Tapi kalau Dhea perhatiin beberapa kali saya lihat di 

jalur tol sekarang juga macet gara-gara e-toll? 

 

I13 : Menurutku sih lebih parah dulu pas masih ada tunai. 4a 

P  : Berarti menurut Dhea 

memang e-toll bisa mengurangi kemacetan di gerbang tol 

ya? 

 

I13 : Iya. 4a 

P  : Selama Dhea pakai E-toll pernah ada kendala nggak?  

I13 : Nggak ada.  

P : Untuk pengisian saldo?  

I13: Kebetulan E-toll kan dari papah, dan papah itu sudah 

masuk dalam tunjangan kantor, jadi aku nggak pernah ngisi 
saldo, biasanya sudah di urus papah. 

 

P  : Tapi Dhea tau kalau 

seandainya di Gerbang/gardu tol bisa melakukan top up? 

 

I13 : Tau tapi ga pernah sih, soalnya kan memang ga pernah 
kehabisan, dan emang selalu papah yang ngurus. 

 

P  : Tapi nih Dhea pernah merasa khawatir nggak kalau 

saldo tiba-tiba kurang? 

 

I13 : Nggak pernah.  

P  : Dhea ada pengalaman 

seputar mesin e-toll? Misal nggak efektif, ga bisa baca atau 

apa? 

 

I13 : Pernah  

P  : Menurut Dhea itu mengganggu nggak?  

I13 : Lumayan mengganggu sih, soalnya waktu itu pas papah 

berhenti gerbangnya ga bisa kebuka, kesalahan dari mesin 
sih, dan udah jadi macet banget. 

3ac3 

P : Terus waktu itu pemecahan masalahnya gimana Dhea?  

I13: Waktu itu masnya dateng, terus dibenerin, lumayan sih 

15 menitan terus bisa. 

 

P : wah lumayan ya 15 menit pasti cukup bikin macet.  
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I13 : Iya.  

P :  Menurut Dhea lebih bermanfaat untuk pakai E-toll atau 
tunai? 

 

I13: Sebenernya sih sama aja, kalau misalnya kehabisan 

saldo kan juga harusnya bisa pakai tunai, jadi menurutku 
sama-sama menguntungkan. 

 

P : Dari segi pengecekan saldo menurut Dhea gimana?  

I13: Nah kalau masalah pengecekan saldo itu masih 

terkendala, soalnya kita kan ga selalu mengingat saldo akhir 

ketika kita habis pakai, jadi kayaknya perlu ada sesuatu yang 

memudahkan. 

3ac1 

P: Menurut Dhea apa yang bisa dilakukan supaya ngecek 
saldonya mudah? 

 

I13: Ya misalnya pakai aplikasi yang bisa login kayak 
starbuck atau tcash. 

5a 

P  : Dhea ada saran untuk pihak pengelola?  

I13 : Kalau menurutku sih, supaya kejadian kayak mesin ga 

bekerja dengan baik. Mending dilakuin cek fisik berkala, jadi 

perawatan mesin dijaga. Soalnya kan sekarang juga semua 

gerbang harus pakai e-toll. 

5a 

P : Kalau Dhea sendiri pakai kartu jenis apa?  

I13: Mandiri.  

P : Kartunya khusus bayar E-toll? Berarti tidak pernah 
dipakai untuk hal lain? 

 

I13 : khusus buat e-toll sih, ga pernah pake buat yang lain.  

P : oke dhea terimakasih.  

I13 : Iya sama-sama.  
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Transkip Wawancara Informan 14  

 
Nama Informan :  Vinsensia Karina Cornelita Jevera 

Hari/Tanggal     : Senin/ 15 Januari 2017 

Lokasi Wawancara : Unika Soegijapranata 

Keterangan:   
P : Pewawancara 

I14 : Informan 14 

 

Transkrip Coding 

P  : Selamat siang pagi kar, terimakasih sebelumnya atas 

ketersedian karina untuk saya wawancara. Perkenalkan saya 

Adhitya dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

ingin melakukan wawancara tentang pengalaman dan 

tanggapan mbak.... mengenai e-toll di berbagai gerbang tol 

kota semarang. 

 

I14  : Iya mas silahkan.  

P  :  karina sering pakai mobil?  

I14  : iya paling kalau saya pergi sendiri, soalnya kan saya 
nggak bisa naik motor. 

 

P  : karina sering pakai fasilitas jalan tol?  

I14 : Iya pakai sih, tapi kalau pas buru-buru aja.  

P  : Biasanya kalau pakai jalan tol buat kemana?  

I14 : Paling kalau saya ke rumah orangtua di kudus, 
kebetulan saya di sini kan ngekos. 

 

P  : Mbak ngekos di daerah mana?  

I14 : Saya ngekos di daerah jangli, saya kerja di daerah sana.  

P  : Dalam sebulan kira-kira berapa kali kar pakai tol?   

I14 : Ya mungkin kurang dari 3x, soalnya saya pulang ke 

rumah orangtua saya cuma 1x sisanya paling kalau pas buru-

buru mau kemana gitu. 

2a 

P  :  Nah saat ini berarti karina sudah pakai e-toll card ya?.  

I14 : Iya saya sudah pakai e-toll.  

P : Kalau boleh tahu kar pakai e-Toll card setelah ada 
kebijakan kemarin atau memang sebelumnya sudah pakai. 

 

I14 : Baru setelah di wajibin sih, soalnya di awal kayak susah 

pakenya.  

1a 

P   : Pakai E-toll card jenis apa 
kar? 
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I14  : saya sih pake indomaret card, soalnya juga dipake 
kalau pas perlu belanja di indomaret. 

3ab2 

P  :  Owh jadi kartunya nggak Cuma buat bayar tol ya?  

I14  : iya aku pake juga buat 

belanja kalau pas ga bawa uang/ lupa ambil uang. 

 

P  : Nah menurut mbak .... 

gimana ketika pakai e-toll di gerbang tol? Pernah ada 

masalah atau kendala? 

 

I14 : Nggak ada sih, aku ngerasa 

e-toll itu udah pas banget, Cuma ya kadang ngerasa susah 

buat ngecek saldo. 

3ac1 

P  : Terus kalau karina sendiri gimana mensiasati itu?  

I14 : Aku sih kan jarang pakai tol, jadi sering lupa-lupa. 

Biasanya kalau aku wa-was aku ke indomaret dulu buat 

ngecek saldonya, terus kalau abis aku isi. Untungnya sampai 

sekarang aku ga pernah kehabisan. 

 

P  : Menurut karina  gimana 

pendapat karina mengenai kebijakan pemerintah tentang 

pembayaran tol menggunakan e-toll? 

 

I14 : Kalau aku sih seneng-seneng aja, tapi ya itu ada 

beberapa masyarakat yang belum terlalu ngerti soal 

kebijakan ini. Apalagi kalau masyarakat dari luar kota atau 

pedesaan yang nggak ngerti teknologi, banyak yang ngeluh 

dan nggak ngerti cara pemakaian bahkan ga tau dapet 
kartunya dari mana. 

4a 

P  : Menurut karina sudah tepat belum kebijakan ini?  

I14 : kalau aku sih merasa kecepetan yah, harusnya lebih di 

ratain lagi informasi dan sosialisasinya. 

4a 

P : Menurut karina e-toll memberikan manfaat nggak?  

I14: menurutku sih memberikan manfaat banget ya, soalnya 

kan kita udah dipermudah dengan e-toll, kita ga perlu bawa 

uang tunai, tinggal bawa kartu bayar dan ga perlu nunggu 
kembalian, jadinya kan lebih praktis. 

3ab3 

P  : karina ada saran nggak 
mengenai e-toll? 

 

I14 : Paling sih dipikirin cara biar lebih gampang cek saldo, 

mungkin dengan pembuatan aplikasi e-toll, jadi lebih 
gampang juga. 

5a 

P  : Oke kar aku kira cukup, terimakasih atas pertisipasinya.  

I14 : iya sama-sama.  

 



161 
 

 
 

  



162 
 

 
 

Transkip Wawancara Informan 15  

 

Nama Informan :  Carolina Sesilia 

Hari/Tanggal     : Selasa/16 Januari 2018 

Lokasi Wawancara : Jl. Medoho Barat III  

Keterangan:   

P : Pewawancara 

I15 : Informan 15 

 

Transkrip Coding 

P  : Selamat siang pagi tante sesil, terimakasih atas 

ketersediaan tante sesil  untuk saya wawancara, perkenalkan 

saya Adit dari UNIKA yang sedang melakukan riset 

kualitatif sebagai syarat memperoleh gelar sarjana. Tujuan 

dari wawancara ini adalah untuk mengetahui secara pasti 
mengenai respon atas pemberlakuan dan pemakaian e-toll. 

 

I15  : Iya dit, silahkan.  

P  :  Oke langsung aja ya tante, tante bisa nyetir mobil?  

I15  : Iya bisa dit.  

P  : Tante biasanya nyetir sendiri?  

I15 : Iya, kadang di setirin om kalau pas pergi bareng.  

P  : Biasanya tante juga pakai jalan tol?.  

I15 : Kalau tante sih jarang, tante lebih suka jalan umum, 

soalnya juga kalau di jalan tol kadang takut harus kenceng-

kenceng. 

2a 

P  : Tante saat ini juga menggunakan e-toll?  

I15 : Nggak, tante nggak pakai. 4a 

P  : Berarti saat ini tante sudah tidak menggunakan jalan tol?  

I15 : Nggak dit, sejak diberlakukan e-toll tante udah ga 

pernah pakai jalan tol. 

1a 

P  :  Kenapa tante nggak bikin e-toll? Bukannya kalau pakai 
e-toll lebih praktis?  

 

I15: Tante ngerasa percuma aja bikin e-toll, soalnya tante 

juga paling dalam sebulan 2x lewat jalan tol. Itupun kalau 

mau ke daerah banyumanik. Soalnya kan kalau bikin 

kartunya kita harus deposit uang baru bisa di pake, 
sedangkan tante jarang pakai e-toll 

3ac6, 4a 

P   : Bukannya e-toll bisa di 

gunakan untuk pembelanjaan lain tante? Misal nih kartu 

indomaret bisa dipakai belanja di indomaret, lalu kartu-kartu 
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keluaran pihak perbankan juga dapat digunakan untuk 
metode pembayaran? 

I15  : Tante nggak suka aja, 

masak kita masukin uang ke kartu, udah gitu kalau nggak 

dipakai ya udah dikartu ga bisa diuangin lagi. Sedangkan 

kalau untuk belanja tante lebih suka pakai kartu debit/kredit. 

 

P  :  owh jadi menurut tante dana yang sudah masuk ke kartu 
e-toll kurang memberikan manfaat? 

 

I15  : iya dit, begitu. 3ab1 

P  : Selain dari alasan itu nih 

tante,ada alasan lain nggak kenapa tante nggak pakaie-toll 
sampai saat ini? 

 

I15 : ehmm, paling masalah adanya biaya admin pengisian 

yang harus ditanggung.  

3ac6 

P  : Maksudnya tante?  

I15 : Jadi terakhir kan tante rencana mau bikin tuh di 

indomaret, tante mikir sekalian kalau pas buat belanja. Nah 

pas mau bikin ternyata setelah tanya-tanya untuk pengisian 

kena biaya admin. Kan jadi seolah pakai e-toll dipaksa, eh 
sekarang kalau isi saldo kena admin. 

 

P  : Kalau boleh tahu berapa 

tante biaya admin nya? 

 

I15 : Duh tante lupa ya, kalau nggak salah nih sekitar 2500an 
deh. 

P  : Menurut tante nih, kehadiran e-toll memberikan 

kemudahan dan manfaat nggak? 

 

I15 : Tante rasa kalau kemudahan ya mudah, kita cuma 

tinggal nempel kalau di gerbang. Tapi ya itu tante ngerasa ga 

da benefitnya aja, toh pakai e-toll juga ga dapet potongan 

harga lebih murah, terus ga da hadiah kayak poin atau apa 

gitu. Jadi bikin tante nggak tertarik. 

 

P :Kalau dari segi pengecekan saldo menurut tante gimna?  

I15: Setau saya kalau buat cek saldo susah ya, saya juga 
kurang paham soalnya saya nggak pakai. 

3ac1 

P : Dari segi pengisian nih dimana ngisinya tante tau?  

I15: Nggak tau, yang tak tau kalau indomaret itu ngisinya di 
indomaretnya. 

 

P : Kalau tante nih boleh milih, lebih milih bayar pakai 

tunai atau e-toll? 

 

I15: kalau dulu sih tante milih tunai, walau kita harus sediain 
uang tunai tapi setidaknya kita ga perlu repot-repot isi saldo. 

3ac2 

P  : Tante ada saran nggak buat  
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pemerintah/pihak pengelola? 

I15 : Ya kalau saran nih paling kalau memang sudah 

diwajibkan ya jangan memberatkan dengan memberikan 

biaya admin, kan kita pakai e-toll juga barusan masak udah 

di kasi biaya ini itu. Pemerintah juga harusnya memberikan 

sesuatu yang menarik, misal harga yang lebih murah atau 
sistem poin gitu yang bisa di tuker macem-macem. 

5a 

P  : Oke tante aku kira cukup, terimakasih atas ketersediaan 

tante. 

 

I15 : iya dit, sama-sama.  
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Transkip Wawancara Informan 16  

 
Nama Informan :  Audilia Gea Winanda 

Hari/Tanggal     : Selasa, 16 Januari 2018 

Lokasi Wawancara : Jl.Halmahera III no 13 

Keterangan:   
P : Pewawancara 

I16 : Informan 16 

 

Transkrip Coding 

P  : Selamat siang siang Audi, terimakasih karena sudah 

bersedia untuk saya wawancara. Sebenarnya tujuan dari 

wawancara saya adalah untuk mencari tau bagaimana respon 

Audi terhadap pemberlakuan e-toll sejak akhir oktober 
kemarin. 

 

I16  : Iya   

P  :  Kita langsung aja ya, Audi pernah menggunakan 

fasilitas tol? 

 

I16  : iya sering  

P  : Audi nyetir sendiri atau bagaimana?  

I16 : Kadang sendiri kadang sih papah yang bawa mobil.  

P  : kira-kira nih dalam sebulan berapa kali?  

I16 : Yah sekitar 3-5x 2a 

P  : Kalau boleh tau biasanya pakai tol kalau mau kemana?  

I16 : Kalau ke gua maria kereb, kalau nggak kalau pas ke 

purwodadi. 

 

P  : owh Audi sering ke ambarawa sama purwodadi ya?  

I16 : Iya soalnya kadang sma keluarga ziarah ke gua maria 

pasti sebulan minimal 1x pas weekend, terus kalau ke 
purwodadi ada kerjaan papah sih kadang. 

 

P  :  Nah kalau gitu saat ini Audi atau papah Audi pakai e-

toll ya? 

 

I16  : iya aku pakai sekarang.  

P   : Pakai E-toll card jenis apa 
Audi? 

 

I16  : Pake dari Mandiri.  

P  :  Audi punya sebelum diwajibkan atau memang punya 

karena sudah diwajibkan? 

 

I16  : Aku sih punya baru-baru 1a 
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ini aja, soalnya dulu memang kurang tertarik buat pakai e-
toll. 

P : Kalau boleh tahu alasan Audi kurang tertarik kenapa?  

I16  : Soalnya dulu aku mikirnya 

kan memang belum terlalu butuh ya, aku juga kurang 

informasi lengkap soal e-toll jadi mau pake juga jadi ragu. 

Selain itu kan kalau jarang dipake juga nggak ada gunanya 
buat bikin e-Toll. 

 

P  :  Kartunya sendiri digunain untuk bayar tol aja atau juga 

untuk yang lain? 

 

I16  : Buat bayar tol aja sih, 
jarang belanja pakai gitu, biasanya paling pakenya debit. 

 

P  : Nah menurut Audi.... 

gimana ketika pakai e-toll di gerbang tol? Pernah ada 
masalah atau kendala? 

 

I16 : Nggak ada sih, Cuma kadang agak repotnya pas lupa 
saldonya berapa. Jadi kayak terkendala buat ngeceknya. 

3ac1 

P  : Audi pakai Mobile/internet banking BCA?  

I16 : Nggak sih.  

P  : Sebenernya untuk 

pengecekan saldo bisa dilakukan menggunakan 

internet/mobile banking dari pihak merchant, jadi 

sebenarnya nggak terlalu susah. Soalnya saya pernah baca-

baca di internet bilangnya bisa di cek lewat aplikasi. Tapi 

memang mungkin ada beberapa merchant yang nggak bisa, 
tapi kalau BCA setau saya bisa. 

 

I16 : Oh saya malah nggak tau,karena memang setau saya 

informasi berkaitan e-Toll masih sangat kurang. Soalnya 
juga pihak perbankan nggak ada informasi mengenai itu. 

 

P  : Menurut Audi nih, e-toll ada kekurangan nggak?  

I16 : Kalau aku sih tadi masalah cek saldo, tapi kalau emang 

bisa di cek lewat aplikasi sih jadi nggak ada masalah.  

 

P : Menurut Audi nih e-toll memberikan manfaat dan 

kemudahan nggak? 

 

I16: Menurutku sih memberikan manfaat banget ya, soalnya 

kan kita jadi lebih praktis, kalau mudah sih iya sekarang jadi 

bayar tinggal ngetap kartu aja. 

3ab3, 3ab4 

P  : Jadi Audi setuju nggak 
dengan diberlakukan secara penuh penggunaan e-tol? 

 

I16 : Setuju sih ya, tapi harusnya ada sosialisai yang merata 

dan mendalam. 

4a 

P  : Oh jadi lebih ke sosialisasinya kurang gitu?  
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I16 : iya mungkin aja diluar sana masih banyak yang merasa 

kesusahan buat cek saldo, padahal seharusnya seperti yang 

kamu bilang bisa ngecek lewat aplikasi dan banyak lagi. 

5a 

P  : oke, aku kira cukup na, makasih banyak ya.  

I16 : iya sama-sama.  
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Transkip Wawancara Informan 17  

 
Nama Informan : Sandy Kurnia Saputra 

Hari/Tanggal     : Selasa/ 16 Januari 2018 

Lokasi Wawancara : Java Supemall 

Keterangan:   
P : Pewawancara 

I17 : Informan 17 

 

Transkrip Coding 

P  : Iya Selamat Malam ko sandy, saya ucapkan terimakasih 

sebelumnya karena telah bersedia untuk saya wawancara, 

tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui faktor 

apa saja yang senyatanya memperngaruhi penerimaan 

terhadap GTO yang telah diberlakukan secara 100% di akhir 

oktober kemarin. 

 

I17  : Iya dit.  

P  : Nah, saya mau tanya langsung saja. Ko sandy setiap 
harinya sering menggunakan mobil kalau ke kantor? 

 

I17 : Iyah  

P  : Ketika menggunakan mobil ko Sandy pernah 

menggunakan fasilitas tol? 

 

I17: lumayan.  

P  : Tingkat keseringan ko Sandy dalam sebulan kira-kira 

berapa kali? 

 

I17 : Sebulan ya kurang lebih mungkin lebih Cuma 3 kali. 2a 

P  : Biasanya nih ko Sandy mulai masuk Gerbang tol bagian 
mana keluar bagian mana? 

 

I17 : Biasanya sih dari Gayamsari keluar 

Bawen/Banyumanik.  

 

P  :Nah seperti yang kita tahu bahwa saat ini kan sudah 

menggunakan e-toll disemua gerbang, tapi sebelum di 

berlakukan kebijakan ini ko Sandy sudah pakai e-toll 
belum? 

 

I17 : Aku udah pakai e-toll lama, apalagi memang kan aku 

sebagai karyawan suatu perbankan yang juga salah satu 

merchant dari e-toll. Soalnya emang e-Toll itu memudahkan 

sekali untuk kita dalam melakukan transaksi di gerbang tol 
jadi kita bisa lebih cepet. 

1a 

P  : Owh brarti ko Sandy memang sudah pakai e-toll 

sebelum di wajibkan ya, selain alasan karena itu alasan 
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lainnya apa ko? 

I17  : Kalau menurutku sih lebih cepet aja gitu, praktis 

dan menurutku sangat nggak ribet. Karena sebenarnya 

tujuan dari e-toll kan untuk mempermudah kinerja 
masyarakat untuk semakin maju ke arah modern. 

3ab1 

P  : Lalu dari segi kemudahannya nih, apakah e-toll 

memberikan kemudahan banget buat ko Sandy Pribadi? 

 

I17  : Iya, sangat memberikan kemudahan. 3ab4 

P  : kalau dari segi manfaat nih, menurut Ko Sandy lebih 
memberikan manfaat pakai tunai atau e-toll? 

 

I17  : ehmm, sebenernya keduanya pasti sama-sama 

memberikan manfaat, tapi menurutku lebih memberikan 

manfaat pakai e-toll, karena e-toll sendiri kan salah satu 

bentuk dari e-money yang tentunya keberadaannya lebih 
akan memberikan manfaat untuk semua lapisan masyarakat. 

3ab3 

P : Ko Sandy kan udah cukup lama nih pakai E-toll, pernah 

ada kendala atau cerita soal e-toll ga? Baik dari segi 
pelayanan, mesin, atau apa aja? 

 

I17 : Kalau cerita sih ada, misalkan saja jarak mesinnya itu 

jauh bikinnya kita jadi susah, tapi sekarang kan sudah ada 

tongkat e-toll jadi terselesaikan. Terus masalah cek sisa 

saldo memang jadi masalah utama, tapi setauku beberapa 

jenis e-toll dari merchant sudah menyediakan cara mudah 
untuk mnegeceknya. 

3ac4, 3ac1 

P  : Tapi nih ko banyak masyarakat yang mengeluh lo 

soal pengecekan saldo, menurut ko sandy sendiri 
menanggapi itu gimana? 

 

I17 : Sebenernya memang kalau kita pikir pasti tidak semua 

lapisan masyarakat dapat mengerti tentang kemajuan 

teknologi, seperti kita lihat aja tidak semua orang 

menggunakan hp android/ smartphone. Tentu dalam 

pengecekan saldo dibutuhkan smartphone yang mendukung, 

keahlian dan sebagainya. Tapi seperti kita tahu bahwa 

memang tidak semua masyarakat mau menerima dan mau 

untuk berlajar. Jadi menurutu jika kita selalu memperhatikan 
hal-hal kecil begitu kita nggak bisa berkembang. 

3ac1 

P : Tapi nih ko, pernah nggak kehabisan saldo waktu di 

gerbang? 

 

I17 : Nggak sih, aku sih lupa ya di gerbang tol mana tapi aku 

juga heran jadi ada mesin top up tapi letaknya setelah 

gerbang, nah itu kan malah ga bisa di manfaatin kalau 
semisal kita kehabisan. 

 

P : Ko Sandy tau nggak kalau sebenernya ada beberapa  
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gardu yang melayani pengisian saldo untuk mereka yang 
kehabisan saldo? 

I17 : Nggak sih, aku justru taunya ada mesinnya, tapi 

kayaknya nggak di semua gerbang. 

 

P  : Sebenarnya Ko sandy lebih setuju diberlakukan e-toll 
seperti saat ini, atau lebih ke tunai, atau gimana? 

 

I17  : Kalau aku lebih ke e-toll ya soalnya buat aku lebih 

mudah sih ya. 

4a 

P  : Kalau boleh tau e-toll pakai jenis apa?  

I17  :kalau aku pakai Flazz sih.  

P  : Selain buat e-toll nih, pernah ga kartunya dibuat untuk 

belanja yang lain? 

 

I17 : kadang paling buat bayar belanjaan kecil atau makan.  

P : Kalau untuk sarannya sendiri dari Ko Sandy apa untuk 
pihak pengelola? 

 

I17 : Kalau dari aku paling sih mesinnya dirawat aja, soalnya 

kan kadang aku ya ngerasa mesinnya agak susah buat baca. 

Terus paling sosialisasinya harusnya malah mulai di 

marakin misal di iklanin di TV atau gimana, kan ini udah 

100% apa ga baikknya buat pemerintah buat melakukan 

sosialisasi besar-besaran. Jadi semua lapisan masyarakat 
paham betul. 

5a 

P  :  Oke ko aku kira cukup, terimakasih buat waktunya.  

I17  : Iya Oke.  
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Transkip Wawancara Informan 18  

 
Nama Informan : Michael C.W 

Hari/Tanggal     :  Selasa/ 16 Januari 2018 

Lokasi Wawancara : Java Supermall 

Keterangan:   
P : Pewawancara 

I18 : Informan 18 

 

Transkrip Coding 

P  : Iya Selamat Malam ko Michael, terimakasih  karena 

telah bersedia untuk saya wawancara, tujuan dari 

wawancara ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja 

yang senyatanya memperngaruhi penerimaan terhadap GTO 
yang telah diberlakukan secara 100% . 

 

I18  : oke dit.  

P  : Nah, saya mau tanya langsung saja. Apakah ko Michael 

sering menggunakan mobil? 

 

I18  : Iyah tiap hari dit.  

P  : Ketika menggunakan mobil Ko Michael pernah 
menggunakan fasilitas tol? 

 

I18 : Lumayan ya.  

P  : Kira-kira nih, frekuensi dalam sebulan berapa ko?  

I18 : Sebulan ya kurang lebih mungkin lebih Cuma 3 kali. 2a 

P  : Biasanya nih ko Michael mulai masuk Gerbang tol 
bagian mana keluar bagian mana? 

 

I18 : Biasanya sih dari Gayamsari trus ke arah tol Solo, 

kebetulan kan orang tuaku tinggal di solo. 

 

P  : Nah bisa di katakan ko Michael kan cukup sering pake 

jalan tol nih, berarti sudah pasti saat ini pakai e-toll ya, 

kalau boleh tau ko michael pakai e-toll karena terpaksa atau 
memang keinginan pribadi? 

 

I18 : Aku udah pakai e-toll udah lumayan lama, sebelum 

diwajibin, soalnya aku kan sama sandy sama kerja di salah 

satu merchantnya e-toll. 

1a 

P  : Owh brarti ko Michael memang sudah pakai e-toll 

sebelumnya ya, selain karena kerja di salah satu merchant e-

toll ada alasan lain nggak ko? 

 

I18 : Kalau alasan lain sih mungkin karena aku paling suka 

hal-hal praktis, dengan e-toll kan kita udah ga ribet tuh cari-

3ab1 
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cari uang buat bayar, tinggal isi dan pake. 

P  : Lalu dari segi kemudahan, apakah menurut ko Michael 
e-toll memberikan kemudahan buat ko Michael? 

 

I18  : Iya kayak yang tadi aku omongin, mudah banget 

kan cara pakainya, cara isinya jadi pasti memberi 
kemudahan. 

P  : kalau dari segi manfaatnya, menurut Ko Michael 

memberikan manfaat buat pake tunai atau e-toll? 

3ab4 

I18 : Kalau aku sih sama aja, tapi tentunya yang modern pasti 

lebih memberikan manfaat buat kita, misal nih jadi lebih 

cepet. 

3ab3 

P : Nah kalau dari Ko Michael sendiri nih, pernah ada 
kendala atau masalah nggak dalam memakai e-toll? 

 

I18 : Kalau aku pribadi sih hampir mirip sandy, Cuma 1 hal 

yang buat aku bingung, kan kalau kita isi ulang saldo 

sekarang kena biaya admin tuh, nah aku ngerasa itu kan kita 

Cuma mindahin uang dari tunai jadi non-tunai kan nggak 
ada sesuatu yang membuat harus dikenankan biaya admin. 

3ac6 

P  : Iya ko bebrapa informanku juga menyesalkan 

kenapa harus dikenakan biaya admin, padahal kan ini 

diwajibkan kok malah dibuat seolah memberatkan mereka 

gitu. Tapi nih ko selain itu banyak masyarakat yang juga 

mengeluh soal pengecekan saldo, menurut ko Michael 

sendiri menanggapi itu gimana? 

 

I18 : Kalau ngecek saldo sih emang agak ribet, sebenernya 

cek di atm bisa, tapi kalau udah buru-buru kan juga ga 

gampang cari atam. Ada juag cara cek lewat internet/mobile 

banking, tapi tentunya harus mereka yang sudah bisa pakai 
dan memiliki smartphone. 

3ac1 

P : Kalau koMichael nih pernah kehabisan saldo nggak?  

I18 : kalau aku sih nggak, karena memang tiap bulan 

biasanya aku isi kartunya. Dan pasti ga pernah sampai habis. 

 

P : Ko Michael tau nggak kalau sebenernya ada beberapa 

gardu yang melayani pengisian saldo untuk mereka yang 

kehabisan saldo? 

 

I18 : kalau aku tau sih, pernah denger cerita dari kakak ku.  

P  : Sebenarnya Ko Michael lebih setuju diberlakukan e-toll 
seperti saat ini, atau lebih ke tunai, atau gimana? 

 

I18  : Kalau aku lebih ke e-toll ya, soalnya kan jadi lebih 

cepet. 

4a 

P  : Kalau boleh tau e-toll pakai jenis apa?  

I18  :kalau aku pakai Flazz sama mandiri sih.  
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P  : Selain buat e-toll nih, pernah ga kartunya dibuat untuk 
belanja yang lain? 

 

I18 : Iya aku pakai juga kadang buat bayar yang lain. 3ab2 

P : Ko Michael ada saran nggak untuk pihak pengelola atau 

pemerintah? 

 

I18 : Sebenernya kalau aku hampir sama ya kayak Sandy, 

paling tambahannya sih buat di pertimbangkan lagi kenapa 

kok kita dibebankan biaya admin yang senyatanya itu nggak 
perlu menurutku. 

5a 

P  :  Oke makasih ya ko michael.  

I18  : Iya Oke.  
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Transkip Wawancara Informan 19  

 
Nama Informan : Santoso S 

Hari/Tanggal     : Senin/ 22 Januari 2018 

Lokasi Wawancara : Kedai Twin 

Keterangan:   
P : Pewawancara 

I19 : Informan 19 

 

Transkrip Coding 

P  : Iya Selamat Malam Santoso, saya ucapkan terimakasih  

karena Santoso bersedia untuk saya wawancara, sebenarnya 

tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui 

penerimaan Santoso atas diberlakukannya e-toll pada akhir 
bulan Oktober lalu. 

 

I19  : iya dit.  

P  : Saya mau tanya, Santoso bisa menyetir mobil?  

I19 : Iya bisa  

P  : Santoso biasanya naik mobil ketika apa? Maksud saya 
waktu kuliah atau bagaimana? 

 

I19 : Biasanya kalau mobil lagi nggak dipake, aku yang 

pakai. Kadang buat ke kampus kadang juga buat jalan sama 
temen. 

 

P  : Santoso pernah menggunakan fasilitas jalan tol kota 

semarang? 

 

I19 : Iya pernah, tapi paling 2-3x doang. 2a 

P  : Biasanya nih kalau Santoso biasanya lewat jalan tol 
mana? 

 

I19 : Kebetulan kan rumah ku di daerah tlogosari, jadi 

lewatnya dari gayamsari keluar jatingaleh itu kalau ke 
kampus. 

 

P  : Saat ini Santoso pakai e-toll? Kalau udah pakai alasan 

Santoso apa? Apakah memang karena diwajibkan? Atau 
sebelumnya udah pakai? 

 

I19 : Kalau ditanya begitu sih, saya memang pakai baru-baru 

ini ketika di wajibkan. Soalnya pribadi saya dan keluarga 

kan jarang pakai jalan tol, kecuali kalau pas jam-jam macet. 

1a 

P  : Emang kalau jarang kenapa san? Bukannya saldo juga 

nggak bakal kepotong? Ataupun saldo yang kamu top up 

kan bisa kamu gunain untuk belanja yang lain? 
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I19 : Aku pribadi sih jarang belanja pakai kartu, lebih suka 

pakai tunai. Soalnya Uang jajan juga ga masuk ATM kan, 

aku aja belum bikin ATM soalnya kan uang jajan juga 

dikasi ketemu orang tua juga tiap hari, jadi dirasa buat 

seperti itu belum perlu. 

 

P  : Kalau Santoso sendiri keberatan pakai e-tol selain dari 
itu apa lagi? 

 

I19  : Ehm, paling ya aku lebih ga suka sekarang ada 

penambahan biaya administrasi. Jadi seolah udah dipaksa 

malah dikasih beban tambahan. Mungkin bagi beberapa 

orang oke-oke aja uang segitu tapi heran aja, biaya admin 

buat apa itu. Secara kita kan ga dapet benefit yang berarti 

menurutku. 

3ac6 

P  : Santoso nggak ngerasa kalau e-toll menawarkan 
berbagai kemudahan? 

 

I19 : Ya emang mudah, cara pakainya juga mudah sih, tapi 

apa semua bakal mengerti kalau seolah rasanya cepet banget 

tiba-tiba semua jalur jadi e-toll? Kadang kasian sama 

beberapa masyarakat yang dari luar kota/pedesaan yang 
nggak mudeng kayak gitu. 

3ab4 

P : Menurut Santoso nih kemudahan apa yang dirasa 

setelah sekarang Santoso pakai? 

 

I19 : Kemudahannya sih paling kayak lebih praktis, cepet 
juga sebenarnya udah ga perlu nunggu uang kembalian. 

3ab1 

P  : Nah kalau manfaat yang bisa dirasakan? 
Bermanfaatkah e-toll dibandingkan denan tunai?. 

 

I19 : sebenernya menurutku keduanya bermanfaat ya, 

soalnya sebenrnya kan bisa diterapin sistem 3:1, jadi e-toll 3 

tunai 1, kan jadi kalau misal ga bawa e-toll/ kehabisan saldo 

bisa pakai tunai.  

3ab4, 5a 

P : Kalau Santoso nih pernah kehabisan saldo nggak? Atau 
pernah ada kendala saat memakai e-toll? 

 

I19 : Nggak, soalnya di semarang sebenernya kan tarifnya 

nggak terlalu mahal, jadi kalau isi 50rb sebulan bisa lah. 

Kalau kendala yang lain sih paling masalah mesinnya 

kadang lama bacanya. 

 

P : Santoso tau nggak kalau di gardu bisa melakukan top 
up? 

 

I19 : Aku pernah denger sih, tapi ga tau bener nggak, terus ga 

tau bisa di semua gerbang atau gimana 

 

P  : Sebenarnya Santoso lebih setuju diberlakukan e-toll 
seperti saat ini, atau lebih ke tunai, atau gimana? 

 

I19  : Kalau aku sih untuk sekarang lebih setuju buat 4a 
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sistem 3:1 yang tadi itu. Jadi seolah masyarakat nggak 

langsung diilangin pembayaran secara tunai, tapi sedkit 

demi sedikit gitu. 

P  : Kalau boleh tau e-toll pakai jenis apa?  

I19  : Kalau aku pakai Indomaret card  

P  : Dari segi pengecekan saldo nih, menurut Santoso 
bagaimana? 

 

I19 : Kalau saldo sih agak susah, paling ngecek ya di 

indomaret setauku, sekalian isi biasanya. Jadi kalau ke 
indomaret skalian tanyain saldo. 

3ac1 

P : Santoso ada saran nggak untuk pihak pengelola atau 

pemerintah? 

 

I19 : Kalau saran sih mending di evaluasi dan di tinjau ulang, 

kenapa nggak dilakjukan survey ke daerah-daerah yang juga 

pakai e-toll jarang, gimana responya. Bisa juga kan tetep 

memberlakukan sistem 3:1 jadi jalannya selaras. 

5a 

P  :  Iya Santoso makasih atas waktunya, jawaban Santoso 
sangat membantu saya dalam penyusunan skripsi. 

 

I19  : Iya sama-sama dit.  

 

Transkip Wawancara Informan 20  

 

Nama Informan : Vincentius Soegiharto 

Hari/Tanggal     : Selasa / 23 Januari 2018 

Lokasi Wawancara : Jl. Brotojoyo barat V no 19 

Keterangan:   

P : Pewawancara 

I20 : Informan 20 

 

Transkrip Coding 

P  : Iya Selamat Pagi om.... terimakasih atas waktu yang 

telah Om sediakan untuk saya wawancara, perkenalkan saya 

Adit dari Unika. Tujuan dari wawancara saya ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana respon Om atas pemberlakuan 

GTO pada akhir Oktober yang lalu. 

 

I20  : iya dek tidak apa.  

P  : Baik om langsung saja ya, apakah Om masih 
menjalankan kegiatan ekspedisi truk? 

 

I20 : Iya masih  
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P  : Om memiliki berapa truk?  

I20 : Kurang lebih 30 truk besar untuk angkutan luar kota.  

P  : Apakah dengan jumlah yang tidak sedikit dapat 
dikatakan selalu berangkat om? 

 

I20 : Iya.  

P  : Lalu apakah ekpedisi sudah terjadi secara langganan 

atau sekali jalan saja? 

 

I20 : Macem-macem, ada yang memang sudah jadi 
langganan tetap, ada juga yang Cuma sekali jalan. 

 

P  : Kalau sopir kirim keluar kota sering lewat tol nggak 
om? 

 

I20 : Kalau ekspedisi saya selalu saya suruh menggunakan 

tol, soalnya biar ga terlalu makan waktu dijalan, supaya 

ongkos juga terbeban diperjalanan. Jadi pasti setiap ada 

muatan berangkat di perjalanan pakai fasilitas tol. 

2a 

P  : Memang kalau lewat jalan umum lebih lama om?  

I20  : Iya bukan lama lagi, kalau lewat jalan umum pasti 

kena macet di sejumlah titik. Apalagi kalau kirim ke Jakarta 

kan memakan waktu yang nggak sedikit. 

 

P  : Kalau lewat tol berarti saat ini sudah pakai e-toll ya 
om? 

 

I20  : iya mau tidak mau sekarang saya harus sedia kartu 

e-toll sejumlah truk yang saya miliki. Karena takutnya jika 
semua truk harus berangkat pada hari yang sama. 

 

P  : Berarti pakai e-toll baru setelah di wajibkan ya om? 

Kenapa sebelumnya nggak pakai om? 

 

I20 : Kalau saya pakai e-toll berarti saya juga harus sediakan 

1 kartu untuk masing-masing truk dan itu pengeluaran baru, 

selain itu dulu saya was-was kalau kartunya malah dipakai 

sopirnya sendiri. 

1a 

P : Lalu setelah pakai e-toll sekarang bagaimana om?  

I20 : Sekarang memang lebih gampang, karena setiap 

transaksi kan di catat secara digital, jadi tinggal cocokin 

saldo sama struk yang terkumpul. 

3ab1, 3ab4 

P  : Berarti ada pengecekan saldo sama struk ya om? 

Lalu kalau sopir kehilangan atau terlupa ambil struk gimana 

om? 

 

I20 : Kalau kayak gitu biasanya pihak kantor akan motong 

dari anggaran gajinya, jadi sopir memang diajarkan buat 

disiplin. 

 

P : Kalau menurut Om apakah e-toll memberikan  
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kemudahan? 

I20 : Iya jadi lebih mudah memang, jadi uang juga mudah 

ditelusur kemana aja kan, mudah cocokinnya. Kalau dulu 

kan uang sisa saya langsung kasih ke sopir, tapi sekarang 
kan pake kartu jadi sisa ya kembali ke saya. 

3ab3 

P : berarti secara tidak langsung juga memberi manfaat ya 

buat Om? 

 

I20 : Iya memberi manfaat jadi kan semua jadi lebih praktis. 3ab3,3ab1 

P  : Berarti Om baru merasakan manfaatnya pasca 

pemakaian ya pak, sebelumnya Cuma ada rasa khawatir 

begitu ya pak? 

 

I20  : Iya mas.  

P  : Kalau boleh tau Om pakai e-toll jenis apa?  

I20  : Saya pakai indomaret.  

P  : Ada alasan nggak pak kenapa pakai indomaret?  

I20 : Soalnya kan indomaret dimana-mana ada, jadi lebih 

gampang kalau mau isinya. Misal habis pun sopir bisa isi 
sendiri dulu. 

 

P : Om pernah mengalami kendala saat menerapkan sistem 

ini kepada sopir? 

 

I20 : Di awal beberapa mengeluh karena yang dulunya uang 

sisa bisa buat ngopi sekarang kan semua sisa di kartu, dan 

saya tidak mengijinkan sopir untuk menggunakan selain 
untuk tol. 

 

P  :  Lalu Om ada saran untuk pemerintah atau pihak 

pengelola? 

 

I20  : Iya paling semoga nggak ada kendala buat para 

sopir saya saat pakai e-toll, dan kemacetan di gerbang tol 

bisa berkurang, semoga juga beberapa gerbang yang belum 

aktif segera diaktifkan. Sehingga perjalanan lebih cepat. 

5a 

P : Oke pak terimakasih atas responnya.  

I20  : Iya sama-sama.  
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Transkip Wawancara Informan 21  

 
Nama Informan : Ronald Septianus Setiawan 

Hari/Tanggal     : Rabu / 24 Januari 2018 

Lokasi Wawancara : Paragon Mall 

Keterangan:   
P : Pewawancara 

I21 : Informan 21 

 

Transkrip Coding 

P  : Selamat Sore ko Ronald, apa kabar? Sebelumnya 

terimakasih karena kko sudah menyempatkan waktu untuk 

saya wawancara. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk 

mengetahui respon koko terhadap pemberlakuan e-toll yang 
telah berlaku sejak 3 bulan yang lalu. 

 

I21  : iya dit, puji Tuhan baik.  

P  : Oke langsung kita mulai aja ya ko, koko saat ini tinggal 

di mana? 

 

I21 : Aku tinggal di Lasem, tapi sering keluar kota. Ada 
rumah juga di semarang. 

 

P  : Biasanya nih kalau keluar kota kemana ko? Dan 

tujuannya untuk apa? 

 

I21 : Sebulan sekali itu aku pasti ke semarang soalnya ikut 

seminar kedokteran  buat salah satu syarat ijin praktek, 

terus kadang ke surabaya juga buat beli  kebutuhan 

pabrik. 

 

P  : Nah koko kan sering nih ke luar kota, berarti kalau ke 

semarang juga pakai fasilitas jalan tol nggak? Berapakali ko 

dalam sebulan? 

 

I21 : Kalau dari Lasem ke semarang nggak ya, soalnya kan 

belum ada. Aku pakai paling kalau memang di butuhkan, 

misal kalau seminar di daerah ungaran aku pasti lewat tol. 
Ya kurang lebih 1-3x 

2a 

P  : Koko pakai e-toll?  

I21 : Iya pakai kok.  

P  : Alasan pakai e-toll kenapa ko? Apakah semata-mata 

karena diwajibkan atau memang sebelumnya sudah pakai? 

 

I21 : Aku sih udah pake ya dari dulu, soalnya menurut ku 

dengan pakai e-Toll itu lebih praktis dan nggak ribet, kan 

kita yang tadinya kadang harus nunggu uang kembalian jadi 
nggak perlu nunggu jadi lebih cepet kan. 

1a 
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P  :Berarti udah cukup lama pakai e-toll ya ko? Menurut 
koko selama pemakaian ini ada kendala nggak? 

 

I21 : Selama ini sih nggak ada kendala ya, paling kadang 

susah buat ngetap soalnya jaraknya kurang pas, terus kalo 
nggak lama ga bisa sekali tap.  

3ac3, 3ac4 

P  : Menurut kko setelah diwajibkan ini gimana?  

I21  : Aku sih setuju-setuju aja, tapi di sisi lain berat juga 

harus slalu bawa kartunya, misal lupa juga harus muter kan. 

Sedangkan dulu sebelum di berlakukan tol aku sering banget 

lupa bawa atau kadang di tas terus susah nyari soalnya aku 
sendiri agak teledor. 

4a 

P  : Menurut kko udah tepat belum kalau di berlakukan 

seperti sekarang semua transaksi non tunai? 

 

I21 :Belum sih ya, soalnya sekarang harusnya juga udah 

ketinggalan pake kartu, orang sekarang musimnya apa-apa 

ga ribet. Kan kalau kita pake kartu tetep ada sisi 
keribetannya. 

4a 

P : Menurut koko nih, berarti sistem kartu non tunai belum 

maksimal ya? 

 

I21 : Menurutku sih tidak cukup dengan transaksi non tunai 

untuk mengurai kemacetan, bisa dilihat setelah 

diberlakukannya GTO justru kemacetan berpindah, yang 

sebelumnya di gerbang tol keluar, sekarang macetnya 

tersebar baik digerbang tol masuk maupun gerbang tol 

keluar. Kita bisa lihat gerbang tol macet karena kendaraan 

harus berhenti beberapa detik untuk scan kartu transaksi non 

tunai, jika kendaraan truk ketika mulai berjalan setelah 

berhenti tidak bisa langsung cepat karena beban yang berat 

dimuatannya. Dengan jutaan kendaraan setiap harinya yang 

menggunakan jalan tol, sudah seharusnya Indonesia 

menggunakan teknologi yang lebih canggih 

 

P  : Lalu menurut koko nih, teknologi seperti apa yang 
seharusnya dikembangkan? 

 

I21 : Seharusnya pemerintah dan perbankan mulai mencoba 

pemakaian peranti on-board unit (OBU) di dashboard mobil 

atau telepon seluler pintar berisi saldo uang elektronik untuk 

membayar tarif jalan tol. Menurutku cara itu lebih bisa 

mengurangi antrean di gerbang tol ketimbang memakai 

kartu. 

5a 

P : Nah kita tengok dari segi kemudahan apakah e-toll 
sudah cukup memberi kemudahan ko? 

3ab3 

I21 : Ya memang e-toll sangat mudah di operasikan, tapi 

senyatanya kemudahan ini nggak sepenuhnya memberikan 
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kemudahan. Menurutku dengan e-toll masih ada kesulitan 
dan justru bagi beberapa lapisan masyarakat menjadi beban. 

P : Menurut koko apakah dari segi manfaat e-toll memiliki 

manfaat? 

 

I21 : Iya memberi manfaat, memang e-toll membuat 

pembayaran tol lebih praktis dan mudah, tapi tetap aja 

namanya manfaat harusnya nggaka da kekurangan, tapi 

yang saya rasa e-toll belum sepenuhnya bisa memberikan 

manfaat selama masih ada kekurangan yang melekat. 

3ab4 

P  : Nah kalau menurut koko apakah cara pengisian atau 

pengecekan saldo dari e-toll sendiri sudah efektif dan 

efisien? 

 

I21: Belum ya, walau sekarang beberapa gerbang melayani 

top up jika kehabisan saldo tapi kan aku yakin nggak semua 

orang tau itu, terus buat ngecek menurutku nggak semua 

jenis gampang. Munglkin beberapa ada alternatif 

pengecekan tapi aku rasa alternatif itu susah buat semua 
lapisan masyarakat. 

3ac1, 3ac2 

P  : Nah menurut kko nih, cara agar pengecekan dan 

pengisian menjadi lebih efektif dan efisien gimana ko? 

 

I21  : Kalau menurutku dari segi pengecekan bisa di 

buatin aplikasi khusus e-toll card dimana semua jenis kartu 

bisa ngecek saldo di sana, kan sekarang udah marak banget 

aplikasi buat ngecek, siapa tau juga pemerintah mau kasih 

reward poin. Terus kalau dari segi pengisian mungkin juga 

harusnya lewat aplikasi itu bisa di isi lewat mobile banking 

atau internet banking, jadi kan lebih gampang banget. 

 

P  : Kala koko sendiri saat ini pakai kartu jenis apa?  

I21 : Aku sih pake Indomaret card.  

P : Ada alasan nggak ko kenapa memilih indomaret card?  

I21 : Sebenernya alasan utama aku pakai indimaret card 

karena aku sering belanja di indomaret jadi setidaknya saldo 

di kartu juga bisa buat belanja. Selain itu sekarang di mana 

sih yang nggak ada indomaret. Sekarang pasti dimana-mana 

ada indomaret jadi aku mikirnya kalau mau cek saldo atau 

isi ulang jadi lebih gampang. 

3ab2 

P  :  Wah jawabannya udah lengkap banget ko, termasuk 

semua saran juga udah terjawab. Mungkin kko ada saran 

lain untuk pihak pengelola/ pemerintah? 

 

I21  : Iya semoga pihak-pihak yang bersangkutan bisa 

memikirkan yang terbaik, terutama kalau memang tetep 

pakai kartu di pkirin kualitas mesinnya, kemudahan buat 

penggunanya juga, kayak yang aku ngomong juga jadi 

5a 
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pengguna bisa merasa nyaman. 

P : Oke ko makasih banyak ya atas repon positifnya.  

I21  : Iya dit sama-sama.  
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Transkip Wawancara Informan 22  

 
Nama Informan : Evan Andre Pratama 

Hari/Tanggal     : Kamis / 25  Januari 2018 

Lokasi Wawancara : Griya Kos Peterongan 

Keterangan:   
P : Pewawancara 

I22 : Informan 22 

 

Transkrip Coding 

P  : Selamat siang van, terimakasih karena kamu udah 

bersedia buat saya wawancara. Tujuan dari wawancara ini 

adalah untuk mengetahui pemdapat kamu mengenai 

diberlakukanya sistem pembayaran non-tunai di seluruh 

gerbang tol. 

 

I22  : iya dit.  

P  : Langsung aja ya, Evan sering pakai mobil?  

I22 : Iya semenjak pindah ke plamongan kalau ke kampus 
sering pakai mobil. 

 

P  : Evan kalau pakai mobil sering pakai jalan tol atau 

nggak? 

 

I22 : Biasanya kalau ke kampus jarang lewat jalan tol, 

soalnya kan jaraknya lumayan lebih cepet juga kalau pakai 

jalan tol. Paling dalam sebulan kurang dari 3x si. 

2a 

P  : Evan biasanya pakai jalan tol bagian mana? Maksudnya 

masuk dari mana? 

 

I22 : Kalau ke kampus sih masuk dari gayamsari keluar tol 
jatingaleh. 

 

P  : Evan berarti saat ini pakai e-toll ya?  

I22 : Iya aku pakai.  

P  : Evan sendiri pakai e-toll sudah sejak lama, atau baru 

setelah diberlakukan secara wajib? 

 

I22 : Aku sudah dari lama ya dit, soalnya memang papah 
nyuruh pakai e-toll saja. 

1a 

P  :Berarti udah cukup lama pakai e-toll ya, alasan Evan 

sendiri memakai e-toll kenapa? Lalu setelah memakai ada 
kendalanggak? 

 

I22 : Kalau aku sih pakai soalnya lebih simple aja dari pada 

harus pakai uang tunai, kalau masalah, kendalanya sih buat 

ngecek saldo aja.  

3ab1, 3ac1 

P  : Jadi menurut Evan dalam pengecekan saldo untuk e-toll  
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bagaimana? 

I22 : Menurutku agak susah ya, jadi kalau kita misal terlupa 

kita harus ke ATM buat ngecek atau ke indomaret. Kadang 

aku juga ngerasa takut kurang saldo pas masuk gerbang. 
Soalnya nggak bisa ngecek pakai hp sih. 

3ac1 

P  : Evan belum tau kalau bisa melakukan pengecekan via 

internet banking atau mobile banking? 

 

I22 :Tau sih, tapi kurang tau itu bner nggak, terus juga 

kurang paham caranya gimana, kebetulan nggak pakai 

soalnya. 

 

P : Selain kendala pada pengecekan saldo, menurut Evan 
kendala lainnya apa? 

 

I22 : Mungkin kendala lainnya kecepatan pembacaan kartu 

ya, soalnya sering kali harus ngetap beberapa kali baru bisa 
terbuka gerbang tolnya. 

3ac3 

P  : Kalau dari segi kemudahan nih, menurut Evan 

apakah e-toll memberikan kemudahan dalam penggunaan 
jalan tol? 

 

I22 : Iya Memeberi kemudahan juga ya, soalnya kan 

memang secara waktu lebih cepet dan praktis, selain itu kita 

udah nggak perlu ribet buat cari uang pas atau nunggu 
kembalian dari uang yang dibayar. 

3ab4 

P : Nah kalau dari segi manfaatnya sendiri, Evan merakan 

manfaat dari e-toll nggak setelah menggunakan? 

 

I22 : Manfaat sih ada ya, waktu jadi lebih cepet dari pada 

pakai tunai. Terus juga kadang jadi lebih praktis soalnya 

Cuma dengan nempel kartu kita bisa langsung lewat. 

3ab3 

P : Kalau menurut Evan saat ini sistem pengisian saldonya 
mudah nggak? 

 

I22 : Kalau ngisi sih nggak terlalu susah ya, soalnya kan aku 

pake indomaret card, dan sekarang indimaret dimana-mana 
ada pasti aman deh mau ngisi dimana aja bisa. 

 

P  : Kalau Evan pernah nggak ada cerita misal kehabisan 

saldo saat digerbang? 

 

I22: Nggak pernah ya, soalnya kan aku biasanya bisa kira-

kira saldonya masih berapa. Cuma ngerasa pas kita ngetap 

itu kan keluar sisa saldo agak terlalu di bawah letaknya, jadi 
susah buat lihat. 

 

P  : Evan sendiri tau nggak kalau sebenarnya di 

gerbang tol bisa melakukan pengisian untuk beberapa 

pengendara yang kehabisan saldo? 

 

I22 : Iya tau sih beberapa ada, tapi aku ga tau semua gerbang  
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bisa isi nggak. Aku pernah lihat itu anehnya mesin 

pengisiannya setelah gerbang GTO jadi kalau misal 

kehabisan kan isinya susah juga. 

P  :owh gitu ya, tapi Evan nggak pernah isi di 
gerbang/gardu ya?  

 

I22 : Nggak pernah sih ya.  

P : Kalau Evan secara pribadi setuju nggak dengan 

diberlakukannya e-Toll sebagai pembayaran transaksi di 
jaloan tol? 

 

I22 : Setuju ya, soalnya kalau pakai tol kan jadi lebih mudah 

dan nggak ribet, tapi mungkin untuk kualitas bisa lebih di 
tingkatkan. 

4a 

P : Evan ada saran nggak  buat pihak pemerintah/ 

pengelola? 

 

I22 : Paling saran aja buat lebih merhatiin kualitas mesinya 

aja, sama ngebuka beberapa gerbang yang belum beroperasi. 
Jadi kemacetan di gerbang masuk semakin berkurang. 

5a 

P  :  Oke Evan aku kira cukup, terimakasih atas respon 

Evan. 
 

I22  : Iya sama-sama.  
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Transkip Wawancara Informan 23  

 
Nama Informan : Sri Harianningsih 

Hari/Tanggal     : Jumat / 26 Januari 2018 

Lokasi Wawancara : Javasupermall 

Keterangan:   
P : Pewawancara 

I23 : Informan 23 

 

Transkrip Coding 

P  : Oke Selamat Siang bu Sri, terimakasih karena telah 

meluangkan waktu untuk saya wawancara. 

 

I23 : iya dek.  

P  : Langsung aja ya bu. Ibu sering megggunakan mobil 
sebagai saranan transportasi? 

 

I23 : Iya dek saya kalau kemana-mana pakai mobil.  

P  : Bu Sri bisa menyetir sendiri?  

I23 : Iya bisa  

P  : Bu Sri sering pakai jalan tol?  

I23 : Iya lumayan ya, paling sebulan sekitar 5x. 2a 

P  : Berarti saat ini memakai e-toll ya? Kalau boleh tahu 
pemakaian e-toll sebelum atau sesudah kebijakan bu? 

 

I23 : Iya aku pakai pas memang udah di wajibin. 1a 

P  : Alasannya sendiri kenapa sebelum diwajibin nggak 

pake bu?. 

 

I23 : Soalnya aku ngerasa dulu pakai tunai aja udah cukup.  

P  : Nah selama menggunakan e-toll menurut ibu 

memberikan kemudahan nggak? 

 

I23: Iya lumayan ya, tapi belum sepenuhnya. Soalnya 

menurut saya untuk ngecek  saldonya agak ribet saya 

harus ke minimarket atau atm terdekat dulu. 

3ab4, 3ac1 

P  : Kalau menurut ibu nih dari segi manfaat apakah e-toll 
senyatanya ibu rasa memberikan manfaat? 

 

I23 : Iya memberi ya, soalnya kita kan jadi lebih praktis, 

terus e-toll juga bisa di buat belanja kebutuhan jadi lebih 
fleksibel. 

3ab3,3ab2 

P  : Ibu sendiri pernah mengalami kehabisan saldo? Tadi 

kan ibu bilang susah untuk ngecek saldonya. 

 

I23 :Belum pernah ya, soalnya saldo saya selalu usahakan  
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ngecek dulu di ATM kalau dirasa saldonya mulai menipis. 

P : Lalu nih Bu kendala lain yang ibu rasakan setelah pakai 
E-toll apa? 

 

I23 : Kendalanya paling ya masalah biaya admin juga ya, 

soalnya sekarang kan untuk melakukan top up kita di 
kenakan biaya administrasi. 

3ac6 

P  : Kalau menurut bu Sri nih bagaimana tanggapan 

ibu mengenai pemberlakuan GTO secara 100% ini? Apakah 
ibu setuju atau tidak? 

 

I23 : Kalau secara pribadi saya kurang setuju kalau semua 

GTO, kan nggak semua orang juga paham soal teknologi 
begini, harusnya dikit-dikit mulai ilang gerbang tunainya. 

4a 

P : Kalau saran nih, ibu ada nggak saran untuk pihak 

pengelola/ pemerintah? 

 

I23 : Ya saran aja supaya bisa dikembangkan lagi jadi 

konsumen jadi lebih nyaman, kalau bisa juga dikasi sistem 
diskon atau poin jadi masyarakat juga semakin tertarik. 

5a 

P : Kalau menurut bu Sri saat ini sistem pengisian 

saldonya mudah nggak? 

 

I23 : Kalau ngisi saldo biasanya saya diminimarket soalnya 

nggak terlalu susah juga nyarinya. Tapi alangkah baiknya 

kalau e-tol memberi alternatif lain selain pengisian 

diminimarket/ di atm, misalnya ada mesin pengisian juga di 

gerbang tol. 

5a 

P :Baik Bu terimakasih atas jawaban bu Sri  

I23 : Iya sama-sama.  
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Transkip Wawancara Informan 24  

 
Nama Informan : Untoro Pratama 

Hari/Tanggal     : Jumat / 26 Januari 2018 

Lokasi Wawancara : Java Supermall 

Keterangan:   
P : Pewawancara 

I24 : Informan 24 

 

Transkrip Coding 

P  : Oke Selamat Siang om, terimakasih karena telah 
bersedia untuk saya wawancara. 

 

I24  : iya dek.  

P  : Langsung aja ya om. Selama om menggunakan mobil 

sering pakai jalan tol nggak? 

 

I24 : Iya sering.  

P  : Kira-kira frekuensi pemakaian dalam satu bulan berapa 
om? 

 

I24 : mungkin 8 kali. 2a 

P  : Sebenernya tujuan dari memakai jalan tol untuk apa 
om? 

 

I24 : Saya ini bekerja sebagai sopir dek, jadi saya juga sering 

menyetir sampai luar kota. Soalnya kan saya rental mobil 
sekaligus sopir. 

 

P  : owh saat ini om juga menggunakan e-toll ya? Kalau 

boleh tahu sebelum diberlakukan e-toll secara wajib atau 
sebelumnya memang sudah pakai? 

 

I24 : Iya aku pakai, sebelum diwajibkan aku sudah pakai. 1a 

P  : Alasannya sendiri kenapa om memakai e-toll?  

I24 : Soalnya menurutku e-toll lebih praktis aja, selain itu 

kalau aku di minimarket juga bisa buat bayar. 

3ab1, 3ab2 

P  : Nah menurut om nih e-toll senyatanya memberi 

kemudahan nggak? 

 

I24: iya memberi kemudahan, soalnya kan kita udah nggak 

perlu ribet cari uang nunggu kembalian gitu, tinggal nempel 

kartu udah kebuka gerbangnya. 

3ab4 

P  : Kalau menurut masnya berrati e-toll memberi manfaat 
ya? 

 

I24 : Iya memberi ya, soalnya kan memang lebih cepat kalau 

pakai e-toll, terus juga nggak terlalu bikin ribet kalau masuk 
tol. 

3ab3 
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P  : Lalu menurut om nih ada kendala nggak saat memakai 
e-toll? 

 

I24 : Kendala sih paling mesinnya kadang lama kalau nggak 

error, tapi nggak sampai memakan waktu yang lama. 

3ac3 

P : Kalau omnya pernah ada kendala nggak masalah saldo?  

I24 : Kalau saldo saya aman-aman saja ya, soalnya tiap mau 
berangkat nyopir saya pasti ngecek dulu di minimarket. 

 

P  : Owh jadi nggak ada masalah buat pengecekannya 

ya om? 

I24 : Nggak ada sih. 

 

P : Kalau dalam hal pengisian saldo apakah ada masalah 
om? 

 

I24 : Kalau pengisian saldo sih belum ada maslah, soalnya 
minimarket kan sekarang juga udah banyak. 

 

P : Menurut om nih setuju nggak dengan diberlakukannya 

transaksi non-tunai? 

 

I24 : Setuju sih, soalnya pakai e-toll kan jadi lebih cepet, 
jadinya macetnya juga ga kebangetan. 

4a 

P : om ada saran nggak untuk pihak pengelola/ pemerintah?  

I24: Nah dari sisi informasi dari setiap saldo yang e-Money 

kita punya atau e-Toll lebih baik ada semacam sms yang 

menginformasikan apakah itu harian atau setelah 

menggunakan kartu ada info saldonya  

5a 

P:Baik om saya kira cukup terimakasih atas responnya.  

I24 : Iya.  
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Transkip Wawancara Informan 25  

 
Nama Informan : Ferry Wijaya K 

Hari/Tanggal     : Sabtu /27 Januari 2018 

Lokasi Wawancara : Tlogotimun IV 

Keterangan:   
P : Pewawancara 

I25 : Informan 25 

 

Transkrip Coding 

P  : Oke Selamat Siang Ko Ferry, terimakasih karena kamu 

sudah bersedia untuk saya wawancara. Tujuan dari 

wawancara ini adalah untuk mengetahui respon Ko Ferry 

atas diberlakukannya transaksi non-tunai secara 100% di 
gerbang tol. 

 

I25 : iya.  

P  : Langsung aja ya, Ko Ferry biasanya menggunakan 

gerbang tol salam sebulan berapa kali frekuensinya? 

 

I25 : Iya paling sekitar 4-6x sekarang. 2a 

P  : Biasanya dalam rangka apa memakai jalan tol?  

I25 : Tiap minggu soalnya ada kerjaan diluar kota.  

P  : Saat ini Ko Ferry berarti sudah pakai e-toll ya?  

I25 : Iya aku udah pakai e-toll  

P  : kalau boleh tahu nih Ko Ferry pakai e-toll sebelum atau 

pas setelah diwajibkan? 

 

I25 : Aku pakai sebelum sih. 1a 

P  : Ada alasannya nggak?  

I25 : Ya alasannya soalnya lebih praktis aja pakai e-toll. 3ab1 

P  : Nah menurut Ko Ferry nih e-toll senyatanya memberi 

kemudahan nggak? 

 

I25: iya memberi kemudahan, soalnya kan tinggal nempel 
kartu doang. Itu udah mempermudah kita sekalikan. 

3ab4 

P  : Kalau menurut Ko Ferry nih, e-toll memberkan 

manfaaat nggak? 

 

I25 : Iya memberi ya, soalnya kita udah nggak perlu nunggu 
kembalian lagi jadi lebih cepet. 

3ab3 

P  : Lalu menurut Ko Ferry nih ada kendala nggak saat 

memakai e-toll? 

 

I25 : Kendala sih paling jarak mesinnya aja kejauhan, jadi 3ac4 
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kadang susah buat nempelnya kalau kita berhentinya nggak 
pas atau kurang deket. 

P : Kalau Ko Ferry pernah ada kendala nggak masalah 

saldo? 

 

I25 : Kalau saldo sih aku nggak pernah ada masalah.  

P  : Owh jadi nggak ada masalah buat pengecekannya 
ya? 

 

I25 : Susah sih kalau ngecek soalnya harus berhenti ke ATM 

atau cari minimarket, kalau bisa sistem online gitu pasti 
lebih gampang, kayak starbuck gitu. 

3ac1, 5a 

P : Kalau dalam hal pengisian saldo apakah ada masalah 

ko? 

 

I25 : Kalau pengisian saldo paling hampir sama kayak 

pengecekan, jadi harus berhenti di ATM atau minimarket, 
kalau bisa lewat online juga kan lebih memudahkan. 

3ac1, 5a 

P : Menurut Ko Ferry bagamana pendapat Ko Ferry 

mengenai pemberlakuan e-toll pada akhir oktober kemarin? 

 

I25 : Sebenernya itu salah satu kemajuan yang sangat baik di 

Indonesia, akan tetapi belum meratanya informasi terkait e-

toll dan kurang diperhatikannya kualitas dan kenyamanan 
konsumen jadi masalah untuk kebijakan ini. 

4a 

P : Ko Ferry ada saran nggak untuk pihak pengelola/ 

pemerintah? 

 

I25 : Kalau saran paling ya dikembangin aplikasi buat semua 

jenis e-toll aja, yang terintegrasi jadi semua orang apapun 

jenis kartunya bisa ngecek ataupun ngisi lewat aplikasi itu. 

5a 

P :Baik ko aku kira cukup terimakasih atas responnya.  

I25 : Iya sama-sama  
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Transkip Wawancara Informan 26 

 
Nama Informan : Faris Herryadi 

Hari/Tanggal     : Minggu / 28 Januari 2018 

Lokasi Wawancara :  Medoho III 

Keterangan:   
P : Pewawancara 

I26 : Informan 26 

 

Transkrip Coding 

P : Selamat Sore mas, terimakasih karna telah bersedia 

saya wawancara. 

 

I26 : Iya selamat sore juga dit.  

P : Kita langsung kepertanyaan pertama ya mas, apakah 

mas Herry sering menggunakan fasilitas jalan tol di kota 

semarang? Berapakali kira-kira dalam sebulan? 

 

I26 : Sering dit kalau saya pas buru-buru, saya kan tinggal di 

daerah  majapahit, jadi kalau ke kantor biasanya aku lewat 

jalan tol biar lebih cepet/biar ga telat. Lebih dari 7 kali. 

2a 

P : Berarti sekarang punya e-toll ya mas?   

I26 : Iya aku pake Flazz.  

P : Mas pakai kartu toll sejak diwajibin atau sebelumnya 

emang udah pakai? 

 

I26 : Kalau aku sih baru nyoba pakai pas di wajibin, soalnya 

aku dulu males aja buatnya. Selain itu aku juga nggak 

terlalu paham.  

1a 

P : Menurut mas nih, apakah dengan pemberlakuan GTO 
diseluruh gerbang tol itu jadi lebih mudah dan bermanfaat? 

 

I26 : Lebih mudah sih dit, soalnya kan memang tinggal 

nempel kartu gapake siapin uang sama terima kembalian. 
Jadi sekarang lebih cepet dan lebih ga ribet dibanding dulu. 

3ab3, 3ab4 

P : Terus pernah ada kendala ndak mas pas beralih ke E-

toll? 

 

I26 : Kalau aku nggak ada sih selama ini, Cuma kadang jarak 

mesinnya aja yang agak jauh sampe aku juga sedia tongkat 
e-toll.  

3ac4 

P : kalau untuk kendala lain mas? Seperti kehabisan saldo 

atau soal teknologinya? 

 

I26 : kalau saldo sih aman soalnya aku kan udah hafal tuh 

jalurnya, dan udah aku budget sebulan harus isi berapa. 
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Soalnya memang kartu itu aku khususin buat bayar tol. 

Kalau teknologinya sih udah bagus indonesia mulai maju 

pake gitu, Cuma kadang aku mikir aja kok kalau pake mesin 
beberapa gerbang masih ada penjaga tol. 

P :  maksudnya mas? Mungkin biar kalau ada masalah?  

I26 : Ehm... jadi kita ga nempel kartu ke mesin, nah kartu 

kita diminta penjaganya trus ditempelin sma penjaga 

masing-masing gerbang. Emang sih ga semua gerbang 

kayak gitu. 

 

P : ohh... iya juga, atau mungkin itu buat jaga-jaga aja kali 

mas kalau ada masalah, atau bisa juga mesinnya belum siap 

100%. 

 

P : Kalau dari segi pengecekan saldo saat ini menurut mas 
Herry sudah Efektif/ belum? 

 

I26 : Belum sih ya susah ngeceknya, harusnya bisa kayak t-

cash ada aplikasinya di Hp, jadi ga da lagi yang namanya 
susah cek saldo. 

3ac1 

P : Kalau mas sendiri tau nggak kalau di gerbang tol bisa 

isi ulang saldo? 

 

I26 : Nggak tau.  

P : Menurut mas nih, setuju nggak sama kebijakan semua 

gerbang tol hanya melayani transaksi non-tunai? 

 

I26 : Kalau aku pribadi sih setuju soalnya jadi lebih praktis 
kan. 

4a 

P : Kalau mas ada masalah sama antrian tol yang akhir-

akhir ini mengular mas? 

 

I26 : Kalau menurutku sih itu bukan salahnya GTO juga, kan 

memang peminat tol itu tinggi gara-gara jalan umum macet, 

jadinya panjang deh antrian di gerbang. Belum lagi mungkin 
ada masalah di indiAudunya pas pake mesinnya. 

 

P : Kalau mas ada saran nggak buat pemerintah atau pihak 

pengelola jalan tol? 

 

I26 : Paling saranku sih lebih ke kayak dulu, paling ga ada 

gerbang tol yang bayar tunai, jadi tetep manfaatin tenaga 

kerja, kan kasian kalau semua harus mesin. Selain itu 
kadang aku mikir kalau lupa bawa kartu itu gimana.  

5a 

P : oke deh mas, aku rasa cukup. Makasih ya mas.  

I26 : iya sama-sama dit.  
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Transkip Wawancara Informan 27  

 
Nama Informan : Yulius Prihadi 

Hari/Tanggal     : Selasa/ 23Januari 2018 

Lokasi Wawancara :  

Keterangan:   
P : Pewawancara 

I27 : Informan 27 

 

Transkrip Coding 

P  : Oke Selamat Siang mas Yulius, terimakasih karena 

telah bersedia untuk saya wawancara. 

 

I27  : iya dek.  

P  : Langsung aja ya mas. Selama mas menggunakan mobil 
sering pakai jalan tol nggak? 

 

I27 : Iya sering.  

P  : Kira-kira frekuensi pemakaian dalam satu bulan berapa 
mas? 

 

I27 : mungkin 8 kali. 2a 

P  : Sebenernya tujuan dari memakai jalan tol untuk apa 

mas? 

 

I27 : Saya ini bekerja sebagai sopir dek, jadi saya juga sering 

menyetir sampai luar kota. Soalnya kan saya rental mobil 

sekaligus sopir. 

 

P  : owh saat ini mas juga menggunakan e-toll ya? Kalau 

boleh tahu sebelum diberlakukan e-toll secara wajib atau 

sebelumnya memang sudah pakai? 

 

I27 : Iya aku pakai, sebelum diwajibkan aku sudah pakai. 1a 

P  : Alasannya sendiri kenapa mas memakai e-toll?  

I27 : Soalnya menurutku e-toll lebih praktis aja, selain itu 

kalau aku di minimarket juga bisa buat bayar. 

3ab1, 3ab2 

P  : Nah menurut mas nih e-toll senyatanya memberi 
kemudahan nggak? 

 

I27: iya memberi kemudahan, soalnya kan kita udah nggak 

perlu ribet cari uang nunggu kembalian gitu, tinggal nempel 
kartu udah kebuka gerbangnya. 

3ab4 

P  : Kalau menurut masnya berrati e-toll memberi manfaat 

ya? 

 

I27 : Iya memberi ya, soalnya kan memang lebih cepat kalau 

pakai e-toll, terus juga nggak terlalu bikin ribet kalau masuk 

3ab3 
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tol. 

P  : Lalu menurut mas nih ada kendala nggak saat memakai 
e-toll? 

 

I27 : Kendala sih paling mesinnya kadang lama kalau nggak 

error, tapi nggak sampai memakan waktu yang lama. 

3ac3 

P : Kalau masnya pernah ada kendala nggak masalah 
saldo? 

 

I27 : Kalau saldo saya aman-aman saja ya, soalnya tiap mau 

berangkat nyopir saya pasti ngecek dulu di minimarket. 

P  : Owh jadi nggak ada masalah buat pengecekannya ya 
mas? 

 

I27 : Nggak ada sih.  

P : Kalau dalam hal pengisian saldo apakah ada masalah 
mas? 

 

I27 : Kalau pengisian saldo sih belum ada maslah, soalnya 

minimarket kan sekarang juga udah banyak. 

 

P : Menurut mas nih setuju nggak dengan diberlakukannya 
transaksi non-tunai? 

 

I27 : Setuju sih, soalnya pakai e-toll kan jadi lebih cepet, 

jadinya macetnya juga ga kebangetan. 

4a 

P : Mas ada saran nggak untuk pihak pengelola/ 
pemerintah? 

 

I27 : Kalau saran sih paling buat lebih sering melakukan 

pengecekan mesin, jadi nggak error terus. 

5a 

P :Baik mas saya kira cukup terimakasih atas responnya.  

I27: Iya   
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Transkip Wawancara Informan 28  

 
Nama Informan : Yulia Aryantisari 

Hari/Tanggal     : Rabu/ 24 Januari 2018 

Lokasi Wawancara : Unika Soegijapranata 

Keterangan:   
P : Pewawancara 

I28 : Informan 28 

 

Transkrip Coding 

P : Selamat sore yul, terimakasih karena telah bersedia saya 
wawancara. 

 

I28 : Iya nggak apa-apa.  

P : Yulia bisa mengendarai mobil sendiri?  

I28 : Iya bisa, saya kan kalau ke kampus naik mobil sendiri.  

P : Yulia sering pakai jalan tol tidak? Berapa kali kira-kira 

dalam sebulan?  

 

I28 : Kalau saya buru-buru dan kelihatannya macet pasti 
lewat jalan tol biar lebih cepat. Mungkin 5-7 kali 

2a 

P: Kenapa ndak lewat jalan biasa Yulia?  

I28 : Seringnya itu macet didaerah Gombel, jadinya kalau 
mau kuliah ud mepet pasti telat. 

 

P : Berarti sekarang punya kartu E-toll ya Yul? Soalnya kan 

sekarang semuanya pakai kartu bayarnya? 

 

I28 : Iya punya mas.  

P : Mas punya e-Toll setelah diwajibkan atau memang 
sebelumnya sudah punya? 

 

I28 : Saya sih punya e-Toll baru semenjak di wajibin mas.  1a 

P : Menurut mas nih, gimana pendapatnya setelah pakai dari 

pada sebelumnya pakai uang tunai? 

 

I28 : Sebenernya nih enak banget pake kartu praktis ga lama, 

tapi saya agak jengkel, jarak mesinnya itu lo jauh, selain itu 

sering saya dapet mesin yang harus di tempel kartu berulang 

kali. Sampai saya bingung ini saldonya udah kepotong apa 

belum, kalau tiap saya nempel kepotong kan saya yang rugi. 
Sedangkan saya juga ga bisa cek secara keseluruhan. 

3ab1, 3ac3, 

3ac4, 3ac5 

P: Kan saldonya muncul Yul, ada layarya kan di dekat 
mesin. 

 

I28 : Iya emang ada mas, tapi saya jugakadang ga jelas, saya 

kan juga cepet-cepet. Selain itu saya juga ga selalu ingat kan 

3ac5 
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terakhir saldo saya masih berapa. Kadang saya juga 

khawatir kalau pas lewat tol ternyata saldo saya kurang. 

Soalnya kan ga bisa ngecek saldo, tau saldo kalau kita pake. 

P: Kalau untuk masalah itu di gardu tol bukannya juga bisa 
ngisi ulang Yul? Yulia belum tau? 

 

I28: Wah wah wah, Emang bisa? Saya malah nggak tau, saya 

kira ngisi ya ditempat pengisian masing-masing. 

 

P : Iya mas sebenarnya di gardu itu bisa mengisi ulang kartu 
e-toll jika pemilik kehabisan saldo. 

 

I28 : owh jadi ga repot ya kalau kehabisan di GTO nya. Tapi 

itu kenapa ga di sosialisasi ya, atau saya yang kurang update 
ya hahaha.. 

 

P: Mungkin sosialisassinya saja Yul yang kurang, karena 

memang saya tahu juga dari saudara saya yang saat masuk 

GTO ternyata saldonya kurang. Dan petugas mengarahkan 

ke gardu. 

 

I28 : Ya semua memang ada kelebihan dan kekurangannya 

sih, kalau pakai uang tunai ribet ambil uangnya, tapi kalau 

pakai kartu ribet gara-gara cek saldonya. 

3ac1 

P : Kalau menurut Yulia lebih mudah mana sekarang atau 

dulu? 

 

I28 : Kalau mudah sih memang sekarang lebih mudah, tapi 

sebaiknya di perbaiki terus, jangan cuma di awal di 

perhatikan.  

3ab4,5a 

P : iya Yulia semoga dari pihak pengelola jalan tol sendiri 

semakin memperbaiki infrastuktur yang sekarang masih ada 

kekurangan. Saya kira wawancaranya sudah cukup 
terimakasih banyak mas atas waktunya. 

 

I28 : Iya mas.  
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Transkip Wawancara Informan 29 

 
Nama Informan : Insani Kusuma 

Hari/Tanggal     : Selasa/ 30 Januari 2018 

Lokasi Wawancara : Pedurungan Timur 

Keterangan:   
P : Pewawancara 

I29 : Informan 29 

 

Transkrip Coding 

P  : Selamat siang pagi om, terimakasih sebelumnya atas 

ketersedian om insani untuk saya wawancara. Perkenalkan 

saya Adhitya dari Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang ingin melakukan wawancara tentang pengalaman 

dan tanggapan mbak lanny mengenai e-toll di berbagai 

gerbang tol kota semarang. 

 

I29  : Iya dit silahkan.  

P  :  om insani sering pakai mobil?  

I29  : iya paling kalau saya pergi naik mobil seringnya.  

P  : om insani sering pakai fasilitas jalan tol?  

I29 : Iya pakai sih, tapi kalau pas buru-buru aja.  

P  : Biasanya kalau pakai jalan tol buat kemana om?  

I29 : Paling kalau saya ke rumah orangtua di kudus, 

kebetulan saya di bukan Sali warga semarang. 

 

P  : om di daerah mana?  

I29 : Saya ngekos di daerah pedurungan timur.  

P  : Dalam sebulan kira-kira berapa kali om pakai tol?   

I29 : Ya mungkin kurang dari 3x, soalnya saya pulang ke 

rumah orangtua saya cuma 1x sisanya paling kalau pas buru-
buru mau kemana gitu. 

2a 

P  :  Nah saat ini berarti om  sudah pakai e-toll card ya?  

I29 : Iya saya sudah pakai e-toll  

P : Kalau boleh tahu om insani pakai e-Toll card setelah ada 

kebijakan kemarin atau memang sebelumnya sudah pakai? 

 

I29  : Baru setelah di wajibin sih, 

soalnya di awal kayak susah pakenya. Dulu kan belum ada 

informasi yang jelas soal e-Toll jadi kalau mau pakai pun om 
jadinya wa-was kalau ada masalah. 

1a 

P   : Pakai E-toll card jenis apa  
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om? 

I29  : saya sih pake indomaret 

card, soalnya juga dipake kalau pas perlu belanja di 

indomaret. 

3ab2 

P  :  Owh jadi kertunya nggak Cuma buat bayar tol ya?  

I29  : iya om pake juga buat 
belanja kalau pas ga bawa uang/ lupa ambil uang. 

 

P  : Nah menurut om insani 

gimana ketika pakai e-toll di gerbang tol? Pernah ada 
masalah atau kendala? 

 

I29 : Nggak ada sih, aku ngerasa e-toll itu udah pas banget, 

Cuma ya kadang ngerasa susah buat ngecek saldo. 

3ac1 

P  : Terus kalau mbak sendiri gimana mensiasati itu?  

I29 : Aku sih kan jarang pakai tol, jadi sering lupa-lupa. 

Biasanya kalau om wa-was aku ke indomaret dulu buat 

ngecek saldonya, terus kalau abis aku isi. Untungnya sampai 

sekarang aku ga pernah kehabisan. 

 

P  : Menurut om insani gimana 

pendapat om mengenai kebijakan pemerintah tentang 

pembayaran tol menggunakan e-toll? 

 

I29 : Kalau aku sih seneng-seneng aja, tapi ya itu ada 

beberapa masyarakat yang belum terlalu ngerti soal 

kebijakan ini. Apalagi kalau masyarakat dari luar kota atau 

pedesaan yang nggak ngerti teknologi, banyak yang ngeluh 

dan nggak ngerti cara pemakaian bahkan ga tau dapet 
kartunya dari mana. 

4a 

P  : Menurut om insani sudah tepat belum kebijakan ini?  

I29  : kalau aku sih merasa kecepetan yah, harusnya lebih di 

ratain lagi informasi dan sosialisasinya. 

4a 

P : Menurut om insani e-toll memberikan manfaat nggak?  

I29 : menurutku sih memberikan manfaat banget ya, soalnya 

kan kita udah dipermudah dengan e-toll, kita ga perlu bawa 

uang tunai, tinggal bawa kartu bayar dan ga perlu nunggu 

kembalian, jadinya kan lebih praktis.  

3ab3 

P  : om insani ada saran nggak 
mengenai e-toll? 

 

I129 : Paling sih dipikirin cara biar lebioh gampang cek saldo, 

mungkin dengan pembuatan aplikasi e-toll, jadi lebih 
gampang juga. 

5a 

P  : Oke om aku kira cukup, terimakasih.  

I29: iya sama-sama.  
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Transkip Wawancara Informan 30  

 
Nama Informan : Tan Fransiska 

Hari/Tanggal     : Jumat/ 31 Januari 2018 

Lokasi Wawancara : Perum Genuksari 

Keterangan:   
P : Pewawancara 

I30 : Informan 30 

 

Transkrip Coding 

P  : Selamat siang Tante, terimakasih karena kamu udah 

bersedia buat saya wawancara. Tujuan dari wawancara ini 

adalah untuk mengetahui pemdapat kamu mengenai 

diberlakukanya sistem pembayaran non-tunai di seluruh 
gerbang tol. 

 

I30  : iya dit.  

P  : Langsung aja ya, tante sering pakai mobil?  

I30 : Iya semenjak pindah ke plamongan kalau ke kampus 

sering pakai mobil. 

 

P  : Tante kalau pakai mobil sering pakai jalan tol atau 
nggak? Berapa kali tante kira-kira dalam sebulan? 

 

I30 : Lumayan ya, biasanya kalau ke toko pasti lewat jalan 

tol, soalnya kan jaraknya lumayan lebih cepet juga kalau 

pakai jalan tol. Mungkin sekitar 3-5 kali ya. 

2a 

P  : Tante biasanya pakai jalan tol bagian mana? 
Maksudnya masuk dari mana? 

 

I30 : Kalau ke toko sih masuk dari gayamsari keluar tol 

banyumanik atau bawen. 

 

P  : Tante berarti saat ini pakai e-toll ya?  

I30 : Iya aku pakai.  

P  : Tante sendiri pakai e-toll sudah sejak lama, atau baru 
setelah diberlakukan secara wajib? 

 

I30 : Aku sudah dari lama ya dit, soalnya memang suami 
nyuruh pakai e-toll saja. 

1a 

P  :Berarti udah cukup lama pakai e-toll ya, alasan Tante 

sendiri memakai e-toll kenapa? Lalu setelah memakai ada 
kendala nggak? 

 

I30 : Kalau aku sih pakai soalnya lebih simple aja dari pada 

harus pakai uang tunai, kalau masalah, kendalanya sih buat 
ngecek saldo aja.  

3ab1, 3ac1 
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P  : Jadi menurut tante dalam pengecekan saldo untuk e-toll 
bagaimana? 

 

I30 : Menurutku agak susah ya, jadi kalau kita misal terlupa 

kita harus ke ATM buat ngecek atau ke indomaret. Kadang 

aku juga ngerasa takut kurang saldo pas masuk gerbang. 

Soalnya nggak bisa ngecek pakai hp sih. 

3ac1 

P  : Tante belum tau kalau bisa melakukan pengecekan Aua 
internet banking atau mobile banking? 

 

I30 :Tau sih, tapi kurang tau itu bner nggak, terus juga 

kurang paham caranya gimana, kebetulan nggak pakai 
soalnya. 

 

P : Selain kendala pada pengecekan saldo, menurut tante 

kendala lainnya apa? 

 

I30 : Mungkin kendala lainnya kecepatan pembacaan kartu 

ya, soalnya sering kali harus ngetap beberapa kali baru bisa 

terbuka gerbang tolnya. 

3ac3 

P  : Kalau dari segi kemudahan nih, menurut tante 

apakah e-toll memberikan kemudahan dalam penggunaan 

jalan tol? 

 

I30 : Iya Memeberi kemudahan juga ya, soalnya kan 

memang secara waktu lebih cepet dan praktis, selain itu kita 

udah nggak perlu ribet buat cari uang pas atau nunggu 

kembalian dari uang yang dibayar. 

3ab4 

P : Nah kalau dari segi manfaatnya sendiri, tante 
merasakan manfaat dari e-toll nggak setelah menggunakan? 

 

I30 : Manfaat sih ada ya, waktu jadi lebih cepet dari pada 

pakai tunai. Terus juga kadang jadi lebih praktis soalnya 
Cuma dengan nempel kartu kita bisa langsung lewat. 

3ab3 

P : Kalau menurut tante saat ini sistem pengisian saldonya 

mudah nggak? 

 

I30 : Kalau ngisi sih nggak terlalu susah ya, soalnya kan aku 

pake indomaret card, dan sekarang indimaret dimana-mana 

ada pasti aman deh mau ngisi dimana aja bisa. 

 

P  : Kalau tante pernah nggak ada cerita misal kehabisan 
saldo saat digerbang? 

 

I30: Nggak pernah ya, soalnya kan aku biasanya bisa kira-

kira saldonya masih berapa. Cuma ngerasa pas kita ngetap 

itu kan keluar sisa saldo agak terlalu di bawah letaknya, jadi 

susah buat lihat. 

 

P  : Tante sendiri tau nggak kalau sebenarnya di 

gerbang tol bisa melakukan pengisian untuk beberapa 
pengendara yang kehabisan saldo? 
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I30 : Iya tau sih beberapa ada, tapi aku ga tau semua gerbang 

bisa isi nggak. Aku pernah lihat itu anehnya mesin 

pengisiannya setelah gerbang GTO jadi kalau misal 
kehabisan kan isinya susah juga 

 

P  :owh gitu ya, tapi tante nggak pernah isi di gerbang/gardu 

ya?  

 

I30 : Nggak pernah sih ya.  

P : Kalau tante siska secara pribadi setuju nggak dengan 

diberlakukannya e-Toll sebagai pembayaran transaksi di 

jaloan tol? 

 

I30 : Setuju ya, soalnya kalau pakai tol kan jadi lebih mudah 

dan nggak ribet, tapi mungkin untuk kualitas bisa lebih di 

tingkatkan. 

4a 

P : Tante ada saran nggak  buat pihak pemerintah/ 
pengelola? 

 

I30 : Paling saran aja buat lebih merhatiin kualitas mesinya 

aja, sama ngebuka beberapa gerbang yang belum beroperasi. 
Jadi kemacetan di gerbang masuk semakin berkurang. 

5a 

P  :  Oke tante aku kira cukup, terimakasih atas respon 
tante. 

 

I30  : Iya sama-sama.  

 

 


