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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Responden 

 Berdasarkan kuesioner yang telah disebar kepada para driver online motor 

di depan Universitas Soegijapranata Semarang, data responden akan terbagi 

menjadi jenis aplikasi, lama bekerja, lokasi mencari orderan, universitas yang biasa 

digunakan untuk mencari orderan, dan jenis orderan. 

4.1.1. Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Aplikasi 

Tabel 4.1 menunjukkan hasil dari total jenis aplikasi para driver online yang 

mencari konsumen di depan Universitas Soegijapranata Semarang. Dari Tabel 4.1 

diketahui bahwa jumlah driver yang menggunakan aplikasi Grab sebanyak 14 

orang dengan presentase sebesar 46,7 % dan jumlah driver Gojek sebanyak 16 

orang dengan presentase 53,3 % dengan jumlah responden 30 orang. 

Tabel 4.1 Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Aplikasi 

Jenis Aplikasi Jumlah Presentase 

Grab 14 46,7 % 

Gojek 16 53,3 % 

Jumlah 30 100 % 

Sumber: Data primer 2018 
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4.1.2. Gambaran Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

Tabel 4.2 menunjukan hasil dari lama bekerja para driver  transportasi 

online motor dalam penelitian ini. Dari tabel 4.2 sebesar 16,7 % atau 5 orang 

responden sudah bekerja selama 1-6 bulan, kemudian 7-12 bulan sebesar 12 orang 

atau 40%, lalu yang telah bekerja lebih dari 1 tahun sebesar 43,3 % atau 13 orang. 

Dari 30 orang yang bekerja di Grab dan Gojek yang mendominasi adalah driver 

yang telah bekerja selama lebih dari 1 tahun. 

Tabel 4.2 Gambaran Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

Lama Bekerja Jumlah Presentase 

< 1 bulan 0 0 

1-6 bulan 5 16,7 % 

7-12 bulan 12 40% 

>1 tahun 13 43,3 % 

Jumlah 30 100 % 

Sumber: Data primer 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

4.1.3. Gambaran Responden Berdasarkan Tempat yang Biasa Digunakan 

untuk Mecari Orderan 

Tabel 4.3 menunjukan persebaran tempat yang biasa digunakan untuk 

mencari orderan dalam penelitian ini. Dari tabel 4.3 sebesar 80 % atau 24 orang 

responden biasa mencari orderan di kampus, kemudian sebesar 13,3 % atau 4 orang 

responden terbiasa mencari orderan di sekitar mall yang ada di Semarang, lalu 

sebesar 6,7 % atau 2 orang responden berpendapat lainnya yaitu biasa mencari 

orderan di semua tempat. Dengan jumlah 30 orang responden kampus sebagai 

tempat yang mendominasi untuk mencari orderan para driver dengan jumlah 24 

orang responden. 

Tabel 4.3 Gambaran Responden Berdasarkan Tempat yang Biasa Digunakan 

untuk Mecari Orderan 

Tempat Mencari Orderan Jumlah Presentase 

Kampus 24 80 % 

Mall 4 13,3 % 

Stasiun / Terminal 0 0 

Lain-lain (Semua Bisa) 2 6,7 % 

Jumlah 30 100 % 

Sumber: Data primer 2018 
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4.1.4. Gambaran Umum Lokasi Kampus yang Biasa Digunakan untuk 

Mencari Orderan 

Tabel 4.4 menunjukkan lokasi kampus yang biasa digunakan untuk mencari 

orderan para driver online. Dari Tabel 4.4 sebesar 56,7 % atau 17 orang responden 

memilih lokasi di Kampus Unika Soegijapranata, lalu sebanyak 13 orang responden 

atau dengan presentase 43, 3 % memilih Undip, dan tidak ada yang memilih Udinus 

atau lokasi kampus lain. Dengan jumlah responden 30 orang responden lokasi yang 

dominan adalah Unika Soegijapranata dengan jumlah responden sebanyak 17 orang 

responden. 

Tabel 4.4 Gambaran Umum Lokasi Kampus yang Biasa Digunakan untuk 

Mencari Orderan 

Lokasi Kampus Jumlah Presentase 

Unika 17 56,7 % 

Undip 13 43,3 % 

Udinus 0 0 

Lain-lain 0 0 

Jumlah 30 100 % 

Sumber: Data primer 2018 

 Kesimpulan dari Tabel 4.4 Udinus tidak dipilih sebagai lokasi mengetem 

karena di Udinus dianggap tidak nyaman untuk mengetem, banyaknya rambu-

rambu larangan seperti dilarang berhenti dan dilarang parkir serta tidak terdapatnya 

lahan yang luas menjadi faktor yang berpengaruh dalam pemilihan lokasi 

mengetem di Udinus. Sedangkan di Unika dan Undip memiliki lahan yang luas 

serta tidak terdapatnya rambu-rambu larangan membuat para driver merasa nyaman 

dan memilih mengetem di Unika dan Undip.  
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4.1.5. Gambaran Umum Jenis Trip yang Disukai para Driver Transportasi 

Online Motor 

Tabel 4.5 menunjukan jenis trip yang disukai para driver transportasi 

online. Dari Tabel 4.5 presentase sebesar 40% atau 12 orang responden menyukai 

janis trip yang memiliki jarak yang jauh, sedangkan 18 orang responden atau 60 % 

menyukai jenis trip yang memiliki jarak dekat. Dan untuk trip luar kota atau trip 

lainnya tidak dipilih. Sehingga dari 30 responden dominan memilih trip 

pengantaran dekat dengan jumlah responden 18 orang. 

Tabel 4.5 Gambaran Umum Jenis Trip yang Disukai Para Driver Transportasi 

Online Motor 

Jenis Trip Jumlah Presentase 

Jauh 12 40 % 

Dekat 18 60 % 

Luar Kota 0 0 

Lain-lain 0 0 

Jumlah 30 100 % 

Sumber: Data primer 2018 

4.2 Analisis Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini menggunakan rentang skala sebagai 

berikut:  

1. Skor rata-rata 1,00 – 1,8= Sangat Tidak Setuju  

2. Skor rata-rata 1,8 – 2,6 = Tidak Setuju  

3. Skor rata-rata 2,6 – 3,4 = Netral  

4. Skor rata-rata 3,4 – 4,2 = Setuju  

5. Skor rata-rata 4,2 – 5,0 = Sangat Setuju  

Tabel berikut berisi total skor dan rata-rata skor jawaban dari 30 responden terhadap 

17 variabel yang ada dalam penelitian ini 
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                       Tabel 4.6 Analisi Deskriptif 

 

No Variabel Frekuensi Jawaban (Skor) Rata-

rata 

Ket. 

STS TS N S SS 

1 Ramai orderan 0 

(0) 

0 

(0) 

3 

(9) 

20 

(80) 

7 

(35) 
4.13 Setuju 

2 Kebetulan lewat 0 

(0) 

3 

(6) 

5 

(15) 

16 

(64) 

6 

(30) 
3.83 Setuju 

3 Nyaman untuk mencari 

orderan  

0 

(0) 

2 

(4) 

4 

(12) 

16 

(64) 

8 

(40) 
4.00 Setuju 

4 Setelah mengantar 

konsumen di sekitar Unika 

0 

(0) 

5 

(10) 

5 

(15) 

14 

(56) 

6 

(30) 
3.70 Setuju 

5 Biasa mengetem di Unika 

Soegijapranata 

0 

(0) 

6 

(12) 

4 

(12) 

12 

(48) 

8 

(40) 
3.73 Setuju 

6 Lokasi tempat tinggal dekat 

dengan Unika 

4 

(4) 

15 

(30) 

3 

(9) 

6 

(24) 

2 

(10) 
2.56 Tidak 

Setuju 

7 Dapat digunakan sebagai 

tempat istirahat 

0 

(0) 

0 

(0) 

12 

(36) 

14 

(56) 

4 

(20) 
3.73 Setuju 

8 Melihat sesama driver 

online lain 

0 

(0) 

1 

(2) 

8 

(24) 

16 

(64) 

5 

(25) 
3.83 Setuju 

9 Tidak adanya gangguan dari 

transportasi konvensional 

0 

(0) 

0 

(0) 

13 

(39) 

14 

(56) 

3 

(15) 
3.66 Setuju 

10 Mencari orderan yang dekat 0 

(0) 

5 

(10) 

6 

(18) 

16 

(64) 

3 

(15) 
3.56 Setuju 

11 Setelah mengantar anak 

sekolah di dekat Unika 

7 

(7) 

21 

(42) 

1 

(3) 

0 

(0) 

1 

(5) 
1.90 Tidak 

Setuju 

12 Pesaing lebih sedikit dari 

kampus lain 

0 

(0) 

9 

(18) 

7 

(21) 

12 

(48) 

2 

(10) 
3.23 Netral 

13 Trip pengantaran jauh 

sampai luar kota 

0 

(0) 

16 

(32) 

5 

(15) 

7 

(28) 

2 

(10) 
2.83 Netral 

14 Mudah mencari penumpang 0 

(0) 

1 

(2) 

7 

(21) 

20 

(80) 

2 

(10) 
3.76 Setuju 

15 Merupakan mahasisiwa 

aktif/alumni Unika 

Soegijapranata 

3 

(3) 

26 

(52) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(5) 
1.93 Tidak 

Setuju 

16 Memiliki keperluan di 

Unika untuk mengikuti 

jobfair 

6 

(6) 

22 

(44) 

1 

(3) 

0 

(0) 

1 

(5) 
1.93 Tidak 

Setuju 

17 Dapat digunakan sebagai 

tempat meneduh 

1 

(1) 

4 

(8) 

7 

(21) 

14 

(56) 

4 

(20) 
3.53 Setuju 

Sumber: Data primer 2018 

Berdasarkan tabel 4.6, berikut adalah tanggapan dari para responden terhadap 

variabel yang ada dalam penelitian : 
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1. Tanggapan responden terhadap variabel ramai orderan. 

Responden setuju dengan pernyataan bahwa ramai orderan di Unika 

Soegijapranata mendorong para responden untuk mencari konsumen di 

Unika Soegijapranata dengan cara mengetem. Pernyataan ini didukung 

dengan 20 responden yang menjawab setuju dan ada 7 responden yang 

menjawab sangat setuju dan 3 responden menjawab netral, hal ini terjadi 

karena banyaknya mahasisiwa yang memiliki aplikasi transportasi online 

serta memakai jasa transportasi online untuk mobilitas berangkat dan 

pulang kuliah bahkan untuk membeli makanan saat tidak dapat 

meninggalkan kampus Unika Soegijapranata. Maka dengan skor 4.13 yang 

berarti masuk dalam kategori jawaban setuju. 

2. Tanggapan responden terhadap variabel kebetulan lewat. 

Berdasarkan Tabel 4.6 responden setuju dengan pernyataan bahwa 

kebetulan lewat di daerah Unika Soegijapranata mendorong para responden 

untuk mencari konsumen di Unika Soegijapranata dengan cara mengetem. 

Pernyataan tersebut didukung dengan data 16 responden menjawab setuju, 

6 responden menjawab sangat setuju, 5 responden menjawab netral, dan 3 

reponden menjawab tidak setuju. Hal ini terjadi dikarenakan kampus Unika 

Soegijapranata memiliki banyak tempat untuk mencari konsumen dengan 

cara mengetem dan kampus Unika Soegijapranata merupakan jalur tercepat 

untuk menuju ke daerah Sampangan dari Jatingaleh atau Tembalang 

begitupula sebaliknya, sehingga driver yang mengantar ke Jatingaleh dan 

memiliki pangkalan di Sampangan saat akan kembali ke pangkalannya di 

Sampangan akan melewati kampus Unika Soegijapranata begitu pula 

sebaliknya sehingga para driver ini akan berinisiatif untuk mencari 

konsumen sejenak di kampus Unika Soegijapranata. Dengan skor 3.83 yang 

berarti masuk dalam kategori jawaban setuju. 

3. Tanggapan responden terhadap variabel suasana yang nyaman untuk 

mencari orderan. 

Responden setuju dengan pernyataan bahwa nyaman untuk mencari orderan 

di Unika Soegijapranata mendorong para responden untuk mencari 
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konsumen di Unika Soegijapranata dengan cara mengetem. Dengan data 16 

responden yang menjawab setuju, 8 responden menjawab sangat setuju, 4 

responden menjawab netral, dan 2 responden mejawab tidak setuju. Maka 

dapat disimpulkan karena banyaknya pepohonan yang ada di depan kampus 

Unika Soegijapranata dan banyaknya lokasi parkir serta lokasi untuk 

istirahat membuat para driver merasa nyaman untuk mencari konsumen 

dengan cara mengetem di kampus Unika Soegijapranata. Hal ini dibuktikan 

dengan skor 4.00 yang berarti masuk dalam kategori jawaban setuju. 

4. Tanggapan responden terhadap variabel setelah mengantar dari Unika 

Soegijapranata. 

Berdasarkan Tabel 4.6 responden setuju dengan pernyataan bahwa variabel 

setelah mengantar dari Unika Soegijapranata mendorong para responden 

untuk mencari konsumen di Unika Soegijapranata dengan cara mengetem. 

Dari data di atas menunjukan bahwa 14 responden setuju, 6 responden 

sangat setuju, 5 responden netral, dana 5 responden tidak setuju. Maka dapat 

disimpulkan bahwa para driver tersebut setelah mengantar ke sebuah lokasi 

akan mencari konsumen di dedkat lokasi pengantaran terakhir, semisal 

mereka setelah mengantar dari kampus Unika Soegijapranata maka mereka 

akan mencari konsumen selanjutnya di dekat kampus Unika Soegijapranata. 

Hal ini dibuktikan dengan skor 3.70 yang berarti masuk dalam kategori 

jawaban setuju. 

5. Tanggapan responden terhadap variabel biasa mengetem di Unika 

Soegijapranata. 

Dengan skor 3.73 atau yang berarti responden setuju dengan variabel 

terbiasa mengetem di Unika soegijapranata mendorong para responden 

untuk kembali mencari konsumen dengan cara mengetem di Unika 

Soegijapranata. Dengan rincian data 12 responden setuju, 8 responden 

sangat setuju, 4 responden netral, dan 6 responden tidak setuju. Dari rincian 

data tersebut maka dapat disimpukan bahwa kebiasaan mereka yang sering 

mencari konsumen di Unika Soegijapranata membuat mereka terbiasa dan 

kembali serta terus kembali untuk mencari konsumen di unika 
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Soegijapranata. Tetapi terdapat masalah antara pihak driver ojek online 

dengan pihak Indomaret yang ada di depan Unika Soegijapranata karena 

terdapat selisih paham di antara para driver dan pihak Indomaret yang biasa 

sebagai tempat mengetem para driver ojek online tersebut. 

6. Tanggapan responden terhadap variabel lokasi tempat tinggal dekat dengan 

Unika 

Responden tidak setuju dengan pernyataan bahwa lokasi tempat tinggal 

dekat dengan Unika Soegijapranata mendorong para responden untuk 

mencari konsumen di Unika Soegijapranata dengan cara mengetem. Data 

yang menunjukkan bahwa 15 orang responden tidak setuju, 4 respopnden 

sangat tidak setuju, 3 responden menjawab netral, 6 responden menjawab 

setuju, dan 2 responden menjawab sangat setuju. Dapat disimpulkan bahwa 

tidak semua driver yang ada dan mencari konsumen dengan cara mengetem 

di kampus Unika Soegijapranata memiliki lokasi tempat tinggal di dekat 

kampus Unika Soegijapranata sehingga sebagian driver tidak setuju dengan 

pernyataan bahwa mengetem di Unika Soegijapranata dikarenakan lokasi 

tempat tinggal ytang dekat dengan kampus Unika Soegijapranata. Dari hasil 

wawancara yang dilakukan ditemukan bahwa terdapat beberapa driver yang 

bertempat tinggal di luar Semarang seperti kendal dan demak, mereka 

sengaja mencari orderan di Semarang khususnya di sekitar kampus Unika 

karena di lokasi tempat tinggal mereka sepi orderan. Hal ini dibuktikan 

dengan skor 2.56 yang berarti masuk dalam kategori jawaban tak setuju. 

7. Tanggapan responden terhadap variabel dapat digunakan sebagai tempat 

istirahat. 

Responden setuju dengan pernyataan bahwa lokasi di Unika Soegijapranata 

dapat dijadikan sebagai tempat istirahat sembari mencari orderan. Dengan 

rincian data 12 responden menjawab netral, 14 responden menjawab setuju, 

dan 4 responden menjawab sangat setuju. Dari jawaban driver tersebut 

dapat diambil kesimpulan bahwa mereka merasa nyaman mencari 

konsumen di kampus Unika Soegijapranata dikarenakan lokasi yang 

memiliki banyak pepohonan dan tempat parkir serta sejuk menjadi alasan 
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mereka memilih kampus Unika Soegijapranata sebagai tempat istirahat 

sembari menacrai konsumen dengan cara mengetem di sekitar kampus 

Unika Soegijapranata. Hal ini dibuktikan dengan skor 3.73 yang berarti 

masuk dalam kategori jawaban setuju. 

8. Tanggapan responden terhadap variabel melihat sesama driver online lain. 

Dengan skor 3.83 atau yang berarti responden setuju dengan variabel 

melihat sesama driver online lain di Unika soegijapranata mendorong para 

responden untuk mencari konsumen dengan cara mengetem di Unika 

Soegijapranata. Dengan rincian data 16 responden menjawab setuju, 5 

responden mejawab sangat setuju, 8 menjawab netral, 1 responden 

menjawab tidak setuju. Hal tersebut dapat dikarenakan para driver tertarik 

untuk mencari konsumen dengan cara menegetem di tempat yang memiliki 

banyak teman seprofesi karena dapat sebagai teman mengobrol sembari 

mengusir kejenuhan dalam menanti orderan dari konsumen di kampus 

Unika Soegijapranata.  

9. Tanggapan responden terhadap variabel tidak adanya gangguan dari 

transportasi konvensional. 

Berdasarkan Tabel 4.6 responden setuju dengan pernyataan bahwa variabel 

tidak adanya gangguan dari transportasi konvensional di daerah Unika 

Soegijapranata mendorong para responden untuk mencari konsumen di 

Unika Soegijapranata dengan cara mengetem. Dengan rincian data 14 

responden mengatakan setuju, 3 responden mengatakana sangat setuju, 13 

responden menjawab netral. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar para driver setuju dengan pernyataan bahwa tidak adanya 

gangguan dari transportasi konvensional membuat para driver mencari 

konsumen dengan cara mengetem di kampus Unika Soegijapranata karena 

sedikitnya transportasi umum konvensional yang mencari konsumen 

dengan cara menegetem di dekat kampus Unika Soegijapranata, sehingga 

tidak menimbulkan persaingan yang tidak sehat diantara para pelaku 

transportasi konvensional baik online maupun umum. Hal ini dibuktikan 

dengan skor 3.66 yang berarti masuk dalam kategori jawaban setuju. 



32 
 

10. Tanggapan responden terhadap variabel mencari orderan yang dekat. 

Responden setuju dengan pernyataan bahwa mencari orderan dengan jarak 

yang dekat menjadikan para responden mencari konsumen dengan cara 

mengetem di Unika Soegijapranata. Dengan rincian data  16 orang 

responden menjawab setuju, 3 orang responden menjawab tidak setuju, 6 

orang menjawab netral, dan 5 orang menjawab tidak setuju. Hal ini 

dikarenakan para driver lebih cepat dalam menyelesaikan target untuk 

mendapat bonus karena pengantaran jauh maupun dekat bernilai poin sama 

sedangkan jika pengantaran jauh akan lebih lama menyelesaikan pekerjaan 

dan lebih lama mendapatkan poin, maka pengantaran dekat lebih diminati.  

Hal ini dibuktikan dengan skor 3.56 yang berarti masuk dalam kategori 

jawaban setuju. 

11. Tanggapan responden terhadap variabel setelah mengantar anak sekolah di 

dekat Unika. 

Dengan skor 1.90 atau yang berarti responden tidak setuju dengan variabel 

setelah mengantar anak sekolah di dekat Unika Soegijapranata. Dengan 

rincian jawaban 21 responden menjawab tidak setuju, 7 orang responden 

menjawab sangat tidak setuju, 1 orang menjawab netral, dan 1 orang 

responden menjawab sangat setuju. Tidak setuju terjadi karena sedikitnya 

driver yang mengantar anaknya atau yang anaknya bersekolah di dekat 

kampus Unika Soegijapranata sehingga menyebabkan pernyataan bahwa 

para driver mencari konsumen dengan cara mengetem tidak disetujui para 

responden. 

12. Tanggapan responden terhadap variabel pesaing lebih sedikit dari kampus 

lain. 

Responden netral dengan pernyataan bahwa pesaing sesama driver online 

lebih sedikit dari kampus lain. Rincian data 9 orang responden menjawab 

tidak setuju, 7 orang responden menjawab netral, 12 orang responden 

menjawab setuju, dan 2 orang responden menjawab sangat setuju jawaban 

tersebut terbentuk karena tidak semua driver pernah mencari konsumen 

dengan cara menegetem di kampus lain sehingga para driver tidak bisa 
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memberi jawaban pasti, semisal setelah mengantar penumpang dari kampus 

Unika Soegijapranata menuju Tembalang maka sebagian driver akan 

mencari konsumen di Tembalang dan sebagian algi akan langsung kembali 

lagi ke kampus Unika Soegijapranata. Hal ini dibuktikan dengan skor 3.23 

yang berarti masuk dalam kategori jawaban netral. 

13. Tanggapan responden terhadap variabel trip pengantaran jauh sampai luar 

kota. 

Responden berpendapat netral terhadap variabel trip pengantaran jauh 

sampai keluar kota. Data yang diperoleh dari responden 16 orang menjawab 

tidak setuju, 5 orang menjawab netral, 7 orang menjawab setuju, dan 2 

menjawab sangat setuju. Hal ini terjadi karena tidak semua driver 

transportasi online yang mencari konsumen dengan cara mengetem di 

sekitar kampus Unika Soegijapranata menyukai trip pengantaran hingga 

luar kota atau bahkan driver yang mencari konsumen dengan cara 

mengetem di kampus Unika Soegijapranata ada yang belum pernah 

merasakan orderan ke luar Kota Semarang. Sehingga terbentuk skor 2.83 

yang berarti jawaban netral. 

14. Tanggapan responden terhadap variabel mudah mencari penumpang. 

Responden setuju dengan pernyataan bahwa kemudahan mencari 

penumpang menjadikan para responden mencari konsumen dengan cara 

mengetem di Unika Soegijapranata. Jawaban responden secara rinci adalah 

1 responden menjawab tidak setuju, 7 responden menjawab netral, 20 

responden menjawab setuju, dan 2 responden menjawab sangat setuju. Hal 

tersebut terjadi karena lokasi dari kampus Unika Soegijapranata yang tidak 

terlalu luas sehingga memudahkan para driver transportasi online tidak 

kesulitan dalam mencari penumpang, bahkan terkadang penumpang yang 

menuju driver transportasi online karena jarak yang sangat dekat dengan 

lokasi driver berada. Hal ini dibuktikan dengan skor 3.76 yang berarti 

masuk dalam kategori jawaban setuju.   

15. Tanggapan responden terhadap variabel merupakan mahasisiwa 

aktif/alumni Unika Soegijapranata. 
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Responden tidak setuju dengan pernyataan bahwa mereka mencari 

konsumen dengan cara menegetem karena mereka merupakan mahasiswa 

aktif/alumni Unika Soegijapranata. Pernyataan tersebut didukung dengan 

data 3 orang responden menjawab sangat tidak setuju, 26 responden 

menjawab tidak setuju dan 1 responden menjawab setuju. Hal ini terjadi 

karena sangat sedikitnya mahasiswa dari kampus Unika Soegijapranata 

yang menjadi driver transportasi online atau adanya kemungkinan bahwa 

terdapat mahasiswa katif maupun alumni yang menjadi driver transportasi 

online tetapi tidak mencari konsumen di kampus Unika Soegijapranata. Dan 

yang menjawab setuju terdapat satu orang responden yang merupakan 

alumni dari kampus Unika Soegijapranata fakultas manajemen. Hal ini 

dibuktikan dengan skor 1.93 yang berarti masuk dalam kategori jawaban 

tidak setuju. 

16. Tanggapan responden terhadap variabel memiliki keperluan di Unika untuk 

mengikuti jobfair. 

Responden tidak setuju dengan pernyataan bahwa mereka mencari 

konsumen dengan cara menegetem karena mereka memiliki keperluan di 

Unika Soegijapranata untuk mengikuti jobfair. Ketidak setujuan ini 

diakibatkan karena tidak semua driver transportasi online yang mengetem 

di kampus Unika Soegijapranata mengikuti jobfair dan terlebih lagi 

singkatnya waktu pelaksanaan jobfair yang hanya beberapa hari saja. Hal 

ini dibuktikan dengan skor 1.93 yang berarti masuk dalam kategori jawaban 

tidak setuju. 

17. Tangagapan respoden terhadap variabel dapat digunakan sebagai tempat 

meneduh. 

Responden setuju dengan pernyataan bahwa lokasi di Unika Soegijapranata 

dapat dijadikan sebagai tempat meneduh. Jawaban responden setuju atas 

pernyataan bahwa mencari orderan di kampus Unika Soegijapranata dapat 

dipakai untuk berteduh dikarenakan banyaknya pepohonan serta bangunan 

semi permanen di dekat kampus Unika Soegijapranata yang dapat dipakai 

untuk meneduh saat hujan sembari mencari konsumen dengan cara 
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mengetem. Hal ini dibuktikan dengan skor 3.53 yang berarti masuk dalam 

kategori jawaban setuju. 

 

4.3. Analisis Faktor 

4.3.1. KMO and Bartlett’s Test  

Berikut adalah hasil dari uji KMO and Bartlett’s Test: 

             Tabel 4.7 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,667 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 97,601 

Df 45 

Sig. ,000 

Hasil dari Tabel 4.7 adalah nilai KMO yang lebih besar dari 0.5 yaitu sebesar 0.667 

, serta pada barlett’s test nilai signifikannya dibawah 0.005 yaitu 0.000 yang berarti 

variabel-variabel tersebut dapat dianalisis lebih lanjut dan memenuhi syarat untuk 

dilakukannya. analisis faktor. 
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4.3.2. Anti Image Matrices 

Pada uji Anti Image Matrices dapat terlihat nilai MSA dari setiap variabel yang 

didapatkan dengan melihat susunan angka yang bertanda “a” dengan membentuk 

sebuah garis dari kiri atas menuju kanan bawah pada tabel anti image corelation. 

Berikut tercantum tabel Measure of Sampling Adquency (MSA):  

 

Tabel 4.8  MSA 

 
No. Variabel Nilai ke 1 Nilai ke  2 

1 Ramai orderan 0.635 0.645 

2 Kebetulan lewat 0.637 0.718 

3 Nyaman untuk mencari orderan 0.535 0.575 

4 Setelah mengantar konsumen di sekitar Unika 0.738 0.626 

5 Biasa mengetem di Unika Soegijapranata 0.576 0.624 

6 Lokasi tempat tinggal dekat dengan Unika 0.326 (Out) - 

7 Dapat digunakan sebagai tempat istirahat 0.654 0.723 

8 Melihat sesama driver online lain 0.640 0.525 

9 Tidak adanya gangguan dari transportasi 

konvensional 

0.628 0.652 

10 Mencari orderan yang dekat 0.604 0.854 

11 Setelah mengantar anak sekolah di dekat Unika 0.404 (Out) - 

12 Pesaing lebih sedikit dari kampus lain 0.476 (Out) - 

13 Trip pengantaran jauh sampai luar kota 0.402 (Out) - 

14 Mudah mencari penumpang 0.319 (Out) - 

15 Merupakan mahasisiwa aktif/alumni Unika 

Soegijapranata 
0.456 (Out) - 

16 Memiliki keperluan di Unika untuk mengikuti 

jobfair 
0.449 (Out) - 

17 Dapat digunakan sebagai tempat meneduh 0.531 0.814 

 

Berdasarkan hasil yang di dapatkan dari uji MSA pada tabel 4.8. Data tidak dapat 

langsung diolah ke analisis faktor selanjutnya. Dikarenakan terdapat beberapa 

variabel yang memiliki nilai MSA dibawah 0.5 yaitu: (6) lokasi tempat tingggal 

dekat dengan Unika dengan nilai MSA 0.326, (11) Setelah mengantar anak sekolah 
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di dekat Unika dengan nilai MSA 0.404, (12) pesaing lebih sedikit dari kampus lain 

dengan nilai MSA 0.476, (13) trip jauh sampai keluar kota dengan nilai MSA 0.402, 

(14) kemudahan dalam mencari penumpang dengan nilai MSA 0.319, (15) 

merupakan mahasiswa aktif/alumni Unika Soegijapranata dengan nilai MSA 0.456, 

(16) memiliki keperluan di Unika untuk mengikukti jobfair dengan nilai MSA 

0.449. Data variabel tersebut harus dihilangkan karena nilai MSA yang dibawah 

0.5 dan kemudian dilakukan uji MSA ulang seperti terlihat pada Tabel 4.8 nilai ke 

2. 
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4.3.3. Comunalities 

Berikut adalah Tabel 4.9 yang merupakan tabel comunalities yang diperoleh dari 

pengolahan data SPSS: 

Tabel 4.9 Comunalities 

 

 Initial Extraction 

Ramai orderan 1,000 ,769 

Kebetulan lewat 1,000 ,708 

Nyaman untuk mencari orderan 1,000 ,800 

Setelah mengantar konsumen di sekitar Unika 1,000 ,753 

Biasa mengetem di Unika 1,000 ,414 

Dapat digunakan sebagai tempat istirahat 1,000 ,665 

Melihat sesama driver online lain 1,000 ,748 

Tak adanya gangguan dari transportasi 

konvensional  

1,000 ,736 

Mencari orderan yang dekat 1,000 ,463 

Dapat digunakan sebagai tempat meneduh 1,000 ,518 

 

Berdasarkan dari Tabel 4.9 di atas, dapat terlihat bahwa variabel nyaman untuk 

mencari orderan merupakan variabel yang memiliki nilai comunalities tertinggi 

yaitu 0.800 angka ini menujukan bahwa 80% varians dari variabel dapat dijelaskan 

oleh faktor yang terbentuk. Kemudian variabel dengan nilai terendah adalah biasa 

mengetem di Unika yaitu 0.414 angak ini menunjukkan bahwa 41% varians dari 

variabel dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. 
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4.3.4. Total Variance Explaned 

Uji ini dilakukan untuk menentukan jumlah faktor yang telah terbentuk paling 

optimal. Berikut ini adalah hasil pengolahan dengan menggunakan SPSS: 

 

Tabel 4.10 Total Variance Explaned 

Comp

onent 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% 

Variance 

Cumul

ative 
Total 

% 

Variance 

Cumul

ative 
Total 

% 

Variance 

Cumul

ative 

1 3,649 36,493 36,493 3,649 36,493 36,493 2,463 24,633 24,633 

2 1,614 16,143 52,636 1,614 16,143 52,636 2,442 24,418 49,051 

3 1,311 13,108 65,744 1,311 13,108 65,744 1,669 16,693 65,744 

4 ,867 8,669 74,412       

5 ,771 7,709 82,121       

6 ,539 5,391 87,512       

7 ,437 4,373 91,885       

8 ,381 3,810 95,695       

9 ,278 2,782 98,477       

10 ,152 1,523 100,00       

 

Dari Tabel 4.10, dapat terlihat bahwa terdapat 3 (tiga) faktor yang terbentuk. Jumlah 

ini dianggap paling optimal karena memiliki angka eigenvalues di atas 1,00. 

Eigenvalues menunjukkan nilai kepentingan relatif masing-masing faktor dalam 

menghitung varians seluruh variabel yang dianalisis. Faktor pertama memiliki 

angka eigenvalues sebesar 3,649; faktor kedua dengan angka eigenvalues sebesar 

1,614; faktor ketiga dengan angka eigenvalues sebesar 1,311. 
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4.3.5. Scree Plot 

Berikut ini merupakan hasil dari scree plot: 

 
                                  Gambar 4.1 

Pada gambar di atas jika tabel Total Variance Explained menjelaskan jumlah faktor 

yang didapat, maka Scree Plot akan menunjukan dengan grafik. Terlihat di gambar 

4.1., garis yang menurun tajam dari titik 1 ke titik 2, begitu pula garis dari titik 2 ke 

titik 3. Namun, dapat diperhatikan pada penurunan dari titik 3 ke titik 4 yang telah 

melewati batas angka eigenvalues pada sumbu Y. Maka, 3 faktor dinilai sudah 

paling optimal untuk merangkum total 7 variabel yang tersisa. 
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4.3.6. Component Matrix 

Berikut ini adalah tabel 4.11 component matrix yang telah diolah dengan SPSS: 

Tabel 4.11 Component Matrix 

  

No. Variabel 
Component 

1 2 3 

1. Ramai Orderan ,550 ,037 ,682 

2. Kebetulan lewat ,704 ,346 -,304 

3. Nyaman untuk mencari orderan ,681 ,398 -,421 

4.  Setelah mengantar konsumen di sekitar Unika 
,513 ,699 ,018 

5. Biasa mengetem di Unika ,343 ,142 ,526 

6. Dapat digunakan sebagai tempat istirahat ,690 -,434 -,017 

7. Melihat sesama driver online lain ,461 -,556 -,476 

8. Tidak adanya gangguan dari transportasi 

konvensional 
,774 -,370 ,019 

9. Mencari orderan yang dekat ,658 ,173 ,014 

10. Dapat digunakan sebagai tempat meneduh ,535 -,400 ,268 

 

Dari tabel 4.11 terlihat besaran distribusi ke 10 variabel tersebut pada 3 faktor yang 

terbentuk, dilihat dari nilai factor loading. Namun pada tabel di atas dapat terlihat 

bahwa ada variabel yang belum jelas, hal tersebut dapat dilihat dari adanya variabel 

yang masuk ke 2 faktor yang menumbulkan ketidakjelasaan. Maka agar lebih jelas 

perlu adanya rotasi faktor supaya semakin jelas perbedaannya antara faktor 1, faktor 

2, faktor3. 
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4.3.7. Rotated Component Matrix 

Kegunaan dari Rotated Componen Matrix sebagai penentu variabel dapat 

masuk ke faktor yang mana, dengan cara melihat nilai loading terbesar. Seperti 

yang terlihat pada Tabel 4.12  

Tabel 4.12 Rotated Component Matrix 

 

No. Variabel 
Componen 

1 2 3 

1. Ramai orderan ,217 ,126 ,840 

2. Kebetulan lewat ,250 ,802 ,044 

3. Nyaman untuk mencari orderan ,216 ,866 ,065 

4. Setelah mengantar konsumen di sekitar 

Unika 
,189 ,787 ,312 

5. Biasa mengetem di Unika ,031 ,119 ,632 

6. Dapat digunakan sebagai tempat istirahat ,773 ,173 ,193 

7. Melihat sesama driver online lain ,791 ,117 ,331 

8. Tak adanya gangguan dari transportasi 

konvensional  
,774 ,257 ,267 

9. Mencari orderan yang dekat ,296 ,538 ,292 

10. Dapat digunakan sebagai tempat meneduh ,600 ,014 ,397 

 

Dari hasil uji tes yang ada, Tabel 4.12 menunjukkan Rotated Component Matric. 

Berikut ini merupakan hasil dari pengelompokan variabel-variabel yang ada dalam 

faktor yang terbentuk dengan hasil rotasi yang telah dilakukan : 

 

1. Faktor 1 

Faktor yang pertama terdiri dari: dapat digunakan sebagai tempat istirahat, 

melihat sesama driver online lain, tidak adanya gangguan dari transportasi 

konvensional, dan dapat digunakan sebagai tempat meneduh. Apabila dililhat 

nilainya variabel melihat sesama driver online lain yaitu sebesar 0,791 yang 
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paling berpengaruh dalam keputusan para driver transportasi online motor 

memilih mencari konsumen di Unika Soegijapranata. 

2. Faktor 2 

Faktor yang kedua terdiri dari: kebetulan lewat, nyaman untuk mencari orderan, 

setelah mengantar dari Unika Soegijapranata, dan mencari orderan yang dekat. 

Apabila dilihat nilainya variabel nyaman untuk mencari orderan yaitu sebesar 

0,866 yang paling berpengaruh dalam keputusan para driver transportasi online 

motor memilih mencari konsumen di Unika Soegijapranata. 

3. Faktor 3 

Faktor yang ketiga terdiri dari: ramai orderan dan biasa mengetem di Unika 

Soegijapranata. Apabila dilihat nilainya variabel ramai orderan yaitu sebesar 

0,840 yang paling berpengaruh dalam keputusan para driver transportasi online 

motor memilih mencari konsumen di Unika Soegijapranata. 
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4.3.8. Penamaan Faktor 

Berdasarkan variabel yang masuk ke dalam faktor-faktor yang terbentuk, 

tahap selanjutnya adalah pemberian nama faktor: 

Tabel 4.13 Penamaan Faktor 
 

No. Variabel Loading Component 
Nama 

Faktor 
Variance 

1 

Dapat digunakan 

sebagai tempat 

istirahat 

0,773 

Faktor 1 

Dukungan 

dari lokasi 

dan 

lingkungan 

36,493 

2 
Melihat sesama 

driver online lailn 
0,791 

3 

Tidak adanya 

gangguan dari 

transportasi 

konvensional 

0,774 

4 

Dapat digunakan 

sebagai tempat 

meneduh 

0,600 

1 Kebetulan lewat 0,802 

Faktor 2 

Kedekatan 

dari lokasi 

pengantaran 

16,143 

2 
Nyaman untuk 

mencari orderan 
0,866 

3 

Setelah 

mengantar 

konsumen di 

sekitar Unika 

0,787 

4 
Mencari orderan 

yang dekat 
0,538 

1 Ramai Orderan 
0,840 

Faktor 3 

Karena 

ramai 

orderan 

13,108 

2 
Biasa mengetem 

di Unika 
0,632 

 

1. Faktor pertama 

Faktor yang pertama terdiri dari: dapat digunakan sebagai tempat istirahat, 

melihat sesama driver online lain, tidak adanya gangguan dari transportasi 

konvensional, dan dapat digunakan sebagai tempat meneduh. Nama yang 
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sesuai dengan variabel-variabel tersebut adalah dukungan dari lokasi dan 

lingkungan. 

2. Faktor kedua 

Faktor yang kedua terdiri dari: kebetulan lewat, nyaman untuk mencari 

orderan, setelah mengantar dari Unika Soegijapranata, dan mencari orderan 

yang dekat. Nama yang sesuai dengan variabel-variabel tersebut adalah 

kedekatan dari lokasi pengantaran. 

3. Faktor ketiga 

Faktor yang ketiga terdiri dari: ramai orderan dan biasa mengetem di Unika 

Soegijapranata. Nama yang sesuai dengan variabel-variabel tersebut adalah 

karena ramai orderan.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


