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LAMPIRAN 1 

PANDUAN WAWANCARA 
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PANDUAN WAWANCARA 

Customer 

 

Biodata 

1. Nama : 

2. Usia : 

3. Alamat : 

4. Pekerjaan : 

 

Pertanyaan 

1. Berapa kali dalam satu bulan Anda menggunakan aplikasi GOJEK ? 

2. Mengapa memilih menggunakan / tidak menggunakan layanan GO-PAY ? 

3. Pengetahuan produk 

a. Apakah Anda tahu mengenai layanan GO-PAY ? 

b. Apakah GO-PAY lebih murah daripada tunai ? 

4. Persepsi manfaat 

a. Menurut Anda, apa saja manfaat menggunakan GO-PAY ? 

5. Persepsi kemudahan 
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a. Apakah layanan pada GO-PAY mudah digunakan (baik untuk transaksi 

online maupun offline) ? 

6. Risiko 

a. Apakah GO-PAY memiliki risiko tertentu yang merugikan customer? 

b. Apakah Anda pernah mengalami kejadian merugikan ketika menggunakan 

GO-PAY ? 

c. Menurut Anda, apakah GO-PAY berisiko ? 

7. Kepercayaan 

a. Apakah Anda percaya dengan sistem pembayaran GO-PAY ? Kenapa ? 

8. Saran terkait GO-PAY 
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PANDUAN WAWANCARA 

Driver 

 

Biodata 

1. Nama : 

2. Usia : 

3. Domisili : 

4. Pekerjaan (selain menjadi driver): 

 

Pertanyaan 

1. Dalam satu hari ambil orderan berapa kali ? 

2. Seberapa sering Anda mengambil pesanan dengan pembayaran GO-PAY? 

3. Pengetahuan produk 

a. Apakah Anda tahu mengenai layanan GO-PAY ? 

b. Apakah pembayaran GO-PAY membuat pendapatan Anda bertambah / 

berkurang ? 

4. Persepsi manfaat 

a. Menurut Anda, apa saja manfaat menggunakan GO-PAY ? 

5. Persepsi kemudahan 
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a. Apakah layanan pada GO-PAY mudah digunakan (baik untuk transaksi 

online maupun offline) ? 

6. Risiko 

a. Apakah GO-PAY memiliki risiko tertentu yang merugikan driver? 

b. Apakah Anda pernah mengalami kejadian merugikan ketika menggunakan 

GO-PAY ? 

c. Menurut Anda, apakah GO-PAY berisiko ? 

7. Kepercayaan 

a. Apakah Anda percaya pada sistem pembayaran GO-PAY ? Kenapa ? 

8. Saran terkait GO-PAY 
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA 
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LAMPIRAN 3 

TRANSKRIP WAWANCARA 
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TABEL KETERANGAN CODING 

 

CUSTOMER 

1a Frekuensi penggunaan gojek 

2a Manfaat 

2ab Pekerjaan lebih cepat (work more quickly) 

2ac Kinerja pekerjaan (job performance) 

2ad Meningkatkan produktivitas (increase poductivity) 

2ae Efektif (effectiveness) 

2af Membuat pekerjaan lebih mudah (makes job easier) 

2ag Bermanfaat (useful) 

3a Kemudahan 

3ab Mudah dipelajari (easy to learn) 

3ac Dapat dikontrol (controllable) 

3ad Jelas dan dapat dimengerti (clear and understandable) 

3ae Fleksibel (flexible) 

3af Mudah menjadi mahir (easy to become skillful) 

3ag Mudah digunakan (easy to use) 

4a Risiko 

4ab Ada risiko tertentu 

4ac Mengalami kerugian 

4ad Pemikiran bahwa berisiko 

5a Kepercayaan 

5ab Kemampuan (ability) 

5ac Kebajikan (benevolence) 

5ad Integritas (integrity) 

6a Pengetahuan produk 

6ab Kesadaran 

6ac Citra 

6ad Kesalahan persepsi 

6ae Pengetahuan harga 

7a Saran terkait GO-PAY 

8a Frekuensi penggunaan GO-PAY 
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Transkrip Wawancara Customer 1 

 

Nama responden  : Yuanita 

Usia    : 23 tahun 

Pekerjaan   : Swasta 

Alamat   : Klipang 

Hari / tanggal   : Sabtu, 28 / 09 / 2019 

Lokasi wawancara  : Burjo Pelangi Tembalang 

Keterangan  : P (Pewawancara); C1 (Customer 1) 

 

Transkrip Coding 

P : Halo selamat siang kak Nita. Terimakasih sudah menyediakan waktu untuk 

saya wawancara mengenai penggunaan gopay dari sisi customer 

 

P : Kakak pakai gojek berapa kali dalam satu bulan ?  

C1 : paling 8 kali kak 1a 

P : lebih sering bayar pakai tunai apa pakai gopay kak ?  

C1 : pakai gopay kak. soalnya kalau aku order gocar apa goride kadang lama 

nunggu kembalian, jadi lebih suka pakai gopay. Lebih cepet gitu. Pesen gofood 

juga seringnya bayar pakai gopay 

2ab, 8a 

P : kak Nita pakai layanan gopay lainnya gak kak selain buat bayar goride, 

gocar, sama gofood ? 

 

C1 : maksudnya kak ?  

P : di layanan gopay gak cuma buat bayar pesanan di aplikasi gojek. Tapi bisa 

juga buat bayar di gerai yang bekerja sama dengan gopay, atau buat transfer 

saldo, dan lainnya kak. pernah ndak kak ? 

 

C1 : kalau itu pernah pakai kak buat isi pulsa, bayar makanan di toko gitu, 

sama buat transfer saldo kak 

6ab 

P : kenapa kakak milih bayar pakai gopay ?  

C1 : lebih praktis, menghemat waktu dan biaya. Gopay juga bawaan dari gojek, 

jadi enak, gak perlu pasang aplikasi double. Layanannya juga udah mulai 

berkembang. Ada promo kalau gak potongan harga juga kalau pakai gopay 

2ab,  2ae, 

6ae 

P : sejak pertama pakai gopay ada kesulitan ndak sih kak ?  

C1 : enggak kak kalau aku. Soalnya gak perlu kirim data segala macem lagi, 

terus gopay juga gampang banget dipakainya. Tinggal konfirmasi aja 

3ab, 3ag 

P : Konfirmasi gimana kak ?  

C1 : kalau mau order itu ada pilihan mau bayar pakai tunai atau mau pakai 

gopay. Nah nanti tinggal konfirmasi aja mau yang mana. Jumlah uangnya juga 

udah dicantumin disitu 

 

P : kakak tidak takut kalau saldo kakak hilang ?  

C1 : enggak kak. kita bikin akun itu kan ada s&k dari gojek, kalau ada apa apa 

saya bisa nuntut ke dia. saya gak pakai akun fake juga. Lagipula ada fitur 

history di gopay kak. selama ini saya pakai gopay aman terus. Darisitu sih aku 

5ab 
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percaya kalau gopay securitynya bagus 

P : berarti dari top up sampai ke saldo yang digunakan buat bayar apa saja bisa 

diketahui ya kak ? 

 

C1 : benar kak. bagus gopay sekarang fitur fiturnya. Kalau top up kan dari dulu 

lewat driver juga bisa, cuma sekarang bagusnya ada historynya itu jadi bisa liat 

transaksiku apa aja 

3ac 

P : kakak sering top up lewat driver ?  

C1 : jarang kak, seringnya pake mbanking. Lebih cepat dan gak perlu uang 

tunai juga. Mau antri di alfamart juga ribet 

2ae 

P : pakai mbanking gak lebih bahaya tu kak ?  

C1 : oh endak kak, debitku endak aku link langsung ke gopay. Aku cuma copy 

kode dari aplikasi gojeknya, terus aku transfer lewat virtual account 

 

P : lebih aman gitu ya kak berarti. Menurut kak Nita, risiko buruk apa yang 

bakal terjadi kalau pakai GO-PAY ? 

 

C1 : apa ya kak, kalau aku sih dulu takutnya kalau saldo tiba tiba hilang aja. 

Entah dibajak, atau gimana gimana yang aku gak paham. terus kalau mau urus 

ini itu biasanya kan susah kak 

4ad 

P : tapi ternyata sampai saat ini aman aja ya kak pakai GO-PAY. Ada saran 

terkait GO-PAY kak ? 

 

C1 : kalu saran ditambahin aja kak promonya. Biar tambah rajin isi saldo gopay 

hehe 

7a 

P : oke kak Nita. Terimakasih ya untuk waktunya  

C1 : ya sama sama  
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Transkrip Wawancara Customer 2 

 

Nama responden  : Andre 

Usia    : 23 tahun 

Pekerjaan   : Mahasiswa 

Alamat   : Gedang anak, Ungaran 

Hari / tanggal   : Sabtu, 28 / 09 / 2019 

Lokasi wawancara  : Burjo Pelangi Tembalang 

Keterangan  : P (Pewawancara); C2 (Customer 2) 

 

Transkrip Coding 

P : Halo selamat siang mas. Terimakasih sudah meluangkan waktunya 

untuk saya wawancara 

 

C2 : iya mbak  

P : Saya mau wawancara mengenai layanan gopay nih mas. Mas Andre 

biasanya pakai gojek berapa kali dalam sebulan ? 

 

C2 : paling 2 – 3 kali aja sih 1a 

P : biasanya kalau lagi pakai gojek, pembayarannya tunai atau gopay 

mas ? 

 

C2 : tunai mbak seringnya. Pakai gopay cuma kadang – kadang aja 8a 

P : kenapa mas memangnya ?  

C2 : top up nya mbak yang males. saya gak punya mbanking karena hp 

saya ndak support, mau top up lewat lainnya juga udah sama aja ribete. 

Lagian jarang pakai saya mbak, pakai gojek buat anter barang seringnya, 

itu aja kadang dibayar sama penerima. Saya terbiasa pegang uang cash 

juga mbak, lebih cepet kasih duit daripada kudu top up dulu 

4ab 

P : tapi tau gak mas kalau di gopay bisa ada diskon ?  

C2 : kalau itu sih tau dari teman teman mbak, pada gak ribet buat kasih 

uang pas keliatannya, tapi saya tidak tetarik dari awal, mungkin hp saya 

yang terlalu bersahabat ini salah satu penyebabnya. Takut juga kalau 

nanti saldo hilang karena lama gak pakai 

6ab, 4ad 

P : wah sayang ya mas, padahal layanan gopay ada banyak  

C2 : masa sih mbak. Gak tau saya malahan kalau itu. Taunya gopay buat 

bayar order di gojeknya aja kayak gosend, goride, gocar gitu 

6ad 

P : banyak kok mas fitur di gopay, jadi bisa lebih bantu pembayaran 

kita. Selain malas top up, apa sih mas yang membuat mas tidak memakai 

gopay ? 

 

C2 : di keamanane juga kali ya mbak. saya tu liatnya malah jadi harus 

repot ngeamanin sendiri soale uang kita juga yang ada disitu 

4ad 

P : ya betul mas. Tapi setau saya ada kode keamanan juga mas sekarang 

khusus gopaynya, kasih pin gitu. Kayak di mbanking mas. gak mau coba 

pakai gopay dulu mas ? kayaknya banyak fitur yang mas lewatin 
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C2 : walah saya aja gak punya mbanking mbak. gak lah mbak. ya 

mungkin suatu hari nanti, tapi buat sekarang enggak dulu. Mau pakai 

tunai aja mbak 

 

P : oke deh mas. Mungkin ada saran untuk perkembangan gopay ?  

C2 : marketingnya ditingkatkan lagi aja biar orang orang macam saya 

bisa tertarik dan mempercayakan saldo saya di gopay 

7a 

P : baik mas Andre. Terimakasih yaa  

C2 : siap mbak  
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Transkrip Wawancara Customer 3 

 

Nama responden  : Eny 

Usia    : 51 th 

Pekerjaan   : Swasta 

Alamat   : Klipang 

Hari / tanggal   : Sabtu, 28 / 09  2019 

Lokasi wawancara  : Burjo Pelangi Tembalang 

Keterangan  : P (Pewawancara); C3 (Customer 3) 

 

Transkrip Coding 

P : Selamat siang bu Eny. Terima kasih untuk waktunya  

P : Saya mau wawancara mengenai layanan gopay dari sisi customer. 

Sebelumnya, ibu pakai aplikasi gojek sebulan berapa kali  ya ? 

 

C3 : gojek ya nak, mungkin sebulan ada 10 kali 1a 

P : biasanya transaksi pakai tunai apa gopay bu ?  

C3 : pakai gopay nak. Aplikasi gojek yang sering saya pakai malah 

gopaynya, kalau lainnya kayak gocar gitu paling sekali duakali aja 

8a 

P : kenapa pakai gopay bu ?  

C3 : yang cepet nak, yang gak ribet juga 2ab, 2ae 

P : pernah pakai layanan gopay yang lainnya seperti bayar di gerai gerai 

tertentu yang bekerja sama dengan gojek ? 

 

C3 : kalau makan dimall memang seringnya pakai gopay nak, ada 

promo cashback biasanya. Maklum ibu ibu sukanya cari potongan harga. 

Sayang belum semua tempat makan bisa bayar pakai gopay. kadang 

gopaynya saya pakai untuk transfer ke anak saya, untuk beli pulsa 

6ab, 6ae 

P : bu Eny kayaknya senang pakai gopay ya bu  

C3 : iya nak, ada diskonnya, terus kalau sedang tidak ada uang tunai 

masih bisa pakai gopay, tidak perlu nunggu kembalian juga nak, 

biasanya itu yang bikin lama, top up juga mudah dan banyak pilihan. Ya 

meskipun saya jarang pakai gocarnya, tapi saya suka pakai gopay 

6ae, 2ab, 

3ab 

P : selama pakai gopay sudah pernah mengalami hal tidak baik bu ?  

C3 : tidak nak. Securitynya baik, sistemnya mudah dioperasikan. Dari 

pertama kali pakai tidak perlu membuat akun baru 

3ag 

P : ibu tidak takut kalau saldo ibu tiba – tiba hilang ?  

C3 : dulu mau top up ya takut nak. Awal  top up cuma sejumlah yang 

dipakai aja daripada nanti hilang atau ada apa apa. Ya kalau ngurusnya 

mudah, kalau ribet kan sama aja saya yang rugi banyak. Tapi lama – 

lama saya rasain keamanannya kejamin juga. Saya tidak pernah dengar 

teman – teman mengeluh soal gopay, saya tidak pernah mengalami 

kehilangan uang. Sekitar 6 bulan lebih saya pakai gopay itu baru berani 

top up agak banyak sekalian buat keperluan lainnya. 

4ab, 4ad, 

5ab 
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P : 6 bulan dengan pertimbangan pribadi dan orang – orang disekitar ya 

bu  

 

C3 : iya nak. Saya orangnya juga agak parno sebenarnya  

P : tapi sekarang gopay sudah bisa mencukupi kebutuhan ibu dalam 

bertransaksi ya bu 

 

C3 : iya nak. Kemana aja selama bisa pakai gopay, ibu pakai gopay aja. 

Kayaknya gojek juga berkembang terus. Update aplikasinya gak lama 

lama gitu. Nyenengin yang makai 

5ab 

P : Ibu ada saran mengenai gopay ?  

C3 : saran saya, baik gopay maupu gojeknya dikembangkan lagi saja 

agar produk dalam negeri bisa lebih unggul 

7a 

P : baik bu Eny. terimakasih untuk waktunya  

C3 : iya nak  
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Transkrip Wawancara Customer 4 

 

Nama responden  : Candida 

Usia    : 24 th 

Pekerjaan   : Mahasiswa 

Alamat   : Mangunharjo 

Hari / tanggal   : Sabtu, 28 / 9 / 2019 

Lokasi wawancara  : UNDIP Tembalang 

Keterangan  : P (Pewawancara); C4 (Customer 4) 

 

Transkrip Coding 

P : Halo kak. Terimakasih sudah meluangkan waktunya  

P : Saya mau mewawancarai kak Candida mengenai layanan gopay dari 

sisi customer. Kakak pakai gojek berapa kali dalam satu bulan ? 

 

C4 : hampir setiap hari kak haha seringnya pakai gofood itu lho kak, 

kalau ke kampus males naik kendaraan pribadi juga goride apa gocar, 

terus gopay juga aku pakai buat bayar bayar. Minimal sehari sekali lah 

1a 

P : transaksinya pakai tunai apa gopay kak ?  

C4 : pakai gopay kak seringnya. Lebih murah jga dari tunai Sekalian 

kalau pas di gerai gerai yang bisa bayar pakai gopay bisa aku pakai. 

Lumayan ada diskon sama cashback 

6ab, 6ae, 

8a 

P : sekali top up bisa dipakai buat macem – macem ya kak  

C4 : iya kak betul, daripada tunai kelamaan apalagi kalau buru buru 2ab 

P : kenapa kak Candida milih pakai gopay kak ?  

C4 : lebih hemat, lebih praktis, banyak pilihan top up, gak cuma buat 

bayar layanan aplikasi aja, dan mudah digunain sih kak aplikasinya itu 

2af, 3ag, 

6ae 

P : dari pertama kali pakai gopay ada kendala ndak kak ?  

C4 : enggak kak. mudah dipelajari gopaynya 3ab 

P : Ada tidak kak hal – hal yang menurut kakak merugikan customer pas 

pakai gopay ? 

 

C4 : banyak untungnya kak, gak ada ruginya. Soalnya aku belum pernah 

rugi sih pakai gopay 

 

P : risiko apa saja sih kak yang mungkin muncul ketika kakak pakai 

gopay menurut kakak ? 

 

C4 : bakal boros sih kak. udah mudah, murah, banyak pilihan. Pinter 

pinternya atur keuangan aja deh  

 

P : mantap bos. Layanan gopay sudah aman dan produknya sesuai 

dengan yang ditawarkan kan ya kak menurut kakak ? 

 

C4 : sudah kak. no hoax dia. manjain yang pakai gopay pokoknya  

P : kakak yakin gojek bakal jamin saldo gopay kakak juga berarti ya ?  

C4 : iya kak. aku top up juga gak langsung banyak sih jadi gak terlalu 

khawatir, sistem gopay juga sekarang bagus, bikin gak banyak ragunya 

5ab 
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gitu kalau mau pakai gopay terus 

P : oke kak. Ada saran terkait gopay ?  

C4 : gak ada kak. sudah perfect sejauh ini  

P : oke siap kak, terima kasih  

C4 : oke  
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Transkrip Wawancara Customer 5 

 

Nama responden  : Fariz Cipta 

Usia    : 24 th 

Pekerjaan   : Swasta 

Alamat   : Klipang 

Hari / tanggal   : Sabtu, 28 / 9 / 2019 

Lokasi wawancara  : UNDIP Tembalang 

Keterangan  : P (Pewawancara); C5 (Customer 5) 

 

Transkrip Coding 

P : Hai mas. Terimakasih untuk waktu luangya. Saya ingin wawancara 

mengenai layanan gopay dari sisi customer mas. Mas Fariz pakai aplikai 

gojek berapa kali dalam sebulan ? 

 

C5 : sekitar 4 sampai 5 kali lah mbak 1a 

P : pakai layanan gopay juga gak mas ?  

C5 : pakai mbak buat bayar goride gocar sama kadang ganti uang temen 

pakai transfernya itu 

6ab, 8a 

P : kenapa mas milih pakai gopay untuk transaksi ?  

C5 : lebih murah, banyak diskon, banyak voucher, apalagi ya, oh gak 

cuma buat bayar goride apa gocar doang mbak, ada pulsa juga tu, 

transfer, terus gak butuh waktu lama buat bayar bayarnya, gak perlu 

nyiapin uang tunai juga. Cuma kalau pas saldonya abis tapi mau pakai 

gojek itu yang sedih, harus top up dulu 

6ab, 6ae 

P : tapikan top upnya gak susah to mas ?  

C5 : memang gak susah mbak, tapi kan saya harus ketemu driver dulu  

P : gak pakai mbanking aja mas ?  

C5 : gak punya mbanking mbak saya. Belum bikin soalnya  

P : sebenarnya kalau pakai mbanking malah lebih enak ya mas. Tapi 

sejauh ini mas pernah mengalami kesusahan pakai gopay ndak ? 

 

C5 : enggak pernah mbak. gampang kok pakainya, simpel. Saldo juga 

tertera di berandanya itu 

3ag, 3ac 

P : menurut mas , ada gak sih hal hal yang merugikan customer ketika 

pakai gopay ? 

 

C5 : enggak ada mbak. gak ada minimum saldo juga dan gak ada 

potongan apapun. Uang bakal berkurang kalau kita transaksi aja. Beda 

sama tabungan di bank mbak 

3ad 

P : aman ya mas kalau gitu pakai gopay  

C5 : aman mbak selama ini. Wong pernah saya top up banyak tapi agak 

lama gak kepakai juga saldoku tetap segitu ok mbak 

5ac 

P : gopay sudah bisa memenuhi transaksi mas fariz ya berarti  

C5 : ya selama nerima transaksi pakai gopay sih oke aja mbak, tapi kan  
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warung kucingan gak bisa pakai itu haha 

P : bener juga ya mas. Cakupannya belum luas untuk pembayaran gopay 

ya 

 

C5 : selama ini udah bagus layanan gojek itu mbak, konsisten lah buat 

update terus. Tapi bisa lah mbak buat dikembangkan lagi biar lebih 

maksimal, kasih fitur fitur baru. meskipun begini aja saya tetap pakai 

gojek dan gopaynya itu, tapi kalau ada sesuatu yang baru kan jadi 

refresh 

7a 

P : oke oke mas. Saran lainnya buat gopay ada lagi mas ?  

C5 : vouchernya tambah banyak aja mbak haha 7a 

P : siap. Terima kasih mas  

C5 : ya mbak  
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Transkrip Wawancara Customer 6 

 

Nama responden  : July 

Usia    : 23 th 

Pekerjaan   : Barista 

Alamat   : Klipang 

Hari / tanggal   : Sabtu, 28 / 9 / 2019 

Lokasi wawancara  : UNDIP Tembalang 

Keterangan  : P (Pewawancara); C6 (Customer 6) 

 

Transkrip Coding 

P : Kak July, terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya ingin 

wawancara mengenai penggunaan gopay nih kak. kak July pakai gojek 

sebulan berapa kali ? 

 

C6 : wah sering banget kak. sehari aja bisa tiga kali aku pakai. Sebulan 

berapa kali tu haha 

1a 

P : gojek fans nih kak July.  transaksinya pakai tunai apa pakai gopay 

tuh kak ? 

 

C6 : seringnya pakai gopay kak. kalau pakai tunai boros 8a 

P : kenapa kak July pilih bayar pakai gopay ?  

C6 : lebih murah kak, ada banyak vouchernya. Kalau bayar pakai gopay 

gak ribet, tinggal klik doang gitu, gampang digunain lah. Top up juga 

bisa transfer kalau gak minta dikirimin ortu. Belum lagi kalau aku jajan 

di tempat yang bisa bayar pakai gopay, dapet cashback kak biasanya. 

2ag, 3ag, 

6ae 

P : bisa lebih cepet ya kak transaksinya  

C6 : hee kak. daripada harus ngasih duit ke driver terus nunggu 

kembalian kan. Lagian saya gak begitu suka nyimpan uang tunai banyak 

banyak kak. mending di rekening online gini 

2ac 

P : berarti kakak punya banyak akun e-money ya kak  

C6 : beberapa doang sih kak. gopay ini, mbank, sama ada beberapa 

lainnya. Tapi yang sering tak pakai mbank sama gopay aja 

 

P : aman gitu kak nyimpen saldo di gopay ?  

C6 : aman aja kak. buktinya sampai sekarang ya masih mau aku pakai 

gopay. Soale aku kalau udah pernah ngrasain buruke aplikasi sekali aja 

udah gak mau pakai aku 

 

P : kalau hal – hal yang merugikan customer pas pakai gopay ada gak ya 

kak ? 

 

C6 : menurutku enggak ada kak. soalnya gak punya saldo pun bisa pay 

later gitu 

6ab 

P : sudah pernah pakai pay laternya kak ?  

C6 : pernah sekali karena lupa kalau saldo habis, terus aku butuh telepon 

tapi gak ada pulsa. Yaudah pakai paylater aja 
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P : menurut kakak kalau pakai gopay tu risikonya apa sih  

C6 : risikonya ya jadi lebih hemat kak. soalnya ada potongan harga yang 

bisa bikin lebih murah 

 

P : kakak percaya banget dong sama gopay ini, baik dari sisi keamanan 

dan keaslian produk, terus gopaynya gak bakal ilang, sistem gopaynya 

juga oke ? 

 

C6: percaya aja kak. kalau ada eror atau kenapa kenapa kan tinggal lihat 

di history atau call cs 

3ac 

P : fix nih kak pakai gopay terus ?  

C6 : iya kak. mau pakai gopay terus, apalagi kalau cashbacknya 

ditambahin haha 

 

P : oke deh kak. ada saran untuk gopay kak ?  

C6 : cashbacknya aja itu ditambah 7a 

P : sip kak. teriamakasih ya  

C6 : sama sama  
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Transkrip Wawancara Customer 7 

 

Nama responden  : Andi 

Usia    : 23 th 

Pekerjaan   : Mahasiswa 

Alamat   : Karangrejo 

Hari / tanggal   : Sabtu, 28 / 9 / 2019 

Lokasi wawancara  : UNDIP Tembalang 

Keterangan  : P (Pewawancara); C7 (Customer 7) 

 

Transkrip Coding 

P : terimakasih mas Andi sudah meluangkan waktu. Saya mau 

wawancara mas mengenai penggunaan layanan gopay pada aplikasi 

gojek. Mas andi ini pakai aplikasi gojek dalam sebulan berapa kali ya ? 

 

C7 : sekitar 7 kali kakak 1a 

P : bayarnya pakai tunai apa gopay mas ?  

C7 : seadanya sih mbak. kalau ada gopay ya pakai gopay, kalau gak ada 

gopay ya pakai tunai aja, kalau gak ya gopay + tunai 

3ae, 8a 

P : memangnya mas tidak selalu top up gopay ?  

C7 : oh endak mbak. biasanya top up kalau ada kakak saya aja. Atau 

kalau lagi pengen top up sih. Kalau endak ya tunai aja. Fleksibel gitu 

mbak 

 

P : tapi ada beda tarif mas antara bayar pakai gopay dan tunai ?  

C7 : ada mbak, kalau pakai gopay ada potongannya seingat saya, dan 

vouchernya bisa lebih banyak dapete 

6ae 

P : kalau perbedaan selain tarif apalagi mas ?  

C7 : selain tarif ada waktu yang digunakan buat transaksi lebih cepet sih 

mbak, gak nunggu dulu. Abis turun dari gojek, masih harus bayar bayar 

dulu kalau gak pakai gopay 

2ab, 2ae 

P : tapi mudah untuk digunakan kan mas gopaynya ?  

C7 : mudah mbak. simpel kok. Dari top up aja udah banyak pilihannya, 

terus pemakaian juga gak cuma buat bayar yang ada di aplikasi gojek 

aja, ada pilihan lain yang tambah ngebantu pemakai 

3ag, 6ab 

P : pernah gak sih mas Andi ngerasa was was karena bisa aja kan 

security gojek jebol terus saldo mas ilang gitu 

 

C7 : pernah to mbak. di awal pakai gopay saya mikir begitu kok. 

Makanya kalau top up saya seperlunya. Ada sisa juga paling gak 

banyak. Jadi misal ada kebobolan dan lain lain saya ndak gelo gelo amat 

4ab, 4ad 

P : tapi sejauh ini gopaynya mas Andi aman ya  

C7 : aman mbak. udah dikasih pin juga sekarang tambah aman lah 

pokoknya 

 

P : mas tetap mau pakai gopay berarti ya ?  
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C7 : kalau ada saldo ya pakai kak hahaha  

P : wah siap siap mas. Ada saran terkait gopay ?  

C7 : sarannya tambahin diskon boss hehe 7a 

P : oke mas, terima kasih ya  

C7 : sama sama  
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Transkrip Wawancara Customer 8 

 

Nama responden  : Siwi 

Usia    : 22 th 

Pekerjaan   : Mahasiswa 

Alamat   : Mintojiwo 

Hari / tanggal   : Sabtu, 28 / 9 / 2019 

Lokasi wawancara  : UNDIP Tembalang 

Keterangan  : P (Pewawancara); C8 (Customer 8) 

 

Transkrip Coding 

P : kak Siwi, terimakasih sudah berkenan memberikan waktunya untuk 

saya wawancara mengenai layanan gopay dari sisi customer. Kak Siwi 

selama sebulan pakai gopay berapa kali rata – rata ? 

 

C8 : gak sampai 10 kali kak 1a 

P : seringnya bayar pakai tunai apa pakai gopay kak ?  

C8 : pakai gopay kak kalau seringnya. Itu juga buat bayar gofood goride 

gocar aja sih. Banyak fiturnya tapi aku belum coba yang lain 

6ab, 8a 

P : kenapa kakak milih gopay jadi alat transaksi ?  

C8 : lebih ringkas dan banyak promo juga 2ab 

P : Kelebihan gopay apa aja kak?  

C8 : selain yang tadi, ada cashbacknya juga. Terus aplikasinya simpel, 

gak perlu double aplikasi buat dapet layanan lengkapnya. Karena di 

menu gojeknya pun udah lengkap gitu, inovasinya bagus, keamanan 

juga oke, jadi yang punya akun nyaman pakainya 

3ab, 3ad 

P : tapi ada risiko yang merugikan gak sih kak kalau pakai gopay ?  

C8 : menurutku enggak ada yang perlu dihawatirkan ketika kita pakai 

gopay. Karena keamanannya terjaga, ada pin nya juga, history bisa 

terlacak. Risiko kerugian minim. Tapi kalau sudah kena hacker ya gak 

tau juga sih. 

3ac 

P : tapi udah pernah belum kak ngalami kejadian merugikan setelah 

pakai gopay ? 

 

C8 : belum sih kak. jangan sampai lah ya  

P : kalau saldo gopay nih kak yang mengendap, yakin gak bakal ilang 

kak ? 

 

C8 : iya kak, aku kan bisa cek lewat history yang tersedia  

P : menurut kakak gopay udah maksimal belum sih layanannya ?  

C8 : menurutku maksimal sejauh ini update gojek bagus terus kak, 

gopay juga ikut update, tidak stuck di versi tertentu. Dan setiap ada 

layanan baru itu bener – bener jelas dan prsuedur pemakaiannya gak 

bikin bingung. Misalpun ada kerugian yang penyebabnya bukan kita, 

bisa menuntut ke gojek juga karena kita udah setuju sama s&k 

3ad, 5ad 
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P : mantap ya kak pakai gopay terus ?  

C8 : ya mantap mantap aja karena bantu aku banget. Tapi mungkin bisa 

jalin kerjasama dengan indomaret juga kak untuk layanan top up nya, 

lebih daekat indomaret daripada alfamart 

7a 

P : okedeh kak. Makasih yaa  

C8 : kembali  
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Transkrip Wawancara Customer 9 

 

Nama responden  : Santy 

Usia    : 22 th 

Pekerjaan   : Mahasiswa 

Alamat   : Ngaliyan 

Hari / tanggal   : Senin, 30 / 9 / 2019 

Lokasi wawancara  : MCD Ngaliyan 

Keterangan  : P (Pewawancara); C9 (Customer 9) 

 

Transkrip Coding 

P : Halo kak Santy, terimaksih bersedia saya wawancara mengeni 

penggunaan gopay dari sisi customer. Kak Santy dalam sebulan pakai 

apliksi gojek berapa kali? 

 

C9 :kurang lebih 15 ya kak. hampir tiap weekday pas lunch pesen 

gofood soale, kalau weekend baru masak 

1a 

P : seringnya bayar pakai gopay apa tunai kak ?  

C9 : gopay kak, yang mudah, lebih murah, praktis juga. Kadang aku 

pakai belanja juga di tempat yang menerima pembayaran gopay. Sekali 

top up bisa buat banyak transaksi 

2af, 3ag, 

6ae, 8a 

P : pertama pakai gopay susah gak sih kak ? setelah itu mengalami 

kendala apa gitu gak ? 

 

C9 : enggak kak. dari awal sampai sekarang pakai gopay mudah dipakai 

dan mudah dipelajarinya kalau ada layanan baru. Telat update juga gak 

masalah. Eror ya paling karena hapeku aja 

3ab, 3ag 

P : kerugian pakai gopay ada gak sih menurut kakak ? atau kakak pernah 

dirugikan karena pakai gopay ? 

 

C9 : tidak pernah kak. tidak ada juga karena gopay sebenarnya lebih 

memudahkan kita 

3af 

P : menurut kakak, gopay tu aman gak sih dan produknya sudah sesuai 

dengan yang ditawarkan belum ? 

 

C9 : aman aja sih kak, ada securitynya kan. Produk juga udah sesuai sih, 

semuanya juga bagus, sistemnya bagus berkembang terus 

5ab 

P : kakak yakin gojek bakal jamin saldo gopay kakak juga ?  

C9 : semoga sih aman terus kak, karena ini menyangkut keuangan orang 

lain juga 

 

P : tetep mau pakai gopay ya kak ?  

C9 : iya kak, yang banyak bonusnya haha  

P : Ada saran terkait gopay kak ?  

C9 : diskon aja boleh itu ditambahin 7a 

P : wahh terimakasih kak  

  



159 
 

Transkrip Wawancara Customer 10 

 

Nama responden  : Vidyanto 

Usia    : 24 th 

Pekerjaan   : Freelancer 

Alamat   : Mijen 

Hari / tanggal   : Senin, 30 / 9 / 2019 

Lokasi wawancara  : MCD Ngaliyan 

Keterangan  : P (Pewawancara); C10 (Customer 10) 

 

Transkrip Coding 

P : Halo mas Vidyanto. Terimakasih atas waktunya. Saya mau 

mewawancari mas mengenai penggunaan gopay yang ada di aplikasi 

gojek mas. Mas Vidy rata – rata pakai gojek sebulan berapa kali ? 

 

C10 : 8 – 9 kali mbak paling, yang pasti sih tiap weekend panggil 

goclean 

1a 

P : biasanya bayar pakai tunai apa pakai gopay mas ?  

C10 : kalau goride apa gofood sih pakai gopay, kalau go clean aku pake 

tunai mbak 

8a 

P : kenapa mau pakai gopay mas ?  

C10 : banyak kegunaan yang ditawarkan kok mbak. bisa buat beli pulsa 

juga. Aku kadang jual ke teman teman 

2ag 

P : lebih murah pakai gopay apa tunai sih mas ?  

C10 : gopay lah mbak, banyak potongannya, lebih praktis dan hemat, 

gak perlu nunggu kembalian dari driver juga. Udah gitu aplikasinya 

simpel tapi berinovasi terus 

2af, 3ad, 

6ae 

P : pernah ada kendala saat pakai gopay mas ?  

C10 : paling pas jam jam padat itu aja mbak jadi lemot dikit  

P : pernah mengalami kerugian gak mas selama pakai gopay ? mungkin 

syaratnya yang merugikan, saldonya ilang, atau lainnya 

 

C10 : belum pernah mbak. banyak untungnya pakai gopay mbak 

daripada pakai tunai, kalau gak kepepet juga gak pakai tunai. 

5ac 

P : layanan gopay yang berisi uang mas itu menurut mas aman gak dan 

produk gopaynya sudah sesuai dengan yang ditawarkan belum ? 

 

C10 : saya sih percayanya aman, karena benar benar terstruktur dari 

gojeknya. Kalau gak aman dan produk gak sesuai kayaknya gak 

mungkin juga dia bisa jadi decacorn mbak 

5ab 

P : berarti saldo gopaynya juga bakal kejamin ya mas, dan sistemnya 

juga bakal baik ya gak ada gangguan 

 

C10 : harusnya kejamin mbak apalagi kita bisa melacak saldo kita. 

Kalau sistemnya mungkin bakal baik aja karena saingannya gak main 

main juga 

3ac 
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P : tetep mau pakai gopay ya mas ?  

C10 : gopay nomero uno mbak lah  

P : Ada saran terkait gopay ndak mas ?  

C10 : di drivernya aja sih mbak untuk menyediakan saldo. Sebenarnya 

kan lebih praktis lewat driver, tapi driver yang saya temui sedikit yang 

menyediakan top up gopay 

7a 

P : baik mas, terima kasih ya  

C10 : nggih mbak  
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Transkrip Wawancara Customer 11 

 

Nama responden  : Lukas 

Usia    : 25 th 

Pekerjaan   : Wiraswasta 

Alamat   : Krapyak 

Hari / tanggal   : Senin, 30 / 9 / 2019 

Lokasi wawancara  : MCD Ngaliyan 

Keterangan  : P (Pewawancara); C11 (Customer 11) 

 

Transkrip Coding 

P : Hai mas Lukas, terimakasuh untuk waktnya. Disini saya ingin 

wawancara mengena penggunaan gopay mas. Mas Lukas pakai gopay 

berapa kali dalam sebulan ? 

 

C11 : 3 kali aja sih kak, gak mesti. Itu juga saya cuma paka go ride 1a 

P : pas pakai itu bayar pakai tunai apa gopay mas ?  

C11 : saya jarang pakai gopay mbak, lebih sering pakai tunai 8a 

P : lha kenapa mas?  

C11 : ribet di top upnya. Kalau lewat driver kadang tambah lama mbak, 

harus nunggu transaksi kelar dulu. Belum kalau drivernya juga gak bisa 

cepat ngelayanin pengiriman gopay. Suka gak sabar aku 

4ab 

P : gak pakai mbanking atau dari alfamart mas ?  

C11 : gak ada mbanking mbak. jarang ke alfamart juga. Harus benar 

benar nglegake kalau mau. 

4ac 

P : mas tau nggak kalau di gopay bisa ada diskon dan layanan lainnya ?  

C11 : aku taunya ya potongan harga sama cashback itu aja di beberapa 

toko yang kerja sama dengan gojek kak, tapi aku gak pernah pakai 

6ab 

P : wah sayang ya mas. Khawatir juga gak sih mas kalau tiba tiba 

saldonya ilang 

 

C11 : khawaitr juga tapi bukannya ada cs yang bisa kita hubungi 24 jam 

ya kak ? sebenernya kalau dilihat gopay tu praktis, tapi harus top up dulu 

itu lho 

 

P : mungkin juga mas. Atau ada risiko lain yang ditakuti ?   

C11 : enggak ada kak kayaknya  

P : Gak mau coba pakai gopay dulu mas ?  

C11 : saat ini pakai tunai aja udah enak mbak. gopay bagus kok, saya aja 

yang emang kurang tertarik 

 

P : oke deh mas. Saran aja deh mas buat gopay  

C11 : go go go gopay go. Udah itu aja  

P : baik mas. Terimakasih yaa  
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Transkrip Wawancara Customer 12 

 

Nama responden  : Afris 

Usia    : 28 th 

Pekerjaan   : Dosen 

Alamat   : Ngaliyan 

Hari / tanggal   : Senin, 30 / 9 / 2019 

Lokasi wawancara  : MCD Ngaliyan 

Keterangan  : P (Pewawancara); C12 (Customer 12) 

 

Transkrip Coding 

P : Halo mas Afris, terimakasih sudah meluangkan waktunya. Saya 

ingin wawancara mengenai penggunaan gopay dari sisi customer mas. 

Mas Afris pakai gojek sebulan berapa kali ya ? 

 

C12 : sebenarnya gak pasti sih mbak, kalau di rata – rata sebulan dua 

kali saya order gojek. Tergantung kebutuhan juga sebenernya 

1a 

P : biasanya transaksinya pakai tunai apa pakai gopay mas ?  

C12 : seadanya mbak. tapi seringnya pakai gopay 8a 

P : kenapa pakai gopay mas ?  

C12 : biasanya aku sama teman – teman kalau misal beli makan gitu 

gantinya pakai saldo gopay mbak, jarang transfer ke bank. Jadi saldo 

gopayku ada terus seringnya. Selain itu sih banyak promo dan cashback 

ya, lebih cepat juga proses transaksinya. Penggunaannya itu lho mbak 

yang gak ribet. Tinggal scan tinggal scan aja 

3ag, 6ab, 

6ae 

P : antara tunai dan gopay lebih murah mana sih mas ?  

C12 : lebih murah gopay kalau dapet potongan mbak, dari awal pakai 

udah mudah dan membuat pengguna tidak ribet lagi nyiapin cash 

3ab, 2ae 

P : pernah mengalami kendala tidak saat menggunakan gopay mas ?  

C12 : enggak mbak, awal saya top up lewat atm. Gak perlu tunggu 

waktu lama buat nunggu saldonya masuk. Setelah itu pakai seperti biasa. 

Selama ada pemberitahuan untuk update aplikasi ya saya update supaya 

tidak terjadi eror ketika butuh 

2ab, 4ad 

P : kalau hal hal yang merugikan customer ketika memakai gopay 

menurut mas ada gak sih ? mungkin di awal ada syarat dan ketentuan, 

atau bisa jadi ada potongan saldo gopay secara rutin, atau lainnya 

 

C12 : sejauh ini yang saya tau gopay itu memudahkan pengguna mbak, 

enggak malah merugikan. Andaipun ada kerugian yang disebabkan 

sistem yang eror bisa langung cek ke cs gojek aja mbak. sedangkan 

untuk syarat dan ketentuan itu kan kebijakan perusahaan, andai kita 

tidak setuju ya sudah tidak usah menggunakan saja to. Selama pakai 

gopay saya belum pernah mengalami hal hal yang merugikan, dan saldo 

gak pakai potongan kayak di bank 

2ag, 5ac 
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P : mas, kalau layanan gopay menurut mas udah aman belum dan 

produknya sudah sesuai dengan yang ditawarkankah ? 

 

C12 : yang saya alami produk sudah oke mbak, keamanan juga bagus. 

Cuma saya gak tau kalau yang langsung masukin nomor debit itu aman 

apa tidak 

4ad 

P : tapi mas yakin gojek bakal jamin saldo gopay gak ?  

C12 : kalau itu masih yakin mbak, kita bisa lihat keluar masuknya saldo 

kita di layanan gopay 

3ac 

P : kalau ketersediaan sistem gopay yang baik, mas percaya gak ?  

C12 : selama saya update aplikasi ya saya tauya sistemnya dia 

mengalami perubahan dan pasti akan baik 

5ab 

P : tetap setia pakai gopay ya berarti mas ?  

C12 : iya mbak. apalagi kalau gopay bisa digunakan untk membeli tiket 

kereta dan pesawat, tambah nyaman pakai gopay 

7a 

P : baik mas, terima kasih untuk waktunya  

C12 : sama sama  
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Transkrip Wawancara Customer 13 

 

Nama responden  : Gisela 

Usia    : 27 th 

Pekerjaan   : Guru 

Alamat   : Pucang gading 

Hari / tanggal   : Rabu, 2 / 10 / 2019 

Lokasi wawancara  : Citraland 

Keterangan  : P (Pewawancara); C13 (Customer 13) 

 

Transkrip Coding 

P : Halo kak Gisel. Terimakasih sudah meluangkan waktunya untuk 

saya wawancara mengenai penggunaan gopay. Kak Gisel dalam sebulan 

pakai gojek berapa kali kak ? 

 

C13 : mungkin sekitar 4 kali sebulan kalau dirata - rata 1a 

P : seringnya bayar pakai uang tunai apa pakai gopay kak ?  

C13 : aku pakai gopay dek 8a 

P : kenapa pakai gopay kak ?  

C13 : Lebih hemat aja, ada diskon dan cashbacknya juga. buat bayar 

goride sama gocar gak ribet dan gak lama kayak pakai cash. Terus ada 

layanan lain yang bisa membantu juga tapi belum pernah aku coba sih 

2ae, 6ae 

P : menurut mbak apa sih kelebihan gopay ?  

C13 : diskon dan cashbacknya banyak dek, terus juga lebih modern aja 

rasanya punya e-money sekaligus aplikasi jasa online 

6ac 

P : dari awal sampai saat ini pakai gopay ada kendala ndak mbak ?  

C13 : gak ada dek. Gitu gitu aja pakainya, dan stepnya jelas. Sampai 

sekarang pun meski ada tambahan layanan juga gak bingung karena 

emang mudah untuk dipahami 

3ab, 3ad 

P : kalau eror saat pakai gopay pernah ngalami gak mbak ?  

C13 : tidak pernah dek  

P : ada gak sih mbak hal – hal yang bikin rugi karena pakai gopay ?  

C13 : aku belum pernah mengalami kerugian pakai gopay dek sampai 

hari ini, gak tau juga kalau bakal rugi ya rugi apa 

 

P : berarti menurut mbak gopay sudah aman, seperti saldonya bakal 

terjamin aman juga dan bisa dipercaya ya ? 

 

C13 : bisa dikatakan aman dek. Aku belum pernah ngalami saldo 

berkurang tanpa sepengetahuanku 

 

P : berarti tetep mau pakai gopay ya kak  

C13 : iya dek, selama gk ribet aku tetap pakai gopay  

P : oke kak. Ada saran terkait gopay ?  

C13 : bonusan ongkir gofood bisa ditambahin lah. Terus tarif gocar dan 

goride diturunin, karena naik sampo 120% dari 4000 jado 9000 sekarang 

7a 
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P : ohiya mbak ?  

C13 : iyaa, makanya itu sebagai pengguna jadinya kan prihatin harganya 

ngelonjak gini 

 

P : sip mbak. terimakasih untuk waktunya  

C13 : sama sama dek  
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Transkrip Wawancara Customer 14 

 

Nama responden  : Rosalia 

Usia    : 21 th 

Pekerjaan   : Mahasiswa 

Alamat   : Manyaran 

Hari / tanggal   : Rabu, 2 / 10 / 2019 

Lokasi wawancara  : Citraland 

Keterangan  : P (Pewawancara); C14 (Customer 14) 

 

Transkrip Coding 

P : Halo kak Rosa. Terimakasih bersedia meluangkan waktu untuk saya 

wawancara tentang penggunaan gopay. Kakak pakai aplikasi gojek 

berapa kali dalam satu bulan ? 

 

C14 : paling paling aku pakai 5 kali aja sih kak 1a 

P : pernah pakai layanan gopaynya kak ?  

C14 : hampir setiap transaksi aku pakai gopay. Lebih hemat dan lebih 

efektif 

2ae, 6ae, 

8a 

P : biasanya buat bayar apa aja kak gopaynya ?  

C14 : buat bayar go food kalau di kampus males keluar keluar, cek 

history gopay, minta saldo ke mama 

 

P : kelebihan gopay apa aja kak ?  

C14 : potongannya banyak kak dibanding bayar pakai tunai   

P : pertama kali pakai gopay ribet ndak kak ?  

C14 : ndak kak, aku ikutin prosedur yang ada, jadinya terpandu dengan 

baik  

3ad 

P : kalau eror saat pakai layanan gopay sudah pernah ?  

C14 : belum pernah eror apliasiku kak  

P : ada gak sih kak kerugian yang bakal dialami pengguna gopay 

menurut kakak ? atau kakak udah pernah ngalami sendiri 

 

C14 : kalau ngalami sendiri belum pernah, tapi pernah dengar kalau ada 

saldo gopay yang tiba – tiba hilang. Gak tau itu benar apa enggak sih ya 

4ab 

P : layanan gopay aman dikonsumsi ya kak dan produk sesuai dengan 

yang ditawarkan 

 

C14 : aman dan sesuai kak, tidak mengecewakan lah  

P : aman termasuk saldo gopay yng ada di aplikasi tapi jarang digunakan 

ya kak ? 

 

C14 : aman kak. sistemnya sudah meningkat juga. Selama ini aku 

pakainya juga aman 

5ac 

P : pakai gopay terus nih kakaknya  

C14 : iya kak selama masih ada saldo. Semoga ada potongan yang selalu 

menarik 

7a 



167 
 

Transkrip Wawancara Customer 15 

 

Nama responden  : Aldo 

Usia    : 23 th 

Pekerjaan   : Wirausaha 

Alamat   : Ungaran 

Hari / tanggal   : Rabu, 2 / 10 / 2019 

Lokasi wawancara  : Citraland 

Keterangan  : P (Pewawancara); C15 (Customer 15) 

 

Transkrip Coding 

P : terimakasih mas Aldo sudah meluangkan waktu. Saya mau 

wawancara mas mengenai penggunaan layanan gopay dari sisi customer. 

Mas aldo ini pakai aplikasi gojek dalam sebulan berapa kali ya ? 

 

C15 : yang pasti seminggu sekali aku pakainya mbak. kalau di rata – 

rata jadinya sekitar 7 kali sebulan. aku pakai gopay seringnya buat bayar 

bayar kalau dikerjaan gitu 

1a, 8a 

P : wah malah udah sering pakai gopay gitu ya mas. Kenapa milih gopay 

mas ? 

 

C15 : sebenarnya alasan pekerjaan ya mbak. buat transfer gitu lebih 

cepat dan gak ada biaya tambahan 

2ab 

P : pakai fitur lain yang ada di gopay juga gak mas ?  

C15 : paling bukti transkasi aja mbak di history sama kadang isi pulsa 

buat telepon anak anak rentalnya 

3ac, 6ab 

P : owalah masnya bos rental ternyata. Bisa bayar lewat gopay ndak mas 

? 

 

C15 : oh bisa mbake, bisa banget. Lagian gopay kan sekarang 

memudahkan ya. Sistemnya juga gak ribet wong udah banyak yang bisa 

pakai 

3ag, 3af 

P : simpel gitu jadi membantu kerjaan mas Aldo ya ?  

C15 : iya mbak. lebih hemat waktu juga to kalau pakai model model 

emoney gini 

2ae 

P : untung banget ya mas. Kalau risikonya kira – kira apa ya mas kalau 

pakai gopay ? 

 

C15 : gak tau kak. kalau aku ngerasanya gak ada risiko yang riskan 

banget selama pakai gopay ini 

 

P : mas Aldo percaya aja ya ini sama kebijakan gopay ?  

C15 : percaya mba. Lha gimana lagi ek wong saya butuh  

P : ngerasa puas mas pakai layanan gopay ?  

C15 : pol mbak. apalagi udah banyak kegunaan meskipun belum 

mencakup semuanya. Udah ngebantu efisiensi waktu dan tenaga saya 

lah 

2ae, 2ag 
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P : mas tetap mau pakai gopay berarti ya ?  

C15 : tetep mbak  

P : Ada saran terkait gopay ndak mas ?  

C15 : sarannya sih untuk top up nya diperluas lagi aja mbak, misal di 

indomaret juga bisa. Biar bisa sekalian top up e-toll saya 

7a 

P : baik mas. Terima kasih  

C15 : ya mbak  
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Transkrip Wawancara Customer 16 

 

Nama responden  : Lina 

Usia    : 23 th 

Pekerjaan   : Karyawati 

Alamat   : Bangkong 

Hari / tanggal   : Rabu, 2 / 10 / 2019 

Lokasi wawancara  : Citraland 

Keterangan  : P (Pewawancara); C16 (Customer 16) 

 

Transkrip Coding 

P : terimakasih kak Lina sudah berkenan meluangkan waktu utntuk saya 

wawancara mengenai penggunaan gopay. Kak Lina dalam sebulan pakai 

layanan gojek berapa kali ? 

 

C16 : gak mesti mbak. paling ya 5 kali. Saya kalau pakai juga pas weekend 

kalau harus pergi. Kalau tiap hari, kerja, harus pakai gojek boros sayanya 

mah 

1a 

P : terus kak Lina kalau transaksi lebih sering pakai uang tunai apa pakai 

gopay ? 

 

C16 : seadanya sih. Kalau pas ada gopay ya pakai gopay, kalau gak ada 

gopay ya pakai tunai. Atau kalau gak separuh gopay separuh tunai.Gak 

mesti mbak. jarang top up saya 

3ae, 8a 

P : lebih enak pakai tunai apa gopay sih kak?  

C16 : kalau enaknya enak pakai gopay sih. ada potongan harga, transaksi 

lebih cepet, lebih keliatan keren gitu mbak anak muda yang cashless haha 

6ab 

P : berarti gopay udah menuhin kebutuhan transaksi kak Lina ya ?  

C16 : enggak juga mbak. angkot mana yang pakai gopay mbak, belum 

pernah nemu. Kalau transaksi dari aplikasi gojek kayak buat bayar gocar, 

goride, gitu sih udah oke. Tapi belum semua transaksi yang saya lakukan 

sehari – hari terpenuhi pakai gopay. Mungkin itu bisa jadi langkah 

selanjutnya buat gojek ngembangin layanannya lagi 

4ab 

P : kalau soal keamanannya, bagaimana menurut kak Lina ?  

C16 : Kalau kemanannya saya udah percaya aja sama gopay mbak. 

sekarang juga ada pinnya sih 

5ab 

P : lebih safety ya kak. tapi gimana sama risiko yang mungkin kak Lina 

alami ? mungkin pernah top up tapi gak masuk 

 

C16 : kalau itu aku pernah top up lewat driver mbak, eh si drivernya minta 

uang tambahan semacam biaya top up nya gitu. Abis itu aku kan gak mau 

sih, aku ancem aja orangnya mau aku laporin ke kantor. Eh gak jadi minta 

4ac 

P : kok bisa gitu ya kak drivernya, padahal kan uang yang dikasihin ya 

sejumlah yang pegen di top up in to 

 

C16 : iya mbak makanya, abis itu kalau mau top up lewat driver aku tanya  
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dulu ada biaya tambahan apa enggak. Kan mending aku top up lewat 

alfamart 

P : betul kak, harus konfirmasi dulu kalau udah kayak gitu. kalau risiko 

lainnya yang mungkin kejadian apa kak ? 

 

C16 : gak tau juga deh mbak. paling di top up nya itu sih. Kalau lainnya 

aku ngerasanya gak berisiko orang ada konfirmasi dulu sebelum bener 

bener bayar 

 

P : kak Lina tetep mau pakai gopay untuk bertransaksi ?  

C16 : kalau ada saldo ya pakai kak hahaha  

P : terahir ni kak, ada saran untuk perkembangan gopay ?  

C16 : diskonnya aja ditambah lagi meskipun aku jarang pakai sih hehe 7a 

P : baik kak. terima kasih  

C16 : iya mbak  
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Transkrip Wawancara Customer 17 

 

Nama responden  : Natalia 

Usia    : 23 th 

Pekerjaan   : Swasta 

Alamat   : Pamularsih 

Hari / tanggal   : Rabu, 2 / 10 / 2019 

Lokasi wawancara  : Citraland 

Keterangan  : P (Pewawancara); C17 (Customer 17) 

 

Transkrip Coding 

P : terimakasih kak Natalia bersedia meluangan waktu untuk saya 

wawancara mengeni penggunaan gopay dari sisi customer. Kak Natalia 

berapa kali pakai gojek dalam sebulan kak ? 

 

C17 : sekitar 8 kali mungkin ya kak. tinggal kebutuhanku aja bulan itu 

gimana 

1a 

P : kakak lebih suka transaksi pakai gopay apa uang tunai ?  

C17 : seringnya pakai gopay kak 8a 

P : kenapa pakai gopay kak ?  

C17 : mudah transaksinya, gak perlu takut juga dompet ketinggalan atau 

gak bawa uang tunai. Pakai gopay tetep bisa sampai tujuan. Terus juga 

kasih potongan harga 

3ag, 6ae 

P : pernah pakai gopay di gerai gerai misal di tempat makan yang bisa 

bayar pakai gopay gitu kak ? 

 

C17 : belum pernah kak. aku pakainya cuma buat bayar transaksi gocar 

sama goride aja. Tau kalau ada layanan itu tapi belum pernah coba 

6ab 

P : tapi gopay sudah memenuhi kebutuhan transaksi kakak ya ?  

C17 : sudah kak. yang aku butuhin kan cuma bayar itu aja dan sudah 

tersedia 

5ac 

P : kak Natalia sudah mempercayakan uangnya ke gopay berarti ya, gak 

takut sama risiko yang bakal kejadian gitu kak ?  

 

C17 : ya percaya kak. kalau gak percaya ga bakal top up terus. 

Dipakainya juga mudah. Tapi kalau udah ngomongin risiko gak tau juga 

kak, aku udah percaya karena ada s&k di awal bikin akun. Sejauh ini 

aku pakai gopay gak pernah ada pengalaman yang gak baik 

3ag, 5ad 

P : perkembangan gopay membuat penggunanya nyaman juga ya kak  

C17 : iya, update nya lebih bagus terus kak. kalaupun gak diupdate 

masih bisa dipakai aplikasinya, gak yang harus update saat itu juga 

 

P : tapi gak bahaya tu kak kalau gak segera update ?  

C17 : itu juga kurang tau kak. saya tiap ada notif update ya saya update, 

terutama aplikasi yang nyangkut keuangan gitu. Takut kalau nanti ada 

eror 
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P : berarti tetep pakai gopay ya kak  

C17 : semoga saja masih mampu top up kak  

P : amin kak. ada saran untuk perkembangan gopay ?  

C17 : sering – sering kasih potongan aja kak 7a 

P : baik kak Natalia, terima kasih  

C17 : siap kak  
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Transkrip Wawancara Customer 18 

 

Nama responden  : Kristin 

Usia    : 26 th 

Pekerjaan   : Karyawati 

Alamat   : Krapyak 

Hari / tanggal   : Rabu, 2 / 10 / 2019 

Lokasi wawancara  : Citraland 

Keterangan  : P (Pewawancara); C18 (Customer 18) 

 

Transkrip Coding 

P : terimakasih kak Kristin sudah bersedia meluangkan waktunya. Saya 

ingin wawancara mengenai penggunaan gopay dari sisi customer. 

Sebelumnya, kak Kristin pakai aplikasi gojek berapa kali dalam sebulan 

? 

 

C18 : gak mesti kak. seminggu isa ndak pakai soale. Tapi nek dirata – 

rata paling paling 2 kali aja aku pakaine 

1a 

P : pernah pakai gopaynya kak ?  

C18 : lha aku pakai gojek tu pakai gopayne kak buat bayar bayar. Nek 

kendaraan aku bawa sendiri soale 

8a 

P : kenapa milih pakai gopay kak ?  

C18 : gampang pakaine, tinggal scan apa transfer, gak ada biaya laine 

kayak di mbanking itu nek beda bank mesti ada biayane. Terus ada 

potongan harga biasane, discountne banyak 

3ag, 6ae 

P : lebih memudahkan dan lebih murah dibanding bayar pakai tunai ya 

kak? 

 

C18 : heem kak. tenan wes gampang gopay pakaine. Dari awal top up 

juga banyak pilihan, aku kan pengguna ibanking, jadi aku top up pakai 

itu. Ndak ribet tapi ya harus tetep ikut step by stepnya nek mau 

transaksi. Nek kamu udah kebiasa ya tambah cepet tranksasine. Lebih 

enak dibanding pakai tunai, isa dapet potongan potongan harga, nek 

tunai kan ndak isa 

3ab 

P : menurut kak Kristin, gimana dengan risiko yang mungkin bakal ada 

pas pakai gopay ? 

 

C18 : risiko apa ya kak, palingan nek salah masuke kode buat top up. 

Soale aku pernah salah. Untunge gak banyak banyak, jadi aku ikhlasne 

wae daripada kudu ngurus to, kan akune ya kerja tiap harine 

4ab, 4ac 

P : gak coba telpon cs aja kak ?  

C18 : ndak kak, wes males repot aku. Dikantor kerjaan numpuk, masih 

harus ngurusi itu ya capek akune 

 

P : kak Kristin ini udah percaya sama sistemnya gopay berarti ya, udah 

aman aja gitu ya 
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C18 : mikir gitu sek wae lah kak, gopay ya bantuni aku nyimpen uang. 

Pas kapan itu ya saldoku mengendap tapi ndak ilang kok. Pasti dari 

gojek ya udah nyiapin security level tinggi lah, soale gopay perkara 

uang. Tau dewe orang – orang nek udah nyenggol uang piye 

2ag 

P : uang bisa bikin hancur kepercayaan ya kak. kakak ada saran buat 

gopay ? 

 

C18 : sarane terus tingkatin merchant kerjasama kak. udah bagus dia 

soale bisa dipakai semua kalangan 

7a 

P : oke kak. terima kasih  

C18 : ya kak  
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Transkrip Wawancara Customer 19 

 

Nama responden  : Dimas 

Usia    : 22 th 

Pekerjaan   : Mahasiswa 

Alamat   : Puspowarno 

Hari / tanggal   : Rabu, 2 / 10 / 2019 

Lokasi wawancara  : Citraland 

Keterangan  : P (Pewawancara); C19 (Customer 19) 

 

Transkrip Coding 

P : terimakasih Dimas untuk waktunya. Saya ingin wawancara soal 

penggunan gopay. Dimas pakai aplikasi gojek berapa kali dalam sebulan 

? 

 

C19 : mungkin gak ada 5 kali Pris. Tapi aku seringe pakai gopayne, 

jarang order yang lain 

1a 

P : kenapa pakai gopay Dim ?  

C19 : buat transaksi aja. Banyak kan itu layanan gopay, bisa transfer, 

bisa isi pulsa. Aku pakai layanan gopay gitu Pris 

8a 

P : top up terus dong ya Dim  

C19 : iya, kadang top up sendiri, kadang dikirimin temen terus aku ganti 

cash. Banyak sih pilihan top up nya, dari yang simpel sampai yang ribet 

menurutku 

3ae 

P : yang paling ribet emang apa Dim ?  

C19 : antri di alfamart Pris, bayangin aja kalau alfamartnya lagi penuh 

banget, antri sejam top upnya 5 menit 

4ab 

P : tapi nanti gopaynya juga kamu pakai transaksi Dim  

C19 : ya memang nanti aku pakai, soalnya cukup lengkap, cukup 

mudah, udah banyak yang pakai juga. Daripada harus double aplikasi 

kan repot makan space banyak juga to di hpku. Ukurannya aplikasi ini 

juga gak besar besar banget seingetku 

3ag, 5ac 

P : kalau risiko tidak baik yang bakal kita dapatkan pas pakai gopay apa 

aja menurut kamu 

 

C19 : gak tau juga, aku pakai gopay gak pernah dapet pengalaman zonx 

sih. Dari awal pakai lancar jaya aja 

 

P : aman aman aja ya jauh dari pembobolan hacker hacker gitu ?  

C19 : jangan sampai lah. Aku percaya pihak gojek kasih secritynya juga 

tinggi pasti biar penggunanya nyaman. Karya anak bangsa loh ini gojek 

 

P : bener bener. Ngelayanin masyarakat indonesia sendiri   

C19 : yang pasti dia ngajakin kita buat tambah melek gadget. 

Aplikasinya berkembang terus, kita juga ikut tambah wawasannya 

 

P : Dimas ada saran gak buat gopay ?  
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C19 : harganya dimurahin lagi aja, maklum mahasiswa sering bokeknya 7a 

P : loh kan ada potongan harga tadi  

C19 : ya kalau diturunin lagi harganya kan jadi lebih enak. Sekarang 

juga naik harganya. Sedih hamba 

 

P : oke deh Dim. terimakasih ya untuk waktunya  

C19 : yoi Pris  

  



177 
 

Transkrip Wawancara Customer 20 

 

Nama responden  : Fatan 

Usia    : 25 th 

Pekerjaan   : Wiraswasta 

Alamat   : Cangkiran 

Hari / tanggal   : Rabu, 2 / 10 / 2019 

Lokasi wawancara  : Citraland 

Keterangan  : P (Pewawancara); C20 (Customer 20) 

 

Transkrip Coding 

P : terimakasih mas Fatan untuk waktunya. Saya mau wawancara mas 

dengan tujuan mengetahui penggunaan gopay dari sisi customer. Mas 

Fatan pakai gojek berapa kali dalam sebulan ? 

 

C20 : paling 4-5 kali tergantung kerjaan mbak 1a 

P : mas Fatan pakai gopaynya juga ?  

C20 : lha saya memang pakai gopay mbak seringnya 8a 

P : kenapa pakai gopay mas ?  

C20 : fiturnya membantu efisiensi waktu saya mbak. apalagi transfernya 

itu gak perlu ada biaya tambahan. Jadi cashless juga, gak repot. Belum 

lagi kalau di tempat yang bisa bayar pakai gopay, biasanya ada 

cashbacknya 

2ae, 6ab, 

6ac, 6ae 

P : top up terus ya mas ?  

C20 : gak juga mbak. kadang kan ada yang bayar gitu ke saya, pakai 

transfer, jadi ada saldo, gak perlu top up lagi 

2ac 

P : terus gak diambil cash gitu mas ?  

C20 : kalau yang di gopay biasanya buat transfer atau ditransferi aja 

mbak. uangnya muter terus. Tapi kalau udah agak banyak kadang saya 

transfer ke rekening bank saya 

2ag 

P : aman apa mas sistemnya ?  

C20 : selama saya pakai aman aja tu mbak. saya juga hati hati kalau 

masukin kayak kode kodenya gitu, misal top up apa kirim ke rekening 

saya. Eman kan mbak kalau nyasar 

4ab 

P : berarti selama ini juga gak pernah dapet pengalam gak baik karena 

pakai gopay ya mas 

 

C20 : saya gak tau ini pengalaman apa ya, tapi pernah saya mau top up 

saldo di driver yang lagi mangkal gitu, drivernya nolak tau mbak, 

katanya saya harus order dulu baru bisa top up gopay. Ya sudah abis itu 

kalau top up ke minimarket aja 

4ad 

P : gak coba ke driver lain mas ?  

C20 : belum pernah lagi sih mbak. lagian rumah saya dekat alfamart, 

jadi ya kesana aja lah 
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P : udah nyaman pakai gopay ya mas  

C20 : nyaman mbak kalau sistemnya masih mempermudah gini 3ad 

P : ada saran mas buat gopaynya ?  

C20 : sarannya, cashbacknya jangan dihilangin. Nguntungin banget itu 7a 

P : oke deh mas. Makasih yaa  

C20 : iya mbak  
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Transkrip Wawancara Customer 21 

 

Nama responden  : Bagas 

Usia    : 21 th 

Pekerjaan   : Mahasiswa 

Alamat   : Purwosari 

Hari / tanggal   : Rabu, 2 / 10 / 2019 

Lokasi wawancara  : Paragon Mall 

Keterangan  : P (Pewawancara); C21 (Customer 21) 

 

Transkrip Coding 

P : halo Bagas, terimakasih sudah meluangkan waktunya. Saya ingin 

wawancara mengenai penggunaan gopay. Bagas rata – rata setiap 

bulannya berapa kali pakai gojek ? 

 

C21 : kalau di rata – rata sekitar 6 kali kak. seringnya dipakai bareng 

kayak gofood, gocar. Kadang juga mesenin goride buat temen 

1a 

P : transaksinya pakai tunai apa pakai gopay Gas kalau order gitu ?  

C21 : pakai seadanya kak. kadang pakai dua – duanya dalam waktu 

yang bersamaan. Apa itu istilahnya aku lupa. aku gak rajin – rajin banget 

top up kok kak 

3ae, 8a 

P : memang kenapa ?  

C21 : aku pribadi jarang pakai kak. seringnya kalau aku top up juga 

dipakai sama temen – temen 

 

P : temen temen Bagas pada gak punya akun gojek gopay ?  

C21 : beberapa punya kak. tapi pada pelit kalau mau dipinjem. Gak tau 

deh kenapa. Mungkin pada males ditelpon drivernya kalau butuh 

konfirmasi atau apa 

 

P : biasanya Bagas berarti yang konfirmasi kalau ada apa – apa ?  

C21 : seringnya aku. Kadang kalau aku lagi ngapa gitu ya aku suruh aja 

temenku. Meski jarang order tapi kan masak aku terus ya kan kak orang 

pada pakai juga 

 

P : kenapa Bagas masih mau pakai gopay kalau gitu ?  

C21 : aku gak punya mbanking kak, biasa juga aku top up lewat atm 

sama driver. Mau install aplikasi emoney lainnya kayak jadi double 

double gitu. Mendingan install gojek, ada emoney dan fiturnya 

meskipun belum lengkap, terus bisa buat layanan gojek lainnya juga. 

Multifungsi lah 

2ae 

P : tapi jarang ya nyisain saldo gopay nya buat waktu lama ?  

C21 : jarang banget kak. sebenernya sayang sih kak. kalau pakai gopay 

bisa lebih cepet, ada potongan dan bayar sesuai nominal. Kalau tunai 

kan mau sesuai nominal harus nyiapin dulu, cari cari dulu, atau nunggu 

kembalian yang pas juga suka lama kak, belum lagi gak ada potongan 

2ab, 6ae 



180 
 

sama sekali 

P : kalau pas gopaynya sisa gitu gak takut ilang ?  

C21 : ndak ik kak. nyatanya ada terus saldoku kalau ndak tak pakai. 

Menurutku sistemnya bisa dipercaya 

5ac 

P : pernah ngalamin hal gak baik pas pakai gopay ndak Gas ?  

C21 : ndak juga kak. hal gak baiknya ya jadi dimanfaatin sama temen – 

temen nding. Itu hal gak baik apa hal baik to 

 

P : anggap aja hal baik Gas, amal. Kalau nyobain bayar di tempat yang 

ada pembayaran pakai gopay udah pernah ? 

 

C21 : belum pernah coba kak. yang biasanya ada promo cashback itu to. 

Aku pakai gopay cuma buat transaksi di aplikasi gojek aja kok. Lagian 

kenapa ndak semua toko sampe warung kecil gitu nerima bayar pakai 

gopay ya, kan lumayan kalau ke warung sebelah gak usah bawa recehan 

6ab 

P : mungkin belum meluas jangkauannya. Tapi tetap mau pakai gopay 

Gas ? 

 

C21 : ya kalau pas ada dan bisa dipakai ya pakai aja kak. mungkin aku 

jadi bisa ngerasain bener bener gimana benefit pakai gopay. Masak 

benefitnya di temen aja hehe 

 

P : siap deh. Ada saran untuk gopaynya ?  

C21 : perbanyak mitra gopay, biar bisa sampai di warung – warung 

kecil. Nanti baik di kita, bisa cashless. Daripada kemana – mana bawa 

uang tunai, harus nunggu kembalian. Kalau pakai gopay ka langsung pas 

7a 

P : oke Bagas, terimakasih ya  

C21 : sama sama  
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Transkrip Wawancara Customer 22 

 

Nama responden  : Adrian 

Usia    : 26 th 

Pekerjaan   : Swasta 

Alamat   : Purwosari 

Hari / tanggal   : Rabu, 2 / 10 / 2019 

Lokasi wawancara  : Paragon Mall 

Keterangan  : P (Pewawancara); C22 (Customer 22) 

 

Transkrip Coding 

P : terimakasih mas Adrian sudah berkenan meluangkan waktunya 

untuk saya wawancara mengenai penggunaan gopay dari sisi customer. 

Mas Adrian dalam sebulan berapa kali pakai aplikasi gojek ? 

 

C22 : 4 kali lah mbak palingan. Kalau lagi males keluar aja saya order 

gofood 

1a 

P : biasanya transaksi pakai apa mas ?  

C22 : pakai gopay mbak yang ada potongan harga sama dapet banyak 

voucher 

6ae, 8a 

P : endak ribet mas pakai gopay ?  

C22 : malah endak mbak. top upnya kan mudah, pakainya juga mudah. 

Cuma aku gak pernah nyisain uang banyak di gopay, gak tau ya mbak 

kayak tetep ada keraguan gitu, nanti kalau uangnya hilang gimana, kalau 

ke hack gimana. Jadi ya aku top up seperlunya 

3ag, 4ad 

P : pernah gak sih mas mengalami hal merugikan pas kamu pakai gopay 

? 

 

C22 : merugikan banget sih enggak mbak, cuma kadang trouble aja 

padahal sinyalku bagus 

 

P : trouble gimana mas ?  

C22 : ndak bisa dipakai gitu mbak, kalau gak loadingnya lama. Apalagi 

kalau jam padat kayak lunch gitu, bisa emosi sendiri saya. Terus kadang 

mbak, potongannya ndak sesuai sama iklan iklan itu. Tanya ke driver 

juga bilangnya itu kebijakan perusahaan, mau tanya langsung ke 

perusahaan kok ya repot banget 

4ab 

P : terus kenapa mas masih mau pakai gopay ?  

C22 : ya karena mudah aja, satu aplikasi tapi bisa macem – macem 

kegunaan. Aku gak perlu install lainnya lagi gitu mbak. banyak aplikasi 

juga pusing 

2ag 

P : lebih praktis gitu ya mas  

C22 : bener mbak  

P : ada saran mas untuk perkembangan gopay ?  

C22 : kalau bisa biaya administrasi dihilangkan mbak pas top up 7a 
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P : emang ada to mas ?  

C22 : ada mbak kalau gak lewat driver gitu ada tambahan biaya  

P : nambah pengeluaran lagi ya mas. baik mas saya rasa cukup. 

terimakasih 

 

C22 : oke mbak  
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Transkrip Wawancara Customer 23 

 

Nama responden  : Angela 

Usia    : 23 th 

Pekerjaan   : Mahasiswa 

Alamat   : Cangkiran 

Hari / tanggal   : Jumat, 4 / 10 / 2019 

Lokasi wawancara  : Paragon Mall 

Keterangan  : P (Pewawancara); C23 (Customer 23) 

 

Transkrip Coding 

P : hai ka Angela, terimakasih sudah meluangkan waktunya. Langsung 

aja ya kak, kak Angela ini pakai gojek sebulan berapa kali kak ? 

 

C23 : bisa 5 kali bisa kurang. Liat situasi aja aku kak 1a 

P : biasanya nih kakak kalau transaksi pakai tunai ?  

C23 : tentu saja pakai gopay dong kak. apalagi ada paylater. Bantu 

banget pas aku bokek 

6ab, 8a 

P : kenapa kak suka pakai gopay ?  

C23 : fitur yang ada di gopaynya yang aku suka. Membantu sekali gitu. 

Terus lebih enak juga ketika makanan datang, langsung terima aja. Ndak 

perlu nunggu lama. Dan enaknya lagi kalau buru – buru apalagi 

pengguna goride atau gocar gak pusing mikir kembalian atau cari 

uangnya. Sampai ya langsung ke tkp, mau di gedung atau di tempat 

kumpul. Kita juga bisa lihat history gopay kita 

2ab, 2ag, 

3ac 

P : gak pernah dapet kendala apa gitu kak selama pakai gopay ?  

C23 : enggak tuh kak. cuma top up nya kalau pakai bca harus apal VA 

nya sih 

4ab 

P : emang gak takut nanti saldonya ilang apa kenapa gitu kak ?  

C23 : enggak kak. security pasti udah bagus makanya ada gopay. Kalau 

securitynya gak bagus ya gak bakal pada pakai juga kan 

5ac 

P : kalau nyoba bayar ke gerai gerai yang bisa bayar pakai gopay udah 

pernah kak ? 

 

C23 : tentu kak. cashbacknya menggoda sekali  

P : kira – kira risiko apa kak yang bakal ditemui kalau pakai gopay ?  

C23 : gak tau juga ya kak kalau itu. Dari marketingnya sih kayak bikin 

percaya banget. Selama inipun akunya nyaman taruh uang di gopay 

6ac 

P : oke kak. ada saran untuk gopay ndak ?  

C23 : ini sudah baik. Mungkin lebih banyak promo menggunakan gopay 

akan lebih menarik customer lagi 

7a 

P : baik kak. terima kasih ya  

C23 : iya, sama sama  

  



184 
 

Transkrip Wawancara Customer 24 

 

Nama responden  : Jhonson 

Usia    : 36 th 

Pekerjaan   : Swasta 

Alamat   : Pentul 

Hari / tanggal   : Jumat, 4 / 10 / 2019 

Lokasi wawancara  : Paragon Mall 

Keterangan  : P (Pewawancara); C24 (Customer 24) 

 

Transkrip Coding 

P : Pak Jhonson terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya 

wawancara. Dalam satu bulan, Pak Jhonson pakai gojek berapa kali ? 

 

C24 : paling sekali dua kali aja dek. Kalau mobil ada problem apa 

dipakai orang rumah, baru pesen go ride 

1a 

P : biasanya transaksi pakai apa pak ?  

C24 : seadanya aja sih dek. Kalau ada gopay ya pakai gopay, kalau 

gopay kurang ya tinggal tambah tunai 

3ae, 8a 

P : kenapa ndak top up dulu aja pak, kan bisa top up sekarang terus 

dipakai nanti. Atau mungkin pakai layanan pay later 

 

C24 : ya kalau ingat saja saya top up. Kalau pas habis apa saldo gak 

cukup terus saya buru – buru ya saya pakai tunai saja dek 

 

P : begitu ya pak. Pernah coba buat layanan lainnya yang ada di gopay 

pak ? 

 

C24 : pernah, untuk beli makanan dan minuman di mall gini. Ada 

pomonya jadi saya coba aja. Mudah itu tinggal scan aja sama masukin 

nominal kadang 

3ag 

P : promonya sesuai dengan yang ditawarkan ?  

C24 : yang saya coba sesuai semua. Kalau tidak sesuai mungkin akan 

saya tanyakan, tapi untungnya sesuai 

 

P : kalau kelebihan gopay yang bapak rasakan selama ini apa pak ?  

C24 : ada diskonnya, lebih praktis ya dibanding pakai tunai 2af, 6ae 

P : kalau risiko, bapak pernah mengalami hal hal tidak baik saat 

mengunakan gopay tidak ? 

 

C24 : tidak pernah dek. Apa karena saya juga jarang pakai gopay ya  

P : mungkin pak. Kalau risiko yang munkin saja terjadi pada pengguna 

gopay saat menggunakan gopay menurut bapak apa pak ? 

 

C24 : apa ya dek, mungkin di top upnya ya kalau salah pakai kode 4ab 

P : jadi gopay ini cukup aman untuk menyimpan saldo ya pak ?  

C24 : cukup aman menurut saya. Selama kamu tidak memberikan 

akunmu pada orang lain juga dek 

 

P : perkembangan gopay sendiri sudah baik belum menurut bapak ?  
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C24 : mungkin bisa dikembangkan lagi untuk kedepannya ya, seperti 

menambah layanan gopay lainnya, untuk beli tiket bisa. Kan lebih 

multifungsi 

7a 

P : baik. Bapak Jhonson ada saran lain terkait gopay ?  

C24 : digencarin aja promonya biar tambah banyak penggunanya  7a 

P : baik bapak. Terima kasih untuk waktunya  

C24 : sama sama dek  
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Transkrip Wawancara Customer 25 

 

Nama responden  : Kresna 

Usia    : 28 th 

Pekerjaan   : Swasta 

Alamat   : Sampangan 

Hari / tanggal   : Jumat, 4 / 10 / 2019 

Lokasi wawancara  : Paragon Mall 

Keterangan  : P (Pewawancara); C25 (Customer 25) 

 

Transkrip Coding 

P : halo mas, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya 

wawancara engenai penggunaan gopay dari sisi customer. Mas Kreshna 

biasanya pakai gojek sebulan berapa kali ? 

 

C25 : sekitar 4 kali aja mbak 1a 

P : biasanya kalau pakai gojek transaksinya tunai apa pakai gopay mas ?  

C25 : pakai tunai mbak  

P : kenapa mas Kresna ndak pakai gopay aja ?  

C25 : ndak suka mbak saya pakai gopay. Hp saya gampang mati. Terus 

saya kurang mantap menyimpan uang di aplikasi gitu. Beda dengan 

bank kan mbak dia. pernah sekali saya top up lewat mbanking. Mudah 

mbak sebenernya, pakainya juga tinggal klik klik aja, tapi saya ndak 

mantep kalau ndak pakai uang tunai. Kayak kuno banget ya mbak saya 

3ab, 4ad, 

8a 

P : berarti udah pernah merasakan pakai gopay langsung ya mas ?  

C25 : ya sekali top itu mbak, aku pakai buat 2 kali order kalau gak salah  

P : menurut mas, kelebihan gopay dibanding tunai apa ?  

C25 : lebih simpel mbak, mudah pakainya. Dan juga lebih murah karena 

ada potongannya, kalau pakai tunai kan tidak ada. Terus jadi lebih 

efektif waktu mbak daripada harus ngasihin uang tunai 

2ae, 3ab, 

6ae 

P : mas Kresna kan lebih suka pakai uang tunai, kalau menurut mas, 

risiko apa sih yang bakal muncul kalau kita pakai gopay ? 

 

C25 : kalau risiko menurut saya yang lebih suka pakai tunai, ada di 

keamanannya mbak. mungkin dari orang luar gak bisa ya mbobolnya, 

tapi bisa jadi dilakuin sama driver 

4ab 

P : memang masnya pernah dibobol saldo gopaynya sama driver ?  

C25 : pernah saya mbak. pas saya top up itu saya coba pesen food kan. 

Dari awal udah aman – aman aja mbak. hp kan aku tinggal mbak 

soalnya aku pikir udah gak ada konfirmasi apa apa lagi. Lah tau – tau si 

driver udah nyelesein pesanan aja, padahal foodnya belum sampai. 

Otomatis gopay saya ilang to mbak 

4ac 

P : terus diurus gak mas itu ?  

C25 : ndak mbak. nomor hp driver juga saya gak nyimpen, chatnya dari  



187 
 

aplikasi juga. Biasanya kalau orderan udah kelar kan udah gak bisa liat 

profil driver lagi mbak 

P : ndak telepon cs apa ke kenator gojek mas ?  

C25 : gak mbak, repot juga kalau ngurus ini itu  

P : tapi sejauh ini aplikasi gopay sudah bisa berfungsi dengan baik ya 

mas 

 

C25 : fungsinya sih udah mbak, kalau aku lihat juga ada perkembangan 

ya buat bayar pulsa juga udah bisa. Udah bagus kok mbak 

6ab 

P : oke mas. ada saran untuk gopay ?  

C25 : keamanannya aja ditambahin mbak. dikasih history profil driver 

siapa aja yang udah nerima orderan kita, biar kalau ada apa – apa bisa 

kita langsung kontak driver 

7a 

P : mungkin kalau itu kebijakan dari perusahaan agar bisa mantau 

driverna juga mas baik apa endaknya 

 

C25 : ya mungkin mbak. tapi kalau begitu prosesnya bisa lebih lama sih 

mbak 

 

P : iya mas. baik saya rasa cukup sekian mas wawacaranya. Terima 

kasih 

 

C25 : ya mbak  
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Transkrip Wawancara Customer 26 

 

Nama responden  : Tina 

Usia    : 26 th 

Pekerjaan   : Karyawati 

Alamat   : Jatisari 

Hari / tanggal   : Jumat, 4 / 10 / 2019 

Lokasi wawancara  : Taman Indonesia Kaya 

Keterangan  : P (Pewawancara); C26 (Customer 26) 

 

Transkrip Coding 

P : terimakasih mbak Tina mau meluangkan waktunya untuk saya 

wawancara. Mbak Tina dalam sebulan pakai aplikasi gojek berapa kali ? 

 

C26 : sekitar 3 kali aja Pris kalau di rata – rata 1a 

P : kalau transaksinya biasanya tunai apa gopay mbak ?  

C26 : seringnya pakai tunai. Aku tidak pakai gopay Pris, males top up 8a 

P : emangnya kenapa mbak ?  

C26 : males aja Pris, aku jarang pakai gojek apa gopay. Meskipun top 

up dari mbanking bca gampang banget. Tapi kan mending uangnya buat 

kebutuhan yang lain kalau aku 

3ab 

P : tapi layanan gopay mudah ndak sih digunakan menurut mbak Tina ?  

C26 : mudah banget sebenernya Pris. Cepet, praktis, gak perlu nyapin 

uang. Terus aku pernah nyoba beli minum pakai gopay, tinggal scan 

doang. Mana dapet cashback lagi. Kadang suka kalau lagi ada promo 

cashback. Kalau pas ada saldo bisa langsung pakai, kalau gak ada gopay 

ya udah gak pakai 

2ab, 3ag, 

6ab 

P : scan aja gitu ndak perlu apa apa lagi mungkin masukin nominal  

C26 : oh iya masukin nominal juga terus dikonfirmasi ke mbake kasir. 

Tapi cepet banget selama sinyalmu bagus buat online 

 

P : menurut mbak Tina, ada risiko yang bisa terjadi waktu kita pakai 

gopay ndak ? 

 

C26 : sejauh ini yang aku tau gak ada risikonya. gojek pasti punya 

security yang memadahi. Jadi yang pakai gopay juga bakalnya nyaman 

aja. Ya gak sih. Gak kepikiran gitu lho mau ada apa apa sama uangnya 

 

P : mbak Tina juga ndak khawatir berarti ya kalau gitu  

C26 : khawatirnya sih endak, cuma belum yakin aja buat top up terus, 

karena jarang pakai 

 

P : tapi belum pernah mengalami kejadian merugikan selama pakai 

gopay kan mbak ? 

 

C26 : belum Pris. Lancar terus aku pas pakai gopay  

P : oke mbak. ada saran megenai gopay ?  

C26 : dibanyakin aja promonya Pris 7a 
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Transkrip Wawancara Customer 27 

 

Nama responden  : Rendy 

Usia    : 28 th 

Pekerjaan   : Pengemudi 

Alamat   : Manyaran 

Hari / tanggal   : Jumat, 4 / 10 / 2019 

Lokasi wawancara  : Taman Indonesia Kaya 

Keterangan  : P (Pewawancara); C27 (Customer 27) 

 

Transkrip Coding 

P : mas Rendy terima kasih menyempatkan waktunya untuk saya 

wawancara mengenai penggunaan gopay dari sisi customer. Mas Rendy 

ini pengemudi, tapi bukan pengemudi gojek. Sebulan berapa kali mas 

pakai aplikasi gojek ? 

 

C27 : iya mbak, saya pengemudi di pabrik sih mbak. bukan driver gojek. 

Saya pakai gojek paling sekali dua kali aja kalau kendaraan saya ada 

masalah. Kalau udah gak bawa kendaraan itu kadang beli makan 

sekalian di gojek 

1a 

P : biasanya transaksi pakai tunai apa gopay mas ?  

C27 : pakai gopay mbak seringnya. Kalau saldonya mepet ya pakai 

gopay sama tunai 

3ae, 8a 

P : kenapa mas milih transaksi pakai gopay ?  

C27 : karena pakai gopay bisa lebih efektif dan murah daripada pakai 

tunai. Biar tidak boros banget mbak 

2ae, 6ae 

P : gopay mudah buat dioperasikan gak sih mas ?  

C27 : mudah mbak. karena mudah itu jadi saya pakai, kalau ribet ya 

ngapain saya pakai. Gopay ini membantu sekali dalam urusan 

mempersingkat waktu. Kalau saya pesan go food pakai tunai biasanya 

paai acara nunggu kembalian mbak kalau saya tidak punya uang pas. 

Lah kalau pakai gopay, bayarnya udah pas, makanan datang tinggal 

ambil. Mau kasih fee ke driver juga dari gopay bisa langsung 

2ag, 3ag 

P : kalau buat bayar di toko yang bisa gopay payment udah pernah mas ?  

C27 : pernah mbak. iseng sebenernya itu. Pas ke mall pas ada promo 

gopay pas saldo saya masih dan cukup, yaudah saya coba aja. Eh dapet 

cashback beneran saya  

6ac 

P : cashbacknya sesuai promo ya mas ?  

C27 : iya kok mbak. tapi saya tanya dulu ke kasir caranya dapat promo 

bagaimana, lah ternyata gampang 

 

P : terus besoknya nyoba promo lainnya juga ya mas  

C27 : ndak juga ah mbak, boros jajan di mall terus. Mending nongkrong 

disini makanannya lebih murah 
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P : tapi disini belum bisa pakai gopay payment sepertinya mas  

C27 : memang mbak. tapi kalau yang udah kenal gitu mau saya transfer 

pakai gopay mbak 

 

P : wah udah kekinian ya mas. mas tidak takut ada kejadian gak baik pas 

pakai gopay? 

 

C27 : takut kenapa ya mbak. ndak kenapa kenapa juga saya pakai gopay. 

Udah saya pin mbak sekarang, lebih aman lah. Semoga gak ngalami hal 

jelek mbak 

5ab 

P : gopay tidak berisiko tinggi berarti ya ms. Menurut mas Rendy, 

perkembangan gopay udah memperhatikan kebutuhan customernya 

belum ? 

 

C27 : udah sih mbak. banyak pilihan mau transaksi apa meski belum 

lengkap. juga selama ini kalau ada update gitu ada fitur baru yang lebih 

membantu penggunanya. Dan sejauh ini tidak ribet sistemnya. Beberapa 

kali saya ganti nomor hp cepet banget konfirmasinya. Kan ada aplikasi 

nyimpan uang gini kalau mau ganti nomor hp nunggu lama dulu, itu aja 

harus di follow up 

3ab, 3ad 

P : udah nyaman ya mas pakai gopay. Ada saran mas untuk gopay ?  

C27 : nyaman mbak saya. Sarannya, perbanyak cashback dan promonya 7a 

P : oke mas, terima kasih  

C27 : sama sama  
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Transkrip Wawancara Customer 28 

 

Nama responden  : Andrianto 

Usia    : 23 th 

Pekerjaan   : Karyawan 

Alamat   : Majapahit 

Hari / tanggal   : Jumat, 4 / 10 / 2019 

Lokasi wawancara  : Taman Indonesia Kaya 

Keterangan  : P (Pewawancara); C28 (Customer 28) 

 

Transkrip Coding 

P : terimakasih Andri sudah mau meluangkan waktunya untuk saya 

wawancara. Dalam satu bulan pakai aplikasi gojek berapa kali An ? 

 

C28 : berapa ya, 2 kali aja mungkin kalau pulsa abis 1a 

P : beli pulsa berarti pakai gopay ya An ?  

C28 : iya Pris. Gak bisa lah pakai tunai. Kalau paylater belum nyobain 6ab, 8a 

P : emang gak ribet pakai gopay ?  

C28 : enggak kok. Tinggal top up aja terus pakai 3ag 

P : lebih murah gitu dari tunai ?  

C28 : pulsanya lebih murah daripada di counter. Kalau buru – buru juga 

bisa ngecek dijalan misal belum kekirim 

6ae 

P : lebih enak ya kalau gitu  

C28 : iya to. Udah top up gampang, fiturnya udah berkembang, 

dipakainya gak ribet lagi 

3ab 

P : pernah pakai di toko yang bisa bayar pakai gopay belum ?  

C28 : pernah, buat beli minum. Gila cashbacknya 30%. Untung banget 

gak tuh coba 

6ac 

P : tapi kamu masih jarang pakai gopay ya  

C28 : iya haha tapi meskipun jarang, gopayku pasti ada saldonya 5ab 

P : emang gak takut saldonya hilang ?  

C28 : hilang kenapa orang gak ada potongan bulanan kayak di bank juga  

P : menurut kamu risiko pakai gopay apa sih An ?  

C28 : risikonya ya kalau ada yang tau akunmu terus login terus 

gopaymu kepakai. Tapi kayaknya enggak juga, ada security codenya 

kayaknya kalau login yang dikirim lewat sms itu 

4ab 

P : aman berarti ya menurut kamu ?  

C28 : aman aman. Update terus juga kok. Kalau update kan pasti ada 

yang abis diperbaiki 

 

P : baiklah. Ada saran untuk gopaynya ?  

C28 : mungkin gopay bisa top up diri sendiri tanpa motong uangku haha 

becanda. Ya dibanyakin promo go food aja, biar aku gak mikir dua kali 

kalau mau pesen gofood. Masa iya aku pakai gopay pulsa doang. Terus 

7a 
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tarif ongkir bisa dikondisikan lagi lah. Sama kalau misal ada kebijakan 

baru apa ada kode promo bisa dikirim ke inbox customer langsung 

P : siap terima kasih An  

C28 : sama sama  
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Transkrip Wawancara Customer 29 

 

Nama responden  : Apit 

Usia    : 23 th 

Pekerjaan   : Mahasiswa 

Alamat   : BSB 

Hari / tanggal   : Jumat, 4 / 10 / 2019 

Lokasi wawancara  : Taman Indonesia Kaya 

Keterangan  : P (Pewawancara); C29 (Customer 29) 

 

Transkrip Coding 

P : terimakasih kak Apit sudah meluangkan waktunya. Kak Apit pakai 

gojek biasanya sebulan berapa kali ? 

 

C29 : sekitar 3 kali 1a 

P : lebih suka transaksi pakai tunai apa gopay ?  

C29 : kalau buat order sama transfer gitu ya pakai gopay, bisa dapet 

banyak voucher sama potongan 

6ae, 8a 

P : emangnya gopay dipakai apalagi kak ?  

C29 : di mall itu suka ada gopay payment to, lha biasanya saldo gak 

cukup kalau buat jajan itu. Tapi pernah sekali pakai, dapet cashback. 

Udah, gak lagi 

6ab 

P : kenapa ik kok ndak lagi ?  

C29 : nanti boros aku jajan terus. Lagian jarang pakai aplikasi gojek. 

Kalau di kelas lagi gak ada tunai, mau keluar ambil uang sama makan 

waktunya mepet, baru deh order gofood pakai gopay 

2ad 

P : ada bedanya gak sih antara bayar pakai tunai sama bayar pakai gopay 

? 

 

C29 : ada lah. Lebih untung pakai gopay ada potongan terus. Lumayan 

kan mahasiswa bisa berhemat 

6ac 

P : mudah ndak pakai gopaynya ?  

C29 : oh mudah sekali. Masa iya anak jaman sekarang gak melek 

teknologi. Main game yang susah aja bisa, masa cuma klik klik gini sulit 

3ag 

P : emangnya aman pakai gopay buat nyimpen uang ?  

C29 : aman banget, apa karena saldoku yang gak pernah banyak ya. 

Tapi gak pernah berkurang kalau gak aku pakai tuh. 

5ab, 5ac 

P : pernah gak mengalami kejadian tidak baik selama pakai gopay ?  

C29 : sebenernya bukan kejadian tidak baik sih, tapi sempet bikin 

kepikiran. Jadi pas itu aku abis pesen food mau top up lewat driver, 

karna aku buru – buru jadi drivernya aku tinggal. Aku kasihin aja 

uangnya. Abis makan aku cek saldoku tu gak nambah. Bingung kan gak 

punya kontak drivernya. Rencana abis kelas mau telpon cs. Tapi abis itu 

tiba – tiba ada yang sms, ternyata si driver. Dia ngabarin kalau gopay dia 

4ab 
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lagi eror, terus mau diganti dibeliin pulsa biasa karena bapaknya buru – 

buru mau pergi. Yaudah aku iyain aja. Balik deh uangnya 

P : drivernya bertanggung jawab banget ya kak  

C29 : iya kak. kita harus lebih hati – hati kalau top up, bisa jadi salah 

masukin kode, atau drivernya gak bertanggung jawab 

4ab 

P : baik kak. kakak ada saran ndak untuk gopay ?  

C29 : sosialisasi kode promo dibanyakin kak, soalnya jarang tau kode 

kodenya 

7a 

P : oke kak. terima kasih  

C29 : sama - sama  
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Transkrip Wawancara Customer 30 

 

Nama responden  : Adinda 

Usia    : 22 th 

Pekerjaan   : Mahasiswa 

Alamat   : Banyumanik 

Hari / tanggal   : Jumat, 4 / 10 / 2019 

Lokasi wawancara  : Taman Indonesia Kaya 

Keterangan  : P (Pewawancara); C30 (Customer 30) 

 

Transkrip Coding 

P : terimakasih Dinda sudah berkennan meluangkan waktunya. Dinda 

pakai gojek sebulan berapa kali ? 

 

C30 : hampir setiap hari sebenernya, lebih lah dari 20 kali kalau sebulan 1a 

P : biasanya transaksi pakai tunai apa pakai gopay ?  

C30 : gak mesti kak, kalau lagi ada saldo ya pakai gopay, atau kalau 

pesen makannya banyak apa perginya jauh top up dulu biar bisa pakai 

gopay 

3ae, 8a 

P : emangnya kenapa Din ?  

C30 : soalnya gopay banyak potongannya, jadinya lebih murah. 

Voucher yag aku dapet pun mengharuskan bayar pakai gopay kalau mau 

pakai vouchernya 

6ae 

P : ndak ribet kalau gitu ?  

C30 : sebenernya endak kalau kita udah biasa top up, orang top upnya 

juga simpel gitu 

3ab 

P : penggunaan gopay sendiri mudah ndak ? pernah ada kendala apa gitu  

C30 : mudah. Dari pertama aku pakai tu ndak ada susah e. kalau gak 

paham ya dibaca dipahami dulu. Lagian gopay efisien waktu daripada 

tunai. Naik tinggal naik, turun tinggal turun. Gampang to 

3ag, 2ac 

P : pernah berpikir kalau gopay ada risikonya ndak sih ?  

C30 : enggak tu kak. kayaknya gopay susah buat dihack juga gak sih 

orang ada pin juga sekarang 

 

P : bisa jadi Din. Perkembangan gopay sendiri bagus ndak menurut 

kamu ? 

 

C30 : bagus kak, manjain customer dia. tapi gak tau ya kak kalau driver 

dapet fitur yang sama apa enggak 

 

P : Dinda percaya aja ni kalau naruh uang di gopay aman ?  

C30 : percaya kak, kenapa enggak coba. Bisa kan kita ke kantor gojek 

kalau ada apa – apa 

5ab 

P : bisa banget kak. ada saran untuk gopay Din ?  

C30 : banyakin lagi aja potongannya kak 7a 
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TABEL KETERANGAN CODING 

 

DRIVER 

1a Frekuensi pengambilan orderan 

2a Manfaat 

2ab Pekerjaan lebih cepat (work more quickly) 

2ac Kinerja pekerjaan (job performance) 

2ad Meningkatkan produktivitas (increase poductivity) 

2ae Efektif (effectiveness) 

2af Membuat pekerjaan lebih mudah (makes job easier) 

2ag Bermanfaat (useful) 

3a Kemudahan 

3ab Mudah dipelajari (easy to learn) 

3ac Dapat dikontrol (controllable) 

3ad Jelas dan dapat dimengerti (clear and understandable) 

3ae Fleksibel (flexible) 

3af Mudah menjadi mahir (easy to become skillful) 

3ag Mudah digunakan (easy to use) 

4a Risiko 

4ab Ada risiko tertentu 

4ac Mengalami kerugian 

4ad Pemikiran bahwa berisiko 

5a Kepercayaan 

5ab Kemampuan (ability) 

5ac Kebajikan (benevolence) 

5ad Integritas (integrity) 

6a Pengetahuan produk 

6ab Kesadaran 

6ac Citra 

6ad Kesalahan persepsi 

6ae Pengetahuan harga 

7a Saran terkait GO-PAY 

8a Metode pembayaran yang lebih disukai 
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Transkrip Wawancara Driver 1 

 

Nama responden  : Eko 

Usia    : 23 th 

Pekerjaan lain  : - 

Alamat   : Ngaliyan 

Hari / tanggal   : Sabtu / 5 Oktober 2019 

Lokasi wawancara  : UNIKA Soegijapranata 

Keterangan  : P (Pewawancara); D1 (Driver 1) 

 

Transkrip Coding 

P : halo Mas Eko, terima kasih bersedia saya wawancara. Mas Eko 

sehari bisa ambil berapa orderan ? 

 

D1 : sehari saya narik sekitar 15 orderan mbak 1a 

P : seringnya dapet yang bayar pakai tunai apa gopay mas ?  

D1 : gak mesti mbak. tapi sehari gitu pasti ada yang bayar pakai gopay   

P : kalau mas Eko lebih suka ambil orderan yang bayar pakai gopay apa 

yang tunai mas ? 

 

D1 : sebenernya lebih suka yang gopay mbak 8a 

P : kenapa mas ? apa sih kelebihan gopay menurut mas Eko ?  

D1 : gopay itu gak ribet mbak menurutku. Bikin transaksi lebih cepat 

dan efektif 

2ab, 2ae 

P : emangnya mudah mas pakai gopay ? top up ke pelanggan sampai 

penarikannya maksudnya 

 

D1 : kalau top up asal ada saldo mudah mbak. cuma nomor telepon 

driver gak bisa ganti – ganti karena ada kode verifikasinya kalau top up 

gopay pelanggan. Kalau ambilnya di atm biasa mbak 

3ag 

P : bisa langsung diambil atau nunggu berapa lama dulu gitu ?  

D1 : bisa langsung saat itu juga mbak. gak usah nunggu  

P : pertama pakai gopay ada kendala mas ?  

D1 : gak mbak. Sebelume saya tanya – tanya sesama driver yang udah 

lebih dulu masuk gojek cara penggunaanya gimana – gimana jadi saya 

ndak bingung banget kalau ada apa – apa, terus pas udah masuk gojek 

langsung praktik. Mudah mbak mempelajarinya 

3ab 

P : emang gak ada risiko apa gitu ya mas kalau ninggal saldo gopay ?  

D1 : gak ada mbak. gak pernah ngalamain hal gak baik juga. lagian bisa 

kok driver lihat history gopay. Masuk berapa, keluar berapa 

3ac 

P : gopay bisa dipercaya ya mas berarti ?  

D1 : bisa aja mbak. saya juga masuk gojek kan sudah tau syarat – 

syaratnya apa. Hak saya, kewajiban saya, terus kebijakan gojek sendiri 

gimana. Saya harus paham itu dari daftar. Kalau misal saldo saya hilang, 

saya bisa ke kantor buat lihat history saya disana yang lebih lengkap 

5ad 
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P : tapi gak ada bedanya kan mas mau dibayar pakai tunai apa pakai 

gopay ? 

 

D1 : gak ada mbak. saya dapete sama. Misal mbak pakai promo juga 

saya tetap dikasihnya full jatah saya lewat gopay langsung mbak 

6ae 

P : baik mas. ada saran terkait gopay mas ?  

D1 : ndak ada mbak  

P : oke mas. terima kasih  
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Transkrip Wawancara Driver 2 

 

Nama responden  : Ferry 

Usia    : 24 th 

Pekerjaan lain  : - 

Alamat   : Cangkiran 

Hari / tanggal   : Sabtu / 5 Oktober 2019 

Lokasi wawancara  : UNIKA Soegijapranata 

Keterangan  : P (Pewawancara); D2 (Driver 2) 

 

Transkrip Coding 

P : halo Mas Ferry, terima kasih untuk waktunya, bersedia saya 

wawancara. Mas Ferry sehari ambil orderan berapa kali ? 

 

D2 : paling mentok 15 mbak 1a 

P : biasanya sering dapet yang bayar pakai tunai apa gopay mas ?  

D2 : ya kadang tunai kadang gopay mbak   

P : mas Ferry lebih suka customer yang bayar pakai gopay apa yang 

bayar pakai tunai ? 

 

D2 : dua – duanya mbak. kalau customer pakai gopay ya alhamdulillah, 

kalau pakai tunai juga alhamdulillah. Saya bersyukur aja 

8a 

P : jadi gak masalah ya mas customer mau pakai metode pembayaran 

apa 

 

D2 : ya gak masalah mbak. terserah mereka aja. Saya dapetnya uang kan 

tetap sama mbak mau mereka bayar pakai apa 

 

P : kelebihan gopay menurut mas Ferry apa nih ?  

D2 : memudahkan transaksi, hemat waktu jadi kerjanya bisa lebih cepet 

gak usah cari kembalian meski harus siap uang tunai untuk kembalian. 

Yang pasti jadi lebih produktif mbak, abis narik langsung nunggu 

orderan selanjutnya 

2ab, 2ad, 

2af 

P : penggunaannya mudah mas dari sisi driver ?  

D2: mudah mbak digunainnya. Awal pas masih polos – polosnya itu 

juga gak ada masalah. Keterangan yang dikasih jelas dan gampang bikin 

ngerti 

3ad, 3ag 

P : top up sama ambil uang gopaynya juga mudah ?  

D2 : kalau top up ke customer mudah, top up ke punya saya sendiri juga 

mudah. Kalau ambil uang harus lewat atm, tapi cepet juga ambilnya 

3af 

P : layanan gopaynya bisa buat apa aja mas ?  

D2 : buat transaksi sama customer aja mbak. gopay driver gak bisa buat 

transkasi macem – macem kayak customer 

6ac 

P : emang gak takut mas naruh uang di gopay ?  

D2 : gak tu mbak. biasa aja. Gopay layanan dari kantor, jadi harusnya 

aman 

5ac 
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P : ada gak mas beda pendapatan pakai gopay sama tunai ?  

D2 : gak ada mbak. sama aja saya dapete segitu meskipun mbak dapet 

potongan 

6ae 

P : oke mas. ada saran terait gopay ?  

D2 : dibanyakin poin driver buat top up nya, atau diakumulasi. Kadang 

ada customer yang top up banyak tapi poinnya tetep 0,5 

7a 

P : baik mas. terima kasih  

D2 : sama - sama  
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Transkrip Wawancara Driver 3 

 

Nama responden  : Rio 

Usia    : 27 th 

Pekerjaan lain  : Tour Leader 

Alamat   : Karangpanas 

Hari / tanggal   : Sabtu / 5 Oktober 2019 

Lokasi wawancara  : UNIKA Soegijapranata 

Keterangan  : P (Pewawancara); D3 (Driver 3) 

 

Transkrip Coding 

P : halo Mas Rio, terima kasih bersedia saya wawancara. Mas Rio sehari 

ambil orderan berapa kali ? 

 

D3 : rata – rata ambil sekitar 13 aja sekarang dek. lama dapet orderannya  

P : kok lama mas ?  

D3 : gak tau juga ya dek mungkin karena customer nyarinya yang lebih 

murah  

 

P : owalah. Biasanya mas rio 13 orderan itu dibayarnya pakai tunai apa 

gopay ? 

1a 

D3 : ya ada yang pakai tunai, ada yang pakai gopay. Gak mesti dek. 

tergantung customernya. Kalau orang – orang kantor kebanyakan pakai 

gopay, kalau mahasiswa yang deket deket ada yang pakai tunai, ada 

yang pakai gopay 

 

P : kalau mas Rio lebih suka pembayaran yang pakai tunai apa pakai 

gopay ? 

 

D3 : pakai gopay dek. uangnya kan pas dan dibayar di awal pas mau 

order itu, jadi pas sampai gak perlu ada transaksi lagi 

2ab, 8a 

P : menurut mas Rio, kelebihan lain dari gopay apa aja mas ?  

D3 : kelebihan lain menurut saya itu orderan bisa lebih cepet kelarnya, 

lebih mudah karena gak perlu uang tunai lagi, efektif sih ya 

2ab, 2ae, 

2af 

P : gopay mudah digunakan gak to mas ?  

D3: sejauh ini mudah dek. driver baru gitu gak bakal bingung kok. 

Intruksinya jelas dan gampang dingertiin. Dan intruksinya buat ngisi ini 

itu tetep ada meski udah lama jadi driver 

3ad, 3af 

P : lha kalau top up sama narik saldonya jadi uang mudah juga ndak mas 

? 

 

D3 : mudah semua dek. cuma kalau mau diambil uang gopaynya itu 

paling ndak harus ada 50ribu, soalnya kita ambil di atm, minimal kan 

50rb ambilnya. Tapi kayaknya ke kantor juga bisa kalau mau diambil 

semua pas jumlahnya nanggung 

3ae 

P : layanan gopay selain untuk transaksi biasa buat apalagi mas ?  

D3 : kalau saya sih khusus untuk transaksi aja sekalian buat nabung. Jadi 6ac 
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uang yang di gopay gak saya pakai buat kebutuhan saya kecuali kalau 

kepepet banget gak ada uang cash. 

P : gak takut mas naruh uangnya di gopay ?  

D3 : kalau takut uangnya hilang sih enggak dek. bisa kita cek kok di 

aplikasinya atau di kantor 

3ac, 6ab 

P : baik mas. ada saran untuk gopay ?  

D3 : ditingkatkan terus saja keamanannya 7a 

  



204 
 

Transkrip Wawancara Driver 4 

 

Nama responden  : Dony 

Usia    : 26th 

Pekerjaan lain   : - 

Alamat   : Tengger Barat 

Hari / tanggal   : Sabtu / 5 Oktober 2019 

Lokasi wawancara  : UNIKA Soegijapranata 

Keterangan  : P (Pewawancara); D4 (Driver 4) 

 

Transkrip Coding 

P : mas Dony terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk saya 

wawancara. Mas Dony sebagai mitra gojek dalam sebulan bisa ambil 

orderan berapa kali ? 

 

D4 : maksimal banget 16 kali mbak. kalau di rata – rata ya sehari 14 kali 1a 

P : sering dapet pembayaran pakai tunai apa pakai gopay mas ?  

D4 : gak mesti sih kalau itu. Kadang sehari bisa dapet tunai juga pernah   

P : kalau mas Dony sendiri lebih suka yang bayar pakai tunai apa pakai 

gopay ? 

 

D4 : pakai gopay mbak 8a 

P : kenapa mas ?  

D4 : ya pakai gopay bisa praktis mbak, gak perlu menyiapkan 

kembalian. Terus juga pencairan uangnya cepet lewat atm diambilnya 

2ab, 2af 

P : terus kelebihan gopay lainnya menurut mas Dony apalagi ? di 

penggunaan aplikasinya yang mudah / tidak mudah mungkin 

 

D4 : oh kalau itu mudah mbak. saya termasuknya driver baru kan, baru 

10 bulan, dari awal pakai itu tidak ada kendala kok saya. Belajar sendiri 

aja. Bisa cepet paham kok. Karena dari aplikasinya juga udah jelas cara 

– caranya. Lagian kalau bingung daripada ke kantor bisa tanya teman – 

teman driver lainnya 

3ad, 3af 

P : mas Dony gak takut nyimpen uang di gopay ?  

D4: ya takut juga kenapa mbak kan sama kayak mbanking itu cara – 

caranya. Udah digital mbak, semua bisa terlacak. Securitynya juga udah 

baik gopay 

3ac, 5ab 

P : ada gak sih mas perbedaan pendapatan kalau dibayar pakai tunai 

sama dibayar pakai gopay ? 

 

D4 : sebenernya kalau harganya itu sama aja mbak yang driver 

dapatkan. Meskipun mbak pakai gopay ada potongan, kita tetep 

dapetnya sama. Langsung masuk juga ke saldo gopay kita dari kantor. 

Cuma seringnya kalau tunai kita dikasih lebih sama customer, kalau 

gopay jarang yang ngasih tip 

6ab, 6ae 

P : begitu ya mas. baik. ada saran untuk gopay ?  
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D4 : sarannya gak buat gopay mbak, buat gojeknya sih. Tingkat 

keamanannya ditambah lagi biar kita bisa ngedeteksi orderan fiktif. Gak 

jarang mbak yang kayak gitu 

7a 

P : siap mas Dony. Terima kasih  

D4 : ya mbak  
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Transkrip Wawancara Driver 5 

 

Nama responden  : Guntur 

Usia    : 22 th 

Pekerjaan lain  : Mahasiswa 

Alamat   : Jrobang Raya 

Hari / tanggal   : Sabtu / 5 Oktober 2019 

Lokasi wawancara  : UNIKA Soegijapranata 

Keterangan  : P (Pewawancara); D5 (Driver 5) 

 

Transkrip Coding 

P : terima kasih mas Guntur besedia meluangkan waktu untuk saya 

wawancara. Mas Guntur dalam sehari biasa ambil orderan berapa kali ? 

 

D5 : biasanya 15 kali narik 1a 

P : biasanya customer yang mas ambil bayarnya pakai tunai apa pakai 

gopay ? 

 

D5 : dua – duanya pada pakai. Gak bisa juga saya ambil yang bayarnya 

cuma pakai gopay atau cuma pakai tunai 

 

P : kalau mas Guntur lebih suka yang pakai gopay apa yang tunai ?  

D5 : lebih suka yang dibayar pakai gopay 8a 

P : emang kenapa mas ? apa kelebihan gopay menurut mas Guntur ?  

D5 : praktis, tidak perlu nunggu kembalian. Terus efisien juga, uang bisa 

langsung masuk ke rekening. Selain itu sih penggunaannya cenderung 

mudah 

2ab, 2ag, 

3ag 

P : emang gak ada risiko tertentu mas dengan menyimpan uang di gopay 

? 

 

D5 : ndak ada sih. Jangan sampai lah kena kejadian yang merugikan. 

Aku pun hati – hati meski udah setaun lebih jadi driver. Tiap aku mau 

top up ke pelanggan apa mau tarik tunai gitu bener – bener yang nunggu 

intruksi dari aplikasinya 

5ad 

P : intruksi yang dikasih jelas mas ?  

D5 : jelas kok, gampang dipahami juga kayak aplikasinya itu 3ad 

P : tapi uang yang mas Guntur dapet kalau ambil orderan yang pakai 

gopay sama yang tunai sama apa ndak mas ? soalnya customer kan kalau 

pakai gopay suka ada potongannya, belum kalau lagi punya voucher 

 

D5 : gak ngaruh mbak. mau kamu dapet diskon berapa aja ya yang aku 

dapet sama aja kayak tunai. Cuma aku dapet uangnya dari kantor 

langsung ke gopayku. Itu kan buat narik customer aja ada diskon segala 

macem 

6ae 

P : layanan gopay driver sama gak sih mas dengan layanan gopay 

customer yang bisa buat bayar macem – macem ? 

 

D5 : beda mbak. kalau punya driver cuma bisa buat transaksi sama 6ab 
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customer kalau order atau top up saldo. Kalau pengen dapet layanan 

yang kayak punya customer ya pakai aplikasi customer, gak aplikasi 

driver. Tapi kalau ketauan kantor gak boleh mbak, dikira nanti drivernya 

suka nembak orderan 

P : udah pernah kayak gitu mas ?  

D5 : gak pernah mbak. niatnya kan sambilan, tambahan uang jajan. Gak 

mau macem – macem daripada kena masalah 

5ad 

P : terus kalau misal mau lihat transaksi yang udah terjadi gimana mas ?  

D5 : kalau itu driver bisa lihat mbak, ada di aplikasi. Ya hampir sama 

kayak customer gitu 

3ac 

P : ada saran untuk gopaynya ndak mas ?  

D5 : lebih tegas menindak mitra aja mbak kalau ada komplain dari 

customer 

7a 

P : baik mas. saya rasa cukup sekian. Terima kasih  

D5 : iya mbak  
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Transkrip Wawancara Driver 6 

 

Nama responden  : Surono 

Usia    : 39 th 

Pekerjaan lain  : Security 

Alamat   : Kalilangse 

Hari / tanggal   : Sabtu / 5 Oktober 2019 

Lokasi wawancara  : UNIKA Soegijapranata 

Keterangan  : P (Pewawancara); D6 (Driver 6) 

 

Transkrip Coding 

P : terima kasih pak Surono berkenan untuk saya wawancara. Pak 

Surono selama menjadi driver, sehari bisa ambil orderan berapa kali ? 

 

D6 : paling 12 kali dek. tergantung saya narik jam berapa 1a 

P : seringnya customer yang pak Surono ambil orderannya bayar pakai 

gopay apa bayar pakai tunai pak ? 

 

D6 : keduanya dek. driver gak bisa nentuin mau ambil orderan yang 

bayar pakai mana 

 

P : kalau pak Surono lebih suka customer bayar pakai gopay apa tunai 

pak ? 

 

D6 : saya lebih suka yang gopay dek 8a 

P : kenapa emang pak ?  

D6 : lebih efisien aja, uang bisa langsung masuk ke rekening. Gak 

banyak – banyak pegang uang cash 

2ab, 2ag 

P : gak takut pak nyimpen uang di gopay pak ?  

D6 : enggak dek. malah enak kalau ada gopay, selain bisa diuangkan, 

kalau mau top up ke customer selalu ada 

2ac, 5ab 

P : ndak ribet to pak pakai gopay ?  

D6 : gak tu dek. tiap mau apa – apa tu jelas kayak haru begini – begini, 

selanjutnya begini. Asal sinyalnya bagus juga mudah mau apa - apa 

3ad 

P : bapak pernah ada kesalahan ndak selama pakai gopay ? mungkin pas 

top up salah apa gimana 

 

D6 : belum pernah ngalamin dek. saya ka sesuai prosedur tadi ya, jadi 

aman aman aja kalau transaksi 

 

P : kalau pendapatan antara customer bayar pakai gopay dan tunai sama 

gak pak ? 

 

D6 : wah ya sama saja. Bedanya cuma kalau gopay langsung masuk 

rekening, kalau tunai masuk dompet 

6ae 

P : gitu ya pak. Oke deh. Bapak ada saran untuk gopay gak ?  

D6 : jangan sampai bangkrut aja dek. mau inovasi kayak apa juga 

gakpapa. Nanti kita yang menyesuaikan. Soalnya sudah banyak yang 

menggantungkan nafkahnya disini 

7a 
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Transkrip Wawancara Driver 7 

 

Nama responden  : Harwibowo 

Usia    : 41 th 

Pekerjaan lain  : Bengkel body repair 

Alamat   : Pedurungan 

Hari / tanggal   : Sabtu / 5 Oktober 2019 

Lokasi wawancara  : UNIKA Soegijapranata 

Keterangan  : P (Pewawancara); D7 (Driver 7) 

 

Transkrip Coding 

P : terima kasih pak Harwibowo berkenan saya wawancara. Bapak 

Harwibowo dalam sehari biasanya ambil orderan berapa kali pak ? 

 

D7 : per harinya sekitar 15 dek 1a 

P : biasanya bapa dapat pembayarannya itu pakai gopay apa pakai tunai 

? 

 

D7 : ya gak mesti dek kalau itu. ada yang pakai tunai, ada yang pakai 

gopay 

 

P : pak Harwibowo lebih suka kalau customer bayar pakai mana pak ?  

D7 : kalau saya senengnya yang gopay 8a 

P : kenapa seneng gopay pak ?  

D7 : praktis, gak perlu nyiapain kembalian. Selain itu efisien juga uang 

bisa masuk rekening langsung. Terus gopay cenderung mudah 

digunakan 

2ab, 2ac, 

3ag 

P : berarti bapak nyimpen beberapa uang ya di gopay ?  

D7 : iya, sekalian jadiin tabungan dek 2ag 

P : gak takut pak ninggal uang di gopay ?  

D7 : enggak dek. bagi saya pribadi sebagai driver harus siap uang tunai 

dan siap gopay kalau sewaktu – waktu ada yang mau top up. Lagi pula 

gopay kan layanan dari gojek, pasti keamanannya udah dipikirin juga 

5ab 

P : memangnya kalau top up ke pelanggan dapat bonus pak ?  

D7 : dapatnya poin dek, tiap Rp25.000 dapat 0,5 poin. Tapi tidak bisa 

diakumulasi, misal adeknya top up Rp50.000 ya poin yang saya dapat 

tetap 0,5. Nah nanti poinnya kalau udah terkumpul bisa ditukar dengan 

uang, masuknya ke gopay 

6ae 

P : begitu to pak. Pernah tidak bapak mengalami kejadian yang 

merugikan bapak karena transaksi gopay ? 

 

D7 : pernah dek. jadi ada customer yang minta top up ke saya abis saya 

anter, saya top up kan. Abis di aplikasi saya terkirim tuh saya minta 

orangnya ngecek, tapi belum masuk. Lama dek gak masuk – masuk ke 

gopay orangnya itu. Akhirnya dia restart hpnya, baru deh masuk. 

Untung orangnya gak pakai ngomel karena saya liatin transaksi berhasil 

3ac, 4ab 
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dan gopay saya pun sudah kepotong 

P : kalau begitu jaringannya harus stabil ya pak. Baru sekali itu pak ?  

D7 : iya sekali itu aja dek. gak kepikiran juga kalau bakal ngalami 

kejadian kayak gitu 

 

P : tapi bapak gak jera buat top up ke customer pak ?  

D7 : gak lah dek. lumayan ada poinnya meski sedikit  

P : baik pak. Ada saran untuk gopay pak ?  

D7 : gak ada dek  

P : terima kasih pak Harwibowo  

D7 : sama – sama  
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Transkrip Wawancara Driver 8 

 

Nama responden  : Radesta 

Usia    : 23 th 

Pekerjaan lain  : Mahasiswa 

Alamat   : Sampangan 

Hari / tanggal   : Sabtu / 5 Oktober 2019 

Lokasi wawancara  : UNIKA Soegijapranata 

Keterangan  : P (Pewawancara); D8 (Driver 8) 

 

Transkrip Coding 

P : Halo Desta, terimakasih bersedia saya wawancara. Kamu sehari alau 

ambil orderan biasanya berapa kali ? 

 

D8 : aku ambil 12 kali aja rata – rata soalnya jadwal kuliah kan belum 

tentu sama dalam seminggu 

1a 

P : biasanya customernya bayar pakai tunai apa pakai gopay ?  

D8 : pakai keduanya ya. Aku gak bisa ngefilter sih mau transasi yang 

mana. Kalau bisa difilter juga kasian nanti customernya kesusahan cari 

driver 

 

P : iya bener juga. Kalau kamu sendiri lebih suka transaksi tunai apa 

yang pakai gopay ? 

 

D8 : dua – duanya Pris. Mau tunai ya oke, gopay ya bisa. Yang penting 

halal 

8a 

P : menurut kamu beda kelebihan tunai dan gopay apa ?  

D8 : kalau tunai sebenernya emang lebih panjang ya waktu kita sama 

customer karena harus ada transaksi abis jalan, tapi kadang kalau tunai 

tu bisa dapet bonus dari customer. Dikasih lebih gitu maksudnya. Kalau 

gopay ya nyingkat waktu banget emang, udah bayar di aplikasi kan. 

Memudahkan pekerjaan lah 

2ab, 2af 

P : tapi susah gak sih pakai gopay itu ? dari top up gopaymu sendiri 

sampai tarik tunainya ? 

 

D8 : oh enggak. Kalau kamu dah puya akunnya kamu bisa lihat kok, 

dipraktikkan sekalian. Mudah banget dan prosedurnya jelas. Kalau top 

up sama ambilnya yang punyaku pribadi lewat atm biasa. Cepet kok itu 

tinggal transfer aja dari gopay ke rekening bank. Yang agak lama top up 

ke customer. Gak lama – lama banget sih, tapi butuh proses gitu 

3ad, 3af 

P : pernah ngalamin hal merugikan selama pakai gopay ?  

D8 : belum pernah tuh  

P : tapi kamu punya saldo gopay kan ini ?  

D8 : ada tapi gak banyak  

P : gak takut nyimpen uang di gopay ?  

D8 : enggak ik. Lagian aku juga butuh gopay kan kalau ada customer 6ab 
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yang mau top up 

P : gopay cuma buat transaksi sama customer aja ?  

D8 : iya lah. Cuma buat nerima pembayaran gopay, nuker poin, transfer 

ke atm, sama top up ke customer 

 

P : siap. Ada masukan untuk gopay ?  

D8 : ndak ada Pris   

P : oke deh. Terima kasih  

D8 : sama - sama  
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Transkrip Wawancara Driver 9 

 

Nama responden  : Jati 

Usia    : 23 th 

Pekerjaan lain  : Mahasiswa 

Alamat   : Plamongan Indah 

Hari / tanggal   : Sabtu / 5 Oktober 2019 

Lokasi wawancara  : UNIKA Soegijapranata 

Keterangan  : P (Pewawancara); D9 (Driver 9) 

 

Transkrip Coding 

P : Hai Jati, terima kasih bersedia meluangkan waktunya untuk saya 

wawancara. Dala sehari kamu biasanya ambil orderan berapa kali ? 

 

D9 : kalau aku bikin rata – rata sekitar 15 orderan per hari 1a 

P : biasanya orderan yang kamu ambil transaksinya pakai tunai apa 

gopay ? 

 

D9 : kalau seringnya paai gopay, tapi tetep ada yang tunai  

P : kamu lebih suka tunai apa gopay ?  

D9 : gopay lah Pris 8a 

P : kenapa ik ? apa lebihnya gopay emang ?  

D9 : bikin produktif, soalnya gak perlu ada waktu buat transaksi. Sekali 

dipencet selesai juga udah, kelar, bisa narik lagi. Terus mudah 

digunakan juga. Bisa buat tabungan sih kalau buat aku. Kalau mau ambil 

tinggal ke atm aja 

2ad, 2ag, 

3ag 

P : gak takut pak nyimpen uang di gopay ?  

D9 : kenapa harus takut kalau kantornya aja ngebolehin customer buat 

bayar pakai gopay. Akunku juga bukan akun bohongan, aku daftar di 

kantor sesuai syarat dan ketentuan 

5ad 

P : betul itu. Kamu bisa gak transaksi kayak customer tapi pakai 

gopaymu? 

 

D9 : gak bisa. Layanan gopay customer sama driver tu beda. Gopay 

driver gak bisa buat beli macem – macem kayak gopay customer. Cuma 

buat transaksi ride food send aja to, sama isi saldo customer 

6ab 

P : saya kira sama. Menurut kamu risiko apa sih yag bakal dialami 

driver kalau pakai gopay ? 

 

D9 : risiko ya ? gak ada kayaknya selama akunnya sesuai dengan yang 

didaftarkan ya. Biar kalau mau ngecek atau complain gak kerepotan 

3ac 

P : baik. ada saran untuk gopay ?  

D9 : layanan untuk gopay driver bisa dibanyakin lagi kayak punya 

customer 

7a 

P : siap. Terima kasih yaa  

D9 : sama - sama  
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Transkrip Wawancara Driver 10 

 

Nama responden  : Arief 

Usia    : 27 th 

Pekerjaan lain  : - 

Alamat   : Mijen 

Hari / tanggal   : Sabtu / 5 Oktober 2019 

Lokasi wawancara  : UNIKA Soegijapranata 

Keterangan  : P (Pewawancara); D10 (Driver 10) 

 

Transkrip Coding 

P : terima kasih mas Arief berkenan saya wawancara. Mas Arief dalam 

sehari ambil orderan berapa kali ? 

 

D10 : sekitar 20 kali mbak, itu juga saya narik dari pagi – pagi jam anak 

– anak berangkat sekolah 

1a 

P : biasanya pada bayar tunai apa pakai gopay mas ?  

D10 : dua – duanya mbak, ada yang pakai gopay ada yang pakai tunai 

gitu 

 

P : kalau mas Arief sendiri lebih suka transaksi tunai apa pakai gopay ?  

D10 : transaksi gopay aja mbak 8a 

P : kenapa gopay mas ?  

D10 : lebih mudah dan langsung masuk ke rekening, jadi tidak perlu 

membawa uang banyak di dompet 

2ab, 2af 

P : emang ndak takut mas nyimpen uang di gopay ?  

D10 : gak mbak. gopay kan layanan dari gojek, ya berarti bisa dipercaya 5ac 

P : ribet ndak mas pakai gopay ? dari top up sampai tarik tunai  

D10 : kalau top up ke saldo saya gampang mbak tinggal transfer aja, 

kalau mau diambil juga ditransfer terus ambil di atm. Kalau mau top up 

customer juga ndak sulit dan aman menurutku karena ada kode 

verifikasi. Belum lagi driver itu bisa ngecek transaksi yang udah 

dilakukan mbak 

3ag, 3ac, 

5ab 

P : pernah mengalami hal gak baik selama pakai gopay mas ?  

D10 : gak pernah mbak kalau itu. Pernahnya dikensel orderannya  

P : dampaknya apa mas ?  

D10 : dampaknya di perfoma dan bonus yang saya dapat. Misalnya hari 

ini mbak kensel orderan dengan milih alasannya itu karena driver, 

wahhh sudah pasti besok orderan saya sepi mbak 

 

P : owalah jadi sistemnya gitu mas. kalau gopay driver sendiri bisa buat 

apa aja mas ? 

 

D10 : buat transaksi aja mbak sama customer, gak bisa kayak gopaynya 

mbak itu 

6ab 

P : baik mas. Makasih  



215 
 

Transkrip Wawancara Driver 11 

 

Nama responden  : Sugiharto 

Usia    : 52 th 

Pekerjaan lain  : - 

Alamat   : Gunungpati 

Hari / tanggal   : Sabtu / 5 Oktober 2019 

Lokasi wawancara  : UNIKA Soegijapranata 

Keterangan  : P (Pewawancara); D11 (Driver 11) 

 

Transkrip Coding 

P : terima kasih pak Sugiharto memperbolehkan saya untuk 

mewawancarai bapak. Pak Sugiharto dalam satu hari biasanya ambil 

orderan berapa kali ? 

 

D11 : paling ya 16 orderan. Ndak mau ngoyo saya dek, udah tua gini 

kena ac terus ndak kuat 

1a 

P : cuma gocar aja ya pak orderannya ?  

D11 : iya dek  

P : seringnya customer yang bapak ambil orderannya bayar pakai gopay 

apa tunai pak ? 

 

D11 : ya ada yang pakai gopay, ada yang pakai tunai  

P : kalau pak Sugiharto lebih suka transaksi pakai gopay apa tunai ?  

D11 : pakai gopay dek 8a 

P : kenapa pak ?  

D11 : karena lebih efisien ya, gak perlu nyiapin uang tunai buat 

kembalian. Naik tinggal naik, turun ya turun aja 

2ab, 2af 

P : memangnya proses pakai gopay gak susah pak ?  

D11 : ndak ki dek. pakai gopay gampange kayak gitu kok. Lagian kalau 

dirasain tu gopay banyak manfaate 

2ag, 3ag 

P : apa aja tu pak ?  

D11 : ya bisa buat nyimpen uang, kalau buat bayar transaksi nanti dapet 

potongan. Ya to ? terus banyak layanane tu punya penumpang bisa buat 

bayar macem – macem. Enak dek 

2ag 

P : lha kal punya bapak gak bisa buat bayar macem – macem ?  

D11 : gak bisa dek. punya saya cuma buat top up saldo gopay 

penumpang aja. Dapete cuma 0,5 poin untuk minimal top up Rp100.000. 

kalau dibawah itu gak dapet poin. Gak bisa diakumulasi juga 

6ab 

P : lha kalau pendapatan bapak pas dibayar pakai gopay sama pakai 

tunai sekali trip gitu sama kan ? 

 

D11 : sama dek nek itu. Poin top upnya aja itu yang menurut saya wagu 6ae 

P : bapak pernah ngalami kejadian yang merugikan bapak selama pakai 

gopay ? 
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D11 : ndak ada dek paringane. Prosedur top up sama pengambilan 

uangnya jelas. Top up ke saldo saya jelas, top up ke penumpang juga 

jelas 

3ad 

P : baik pak. Ada saran ndak pak untuk gopay ?  

D11 : sarannya ya sistem poinnya bisa diubah mungkin. Dibikin 

akumulasi gitu apa gimana drivernya juga dapet untung banyak pakai 

gopay. Gak cuma penumpangnya aja  

7a 

P : nggih pak siap. Terima kasih  

D11 : ya sama – sama  
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Transkrip Wawancara Driver 12 

 

Nama responden  : Gito 

Usia    : 32 th 

Pekerjaan lain  : - 

Alamat   : Cangkiran 

Hari / tanggal   : Senin / 7 Oktober 2019 

Lokasi wawancara  : Cangkiran 

Keterangan  : P (Pewawancara); D12 (Driver 12) 

 

Transkrip Coding 

P : pak Gito terima kasih bersedia saya wawancara. Pak Gito biasanya 

sehari ambil orderan berapa kali ? 

 

D12 : kurang lebihnya 10 orderan 1a 

P : biasanya customer bayar pakai gopay apa pakai tunai pak ?  

D12 : gak mesti mbak. kan bisa pakai dua – duanya. Tergantung 

customer aja mau bayar pakai apa 

 

P : pak Gito sendiri lebih suka kalau customer byar pakai yang mana ?  

D12 : kalau saya lebih suka yang pakai gopay 8a 

P : memangnya kenapa pak ?  

D12 : karena gak harus nuker uang receh buat kembalian, terus uangnya 

langsung masuk ke rekening saya juga 

2ad 

P : nanti ngambil uange ribet dong pak ?  

D12 : ya ndak to mbak, tinggal ambil lewat atm, kalau gak lewat 

customer yang pada top up aja. Sama aja sih dapet cash 

3ae 

P : pernah ngalami kejadian yang merugikan gak pak selama pakai 

gopay ? 

 

D12 : ndak pernah mbak. cuma kadang harga – harga di aplikasi itu gak 

update, saya konfirmasi ke customer dulu mau nambahi uangnya atau 

mau gimana, kalau misal setuju nambahi uang biasanya saya talangi 

dulu. Sesuai konfirmasi aja 

4ab 

P : bapak ndak takut top up uang di gopay bapak ?  

D11 : ndak tu mbak. peraturan kantor juga gopay itu. Maksudnya 

layanan yang disediain kantor. Saya percaya aja. Saya juga bisa kok 

mbak lihat history gopay saya. Ke kantor juga bisa sebenernya tapi kan 

cuma ngecek, gak ada masalah khusus, jadi ya ngapain kan ke kentor 

3ac, 5ab 

P : kalau pendapatan yang bapak terima antara bayar pakai gpa sama 

tunai sama pak ? 

 

D12 : sama mbak. sesuai juga, kantor gak motong lagi meski customer 

pakai voucher gitu ya, saya dapete tetep segitu 

6ab, 6ac 

P : baik pak. Bapak ada saran untuk gopay ndak ?  

D12 : kayak iklannya itu mbak dibanyakin 7a 
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Transkrip Wawancara Driver 13 

 

Nama responden  : Purwadi 

Usia    : 56 th 

Pekerjaan lain  : - 

Alamat   : Gunungpati 

Hari / tanggal   : Senin / 7 Oktober 2019 

Lokasi wawancara  : Cangkiran 

Keterangan  : P (Pewawancara); D13 (Driver 13) 

 

Transkrip Coding 

P : pak Purwadi terima kasih bersedia saya wawancara. Pak Purwadi 

biasanya ambil orderan gocar ini berapa kali dalam sehari ? 

 

D13 : 12an dek biasanya 1a 

P : customer yang bapak ambil orderannya biasanya pada bayar 

transaksi pakai gopay apa tunai ? 

 

D13 : ada yang tunai, ada yang gopay. Ndak mesti kok dek  

P : kalau bapak lebih suka dibayarnya pakai gopay apa tunai ?  

D13 : ya dua – duanya dek. yang penting halal 8a 

P : kalau gopay itu menurut bapak kelebihannya apa pak ?  

D13 : gopay ya bikin transaksi cepet aja dek. tapi saya kurang suka 

gopay. Harus ke atm dulu buat ambil dan minimal Rp50.000 ambilnya 

2ab, 4ab 

P : tapi pemakaian gopay bikin bingung gak pak ?  

D13 : kalau dibilang gampang tu sebenernya gampang dek, ada 

pemberitahuan caranya kalau mau top up gini, mau ambil uang gini 

3ad, 3ag 

P : pernah ndak bapak ngalami suatu kejadian yang merugikan pas 

bapak pakai gopay ? 

 

D13 : ndak pernah ki dek  

P : gitu ya pak. Baik. bapak ada saran untuk gopay ?  

D13 : ndak ada dek  

P : oke pak. Terima kasih  

D13 : sama – sama dek  
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Transkrip Wawancara Driver 14 

 

Nama responden  : Yoyok 

Usia    : 49 th 

Pekerjaan lain  : - 

Alamat   : Karangpanas 

Hari / tanggal   : Senin / 7 Oktober 2019 

Lokasi wawancara  : BSB 

Keterangan  : P (Pewawancara); D14 (Driver 14) 

 

Transkrip Coding 

P : pak Yoyok terima kasih bersedia saya wawancara. Pak Yoyok 

biasanya dalam sehari ambil berapa orderan ? 

 

D14 : paling – paling ya 10 kali aja 1a 

P : seringnya customer bayar pakai tunai apa gopay pak ?  

D14 : ya pakai dua – duanya kalau itu  

P : pak Yoyok lebih suka dibayar pakai tunai apa pakai gopay ?  

D14 : lebih suka pakai tunai  8a 

P : kenapa pak ?  

D14 : kalau dibayar pakai tunai kadang dapet tambahan dari customer. 

Sedangkan kalau dibayar pakai gopay pasti pas 

 

P : tapi pendapat yang diterima bapak sama kan nominalnya ?  

D14 : sebenere jadi sama aja. Kalau pakai tunai memang keliatane dapet 

penuh, tapi sama sistem otmatis dipotong 20%. Lha kalau customer 

bayar pakai gopay terus dapet potngan, dari sistemnya uang yang masuk 

ke gopay saya gak ada pengurangan. Ya intinya biaya normal itu 

20%nya dipotong sama kantor 

6ae 

P : selama ini pernah mengalami hal merugikan gak pak ketika pakai 

gopay ? 

 

D14 : belum pernah itu. Misal harus nambahi biaya pun saya konfirmasi 

ke customer dulu biar gak merugi 

 

P : menrut bapak sistem keuangan gopay bisa dipercaya ndak pak ?  

D14 : bisa aja. Gopay itu buatan kantor gojek, layanan juga, kalau tidak 

bisa dipercaya ya masa layanannya diluncurkan dan udah banyak yang 

pakai 

5ac 

P : kalau kelebihan gopay menurut pak Yoyok apa ?  

D14 : lebih cepet aja transaksinya 2ab 

P : baik pak. Ada saran mengenai gopay pak ?  

D14 : sistimnya diperbaiki lagi supaya customer tetep mau order gojek 7a 

P : siap pak. maturnuwun  

D14 : sama – sama   
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Transkrip Wawancara Driver 15 

 

Nama responden  : Ahmad 

Usia    : 27 th 

Pekerjaan lain  : - 

Alamat   : Sampangan 

Hari / tanggal   : Senin / 7 Oktober 2019 

Lokasi wawancara  : BSB 

Keterangan  : P (Pewawancara); D15 (Driver 15) 

 

Transkrip Coding 

P : terima kasih mas bersedia meluangkan waktu untuk saya wawancara. 

Mas Ahmad biasanya dalam sehari bisa ambil orderan berapa kali ? 

 

D15 : ada sekitar 20 kali mbak 1a 

P : biasanya customer bayar pakai tunai apa pakai gopay mas ?  

D15 : pakai keduanya mbak, ndak mesti kok  

P : mas Ahmad sendiri lebih suka kalau customer bayar pakai apa ?  

D15 : pakai tunai lah mbak 8a 

P : kenapa emang mas ?  

D15 : suka dapet tip mbak. kalau yang pakai gopay itu jarang kasih tip  

P : tapi ndak ribet mas kalau pakai tunai ?  

D15 : paling ya harus nyiapin kembalian aja mbak. kalau cepetnya itu 

gopay lebih cepat memang, gak perlu ada transaksi lagi di akhir 

2ab 

P : tapi pendapatan kalau mas Ahmad dibayar pakai gopay sama kayak 

kalau dibayar pakai tunai ? 

 

D15 : sama kalau itu mbak. kalau dapat tunai, gopaynya otomatis 

kepotong 20% 

6ae 

P : layanan gopay tu mudah ndak sih mas menurut mas Ahmad ?  

D15 : kalau top up sama ambilnya cukup mudah, lewat atm bisa. Kalau 

top up ke customer juga mudah, ada intruksi 

3ag 

P : gopay bisa dipercaya untuk menyimpan uang ya mas ?  

D15 : sejauh ini sih bisa mbak. gak ada kendala apa – apa selama pakai  

P : baik. ada saran untuk gopay dari mas Ahmad ?  

D15 : ndak ada kok mbak  

P : oke mas. terima kasih  

D15 : sama – sama   
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Transkrip Wawancara Driver 16 

 

Nama responden  : Ahsel 

Usia    : 34 th 

Pekerjaan lain  : - 

Alamat   : Tembalang 

Hari / tanggal   : Senin / 7 Oktober 2019 

Lokasi wawancara  : BSB 

Keterangan  : P (Pewawancara); D16 (Driver 16) 

 

Transkrip Coding 

P : pak Ahsel, terima kasih bersedia saya wawancara. Pak Ahsel dalam 

sehari bisa ambil berapa orderan pak ? 

 

D16 : sekitar 20 kali, itu juga dari pagi nariknya 1a 

P : biasany customer bayarnya orderan pakai transaksi tunai apa gopay 

pak ? 

 

D16 : ada yang tunai, ada yang gopay. Gak mesti sih ya. Bisa seharian 

dapet gopay, bisa campur – campur 

 

P : pak Ahsel sendiri lebih suka transaksi yang pakai tunai apa pakai 

gopay ? 

 

D16 : pakai tunai aja 8a 

P : kenapa pak ?  

D16 : kalau pakai tunai dapatnya uang full, seringnya ada bonus juga 

dari customer. Kalau pakai gopay kan enggak, dipotong sama sistemnya. 

Tunai juga dipotong sih sama sistem lewat gopay, tapi kalau ada bonus 

jadi kayak gak kepotong 

6ae 

P : tapi untuk pemakaiannya susah ndak pak ?  

D16 : gopay driver itu cuma bisa buat nerima uang dari customer, top up 

ke customer, ngambil uang. Dari awal pakai udah ngerasa mudah, 

sistemnya juga jelas, enggak yang bikin bingung 

3ad, 3af 

P : bapak pernah ngalami kejadian yang merugikan bapak selama pakai 

gopay ? 

 

D16 : enggak pernah ngalami yang ndak baik. selama ini pakai gopay ya 

ngerasanya transaksi lebih cepet, dan gak perlu khawatir kenapa – 

kenapa selama akunnya enggak akun bohongan. Kalau driver kan gak 

mungkin akun bohong 

2ab, 5ad 

P : oke pak Ahsel. Ada saran erkait gopay ?  

D16 : SOPnya aja lebih dijelaskan dan didetailkan 7s 

P : baik. Terima kasih  

D16 : iyaa  
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Transkrip Wawancara Driver 17 

 

Nama responden  : Andi 

Usia    : 42 th 

Pekerjaan lain  : - 

Alamat   : Tembalang 

Hari / tanggal   : Senin / 7 Oktober 2019 

Lokasi wawancara  : BSB 

Keterangan  : P (Pewawancara); D17 (Driver 17) 

 

Transkrip Coding 

P : pak Andi terima kasih berkenan saya wawancara. Pak Andi ini kalau 

di rata – rata sehari ambil berapa orderan ? 

 

D17 : 17 kali aja ambilnya. Udah capek juga ngejar banyak – banyak 1a 

P : kalau customer yang bapak ambil orderannya biasanya bayar pakai 

tunai apa pakai gopay ? 

 

D17 : ada yang pakai gopay, ada yang pakai tunai. Ndak mesti kok  

P : kalau pak Andi lebih suka customer bayar pakai gopay apa tunai ?  

D17 : pakai tunai 8a 

P : kenapa emang pak ?  

D17 : kalau pakai gopay dipotong sama sistem  

P : memang kalau tunai endak pak ?  

D17 : ya sama saja sebenernya, tapi lebih menguntungkan kalau pakai 

tunai, sering dapet tip 

6ae 

P : kalau kelebihan gopay dibanding tunai apa pak ?  

D17 : lebih efektif ya, ndak perlu ada transaksi lagi 2ae 

P : penggunaannya mudah ndak pak ?  

D17 : termasuknya mudah, ada cara – caranya kalau mau top up apa 

mau apa 

3ad, 3ag 

P : pernah tidak bapak mengalami kejadian ndak baik selama pakai 

gopay ? 

 

D17 : paling ya kalau ada harga yang belum update gitu, kadang 

customer gak mau tau, harga yang tertera sekian, eh ternyata di tempat 

udah naik. Daripada dicancel terus bikin perfoma saya jelek, ya sudah 

ngalahi aja saya bayar kurangnya. Mungkin mereka ndak percaya ya 

sama saya, takut kalau dibohongi, atau mungkin mereka kan bayar pakai 

gopay, lagi gak punya uang buat nambahin bayarnya 

4ac 

P : rugi juga ya pak kalau gitu terus  

D17 : tapi endak sering saya dapet customer seperti itu. Paling sesekali 

saja 

 

P : bapak punya saldo di gopay pak ?  

D17 : ada beberapa   
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P : bapak ndak takut simpan uang di gopay ?  

D17 : ndak pernah kepikiran takut segala, gopay bawaan juga dari 

gojeknya. Kalau bisa sih saya dapetnya tunai aja, daripada harus ke atm 

buat ngambil, belum lagi minimalnya Rp50.000 

 

P : baik. ada saran untuk gopay pak ?  

D17 : ya untuk customer, kalau ada update harga dari tempat makan bisa 

lebih mengerti lagi aja terutama yang bayarnya paai gopay itu 

7a 

P : baik pak terima kasih  
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Transkrip Wawancara Driver 18 

 

Nama responden  : Nova 

Usia    : 36 th 

Pekerjaan lain  : - 

Alamat   : Jatibarang 

Hari / tanggal   : Senin / 7 Oktober 2019 

Lokasi wawancara  : BSB 

Keterangan  : P (Pewawancara); D18 (Driver 18) 

 

Transkrip Coding 

P : pak Nova terima kasih bersedia saya wawancara. Pak Nova biasanya 

dalam satu hari ambil orderan berapa kali ? 

 

D18 : kurang lebih bisa 20 kali 1a 

P : customer yang diambil orderannya itu seringnya pakai transaksi tunai 

apa gopay pak ? 

 

D18 : dua – duanya sih ya  

P : pak Nova lebih suka transaksi yang mana ?  

D18 : mau mana aja oke kalau saya. Gopay ya oke, tunai juga gak 

masalah. Soalnya uang yang masuk ke saya sama saja 

6ae, 8a 

P : kalau kelebihan transaksi gopay menurut pak Nova apa ?  

D18 : lebih produktif kerjanya, selesai ngantar, langsung on lagi buat 

dapet orderan selanjutnya. Lebih mudah juga karena gak perlu nyiapin 

kembalian 

2ad, 2af 

P : lalu menurut bapak, penggunaan gopay mudah ndak ?  

D18 : ya mudah, dari awal pakai sampai sekarang tetep ada kayak 

petunjuknya itu 

3ad, 3ag 

P : ngambil uang di gopaynya gak susah pak ?  

D18 : endak, bisa lewat atm, kalau paling mudah ya kalau ada customer 

yang top up, bisa juga lewat kantor apa lewat bank kan gak kepatok 

harus Rp50.000 apa Rp100.000 

3ae 

P : bapak pernah ada kerugian ndak selama pakai gopay ?  

D18 : rugi pakai gopay belum pernah kejadian  

P : ndak takut pak harus top up uang sekian di gopay ?  

D18 : enggak. Selain gopay itu layanan dari gojek, akun saya bukan 

akun bohongan, kalau ada apa – apa bisa terlacak 

3ac, 5ad 

P : baik. bapak ada saran untuk gopay ?  

D18 : mungkin kedepannya biaya parkir sama tiket masuk bisa masuk 

juga jadi biaya customer, mau pakai gopay maupun pakai tunai. Karena 

tidak semua tempat meggratiskan parkir dan biaya masuk 

7a 

P : iya pak. Terima kasih  

D18 : iya  
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Transkrip Wawancara Driver 19 

 

Nama responden  : Tolib 

Usia    : 29 th 

Pekerjaan lain  : Penjual angkringan 

Alamat   : Krapyak 

Hari / tanggal   : Senin / 7 Oktober 2019 

Lokasi wawancara  : Ngaliyan 

Keterangan  : P (Pewawancara); D19 (Driver 19) 

 

Transkrip Coding 

P : terima kasih mas Tolib atas ketersediaannya untuk saya wawancara. 

Mas Tolib dalam sehari biasa ambil berapa orderan ? 

 

D19 : sehari rata – rata 10 kali aja. Soalnya kalau malem saya bantu istri 

buka warung angkringan 

1a 

P : seringnya customer bayar transaksinya pakai apa mas ?  

D19 : ya pakai tunai, ya pakai gopay  

P : mas Tolib sendiri lebih suka transaksi pakai apa ?  

D19 : sukanya kalau pada pakai gopay 8a 

P : memangnya kenapa mas ?  

D19 : sebenernya kalau pemasukan harian selain jadi driver kan udah 

ada angkringan itu, jadi pemasukan dari driver ini lebih saya jadikan 

tabungan aja 

2ag 

P : memangnya ndak takut nyimpen uang di gopay ?  

D19 : kalau takut nanti top up saldo ke customernya gimana  

P : pernah ndak mas Tolib dirugikan waktu transaksi pakai gopay ?  

D19 : ndak pernah. Menurut saya sistemnya gopay udah bagus, bisa 

dipercaya lah karena minimnya eror atau kesalahan yang saya alami. 

Transaksi – transaksi yang sudah terjadi juga bisa dicek 

3ac, 5ac 

P : kalau pendapatan yang diterima antara pakai gopay dan tunai sama 

ndak mas ? 

 

D19 : sama. Misalnya transaksi gopay itu yang masuk ke rekening udah 

dipotong, kalau transaksinya tunai, gopay yang kepotong 

6ae 

P : baik mas. ada saran untuk gopay ?  

D19 : dikembangkan terus potensi gopaynya, tapi jangan sampai 

melenceng dari visi misi 

7a 

P : baik mas. terima kasih  
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Transkrip Wawancara Driver 20 

 

Nama responden  : Sumarjono 

Usia    : 64 th 

Pekerjaan lain  : Security 

Alamat   : Kesatrian 

Hari / tanggal   : Senin / 7 Oktober 2019 

Lokasi wawancara  : Ngaliyan 

Keterangan  : P (Pewawancara); D20 (Driver 20) 

 

Transkrip Coding 

P : terima kasih pak Sumarjono, berkenan untuk saya wawancara. Pak 

Sumarjono ini pensiunan tapi tetp bekerja ya pak. Biasanya sehari abil 

orderan berapa kali ? 

 

D20 : saya ambil 5 tarikan aja biasanya, tergantung sift satpamnya juga 1a 

P : customernya lebih banyak menggunakan transaksi gopay apa tunai 

pak ? 

 

D20 : ya dua – duanya. Tapi sebenernya saya lebih suka pakai gopay 8a 

P : memangnya kenapa pak ?  

D20 : lebih praktis, bisa buat tabungan juga. Saya kan masih ada 

pensiunan sama gaji dari satpam, jadi ini buat jaga – jaga. Buat ngambil 

uangnya juga gak susah, lewat atm biasa bisa 

2ac, 2ag, 

3ag 

P : endak risiko pak nyimpen uang di gopay ?  

D20 : masa ya layanan dari perusahaan bisa berisiko 5ac 

P : bapak pernah mengalami hal – hal merugikan ndak pak selama pakai 

gopay ? 

 

D20 : saya pernah ambil orderan gofood, tapi ada kenaikan harga, saya 

konfirmasi bilangnya ndak apa, setelah saya pesan, dicancel sama 

customernya. Ya mau ndak mau saya bayar pakai uang saya sendiri. 

Saya bawa pulang saja untuk makan di rumah 

4ac 

P : tetap disyukuri ya pak ya  

D20 : ya sebenarnya kalau mau diurus ke kantor bisa, tapi SOP nya 

susah, terus iya kalau customernya itu mau datang, kalau endak kan 

sama saja saya yang dinyatakan salah, uang gak kembali 

 

P : wah ya susah juga ya pak. Kalau pendapatannya antara transaksi 

gopay dan tunai sama ndak to pak ? 

 

D20 : sama saja kalau itu, yang bikin beda cuma tip dari customer 6ae 

P : baik pak. Ada saran untuk gopay ndak pak ?  

D20 : layanan gopay untuk driver bisa ditambah lagi 7a 

P : baik pak. Terima kasih  
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Transkrip Wawancara Driver 21 

 

Nama responden  : Rio 

Usia    : 22 th 

Pekerjaan lain  : Mahasiswa 

Alamat   : Mijen 

Hari / tanggal   : Senin / 7 Oktober 2019 

Lokasi wawancara  : Ngaliyan 

Keterangan  : P (Pewawancara); D21 (Driver 21) 

 

Transkrip Coding 

P : halo Rio, terima kasih bersedia saya wawancara. Rio biasaya dalam 

sehari ambil orderan berapa kali ? 

 

D21 : sekitar 10 kali aja, soalnya aku narik di sela – sela waktu kuliah. 

Itu pun gak sampai malam kalau ada kuliah paginya 

1a 

P : kalau customernya lebih banyak yang transaksi pakai gopay apa 

tunai ? 

 

D21 : dua – duanya. Gak bisa diprediksi juga  

P : Rio sendiri lebih suka transaksi pakai gopay apa tunai ?  

D21 : yang pakai gopay 8a 

P : kenapa emang ?  

D21 : yang pasti praktis ya, memudahkan juga daripada harus cari 

kembalian, lebih cepat transaksinya karena dilakukan sama customer di 

awal. Paling penting bikin gak boros. Kalau pegang cash suka boros 

2ab, 2ac, 

2ag 

P : ndak takut pak nyimpen uang di gopay ?  

D21 : ndak sih, menurutku gopay aman buat nyimpen uang. Gopay 

sendiri emang layanan untuk memudahkan transaksi dengan top up dulu 

kan. Berarti gopay dirancang aman 

5ac 

P : pernah ndak ngalamin hal gak baik pas pakai gopay ?  

D21 : gak pernah  

P : memangnya penggunaan gopay mudah ya ?  

D21 : mudah. Saya dari gak bisa juga jadi bisa. Awal top up itu saya ke 

alfamart, abis itu saldonya masuk dari transaksi customer aja. Nanti 

kalau ambil lewat atm biasa bisa sesuai akun bank yang dimiliki. Cuma 

gopa driver gak bisa dipakai buat bayar – bayar kayak gopay customer 

3af, 6ab 

P : kalau bedanya pendapatan transaksi gopay sama tunai ada ndak ?  

D21 : pendapatan bersih ndak ada yang beda kecuali kalau dapet tip di 

masing – masing trip 

6ae 

P : gitu ya. Rio ada saran ndak buat gopay ?  

D21 : mungkin ongkos parkir atau masuk ke tempat – tempat tertentu 

yang dikenakan tarif, biayanya bisa dimasukkan ke customer saja. Meski 

di SOP gak boleh minta biaya tambahan ke customer 

7a 
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Transkrip Wawancara Driver 22 

 

Nama responden  : Aldy 

Usia    : 25 th 

Pekerjaan lain  : - 

Alamat   : Kampung kali 

Hari / tanggal   : Rabu / 9 Oktober 2019 

Lokasi wawancara  : SMC Telogorejo 

Keterangan  : P (Pewawancara); D22 (Driver 22) 

 

Transkrip Coding 

P : mas Aldy, terima kasih bersedia menyempatkan waktunya untuk 

saya wawancara. Mas Aldy jadi driver ini biasanya sehari ambil berapa 

orderan ? 

 

D22 : sekitar 16 kali sehari, sebenarnya bisa lebih, tapi bantu orang tua 

juga di rumah 

1a 

P : seringnya customer transaksinya tunai apa pakai gopay mas ?  

D22 : ya ada yang pakai tunai, ada yang pakai gopay  

P : mas Aldy sendiri suka transaksi yang mana ?  

D22 : keduanya saya suka 8a 

P : menurut mas Aldy, kelebiha gopay apa mas ?  

D22 : transaksi lebih cepat, lebih produktif, penggunaannya mudah, dari 

awal dipelajari pun mudah. Aman, karena gopay layanan dari gojek 

langsung 

2ab, 2ad, 

3ab, 3ag, 

5ac 

P : pernah ndak mas Aldy mengalami kejadian tidak baik selama pakai 

gopay ? 

 

D22 : ndak pernah. Saya pakainya juga hati – hati sih ya karena tinggal 

klik aja, daripada nanti kebablasan transaksinya 

 

P : kalau pendapatan antara transaksi gopay sama transaksi tunai sama 

apa ndak mas ? 

 

D22 : sama aja. Customer pakai voucher pun uang yang saya terima 

sama, ndak kepotong 

6ae 

P : kalau gopay driver itu bisa buat transaksi macem – macem ndak sih 

mas ? 

 

D22 : gak bisa. Kalau customer emang bisa, kalau driver cuma buat 

transaksi sama customer, top up saldo gopay customer, tarik tunai, itu itu 

aja 

6ab, 6ac 

P : oke deh mas, ada saran untuk gopay ?  

D22 : ndak ada. So far so good sistem gopay  

P : baik, terima kasih mas  

D22 : iya  
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Transkrip Wawancara Driver 23 

 

Nama responden  : Budiyono 

Usia    : 44 th 

Pekerjaan lain  : - 

Alamat   : Citarum 

Hari / tanggal   : Rabu / 9 Oktober 2019 

Lokasi wawancara  : SMC Telogorejo 

Keterangan  : P (Pewawancara); D23 (Driver 23) 

 

Transkrip Coding 

P : terima kasih pak Budiyono atas ketersediaannya saya wawancara. 

Pak Budiyono dalam satu hari bisa ambil orderan berapa kali pak ? 

 

D23 : kurang lebih 20 kali mbak 1a 

P : seringnya customer pilih transaksi tunai atau gopay pak ?  

D23 : bisa semua mbak, pilihan bayar pakai cara apa kan ada di 

customer 

 

P : kalau pak Budiyono lebih suka transaksi yang mana ?  

D23 : tunai aja mbak yang gak perlu ambil di atm lagi 8a 

P : kalau pakai gopa ribet ya pak ?  

D23 : ribet banget sih enggak, cuma kalau mau ambil harus ke atm dulu. 

Itu juga minimal Rp50.000 ambilnya. Sebenernya di kantor bisa tapi 

suka lama 

3ae 

P : tapi bapak punya saldo gopay ?  

D23 : ada mbak  

P : ndak takut hilang pak saldonya ?  

D23 : gak sih mbak. ya gimana dari kantor juga memberlakukan 

pembayaran pakai gopay kan mau gak mau pasti ikut pakai gopay 

5ad 

P : kelebihan gopay apa aja sih menurut bapak ?  

D23 : ya kalau pakai gopay itu bisa lebih cepet transaksinya, ndak repot 

cari kembalian. Kerja lumayan lebih mudah lah 

2ab, 2af 

P : pernah ndak bapak mengalami risiko ndak baik selama pakai gopay ?  

D23 : rasa – rasanya belum pernah itu mbak  

P : pendapatan dengan transaksi gopay sama pendapatan tunai sama  

ndak ? 

 

D23 : sama aja lah kalau itu. Lagian gopaynya driver gak bisa digunakan 

untuk transaksi kayak punya customer 

6ab, 6ae 

P : baik pak kalau begitu. Ada saran untuk gopay ?  

D23 : ditingkatkan lagi saja keamanan gopaynya biar ndak ada pikiran 

buruk atau sampai mengalami kejadian tidak badi 

7a 

P : bai. Terima kasih pak  

D23 : sama – sama  
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Transkrip Wawancara Driver 24 

 

Nama responden  : Hakim 

Usia    : 37 th 

Pekerjaan lain  : - 

Alamat   : Tanah Mas 

Hari / tanggal   : Rabu / 9 Oktober 2019 

Lokasi wawancara  : SMC Telogorejo 

Keterangan  : P (Pewawancara); D24 (Driver 24) 

 

Transkrip Coding 

P : terima kasih pak  Hakim untuk waktunya saya wawancara. Pak 

Hakim biasanya dalam sehari ambil order berapa kali ? 

 

D24 : rata – rata kalau sehari saya narik dapet 18 orderan lah 1a 

P : customer yang bapak layani lebih suka transaksi pakai tunai apa 

gopay pak ? 

 

D24 : ya dua – duanya kalau cara bayarnya  

P : pak Hakim lebih suka transaksi yang mana ?  

D24 : kalau dibilang lebih suka yang mana sebenernya lebih suka gopay 8a 

P : kenapa pak ?  

D24 : uang yang saya dapet sama memang besarnya mau gopay apa 

tunai. Cuma gopay gak bikin saya nyiapin kembalian. Kadang repot 

kalau ada customer yang butuh kembalian banyak pas tunai saya habis  

2ab 

P : gak khawatir pak ada uang di gopay ?  

D24 : malah enak. Bisa buat nyisain uang, bisa buat top up saldo gopay 

customer, bisa diambil saat itu juga lewat atm 

2ag 

P : pemakaian gopay sendiri endak susah pak ?  

D24 : ya endak mbak, tinggal klik aja kok. Ada cara – cara nya juga gak 

bikin bingung harus ngafalin 

3ad, 3ag 

P : pernah mengalami kejadian merugikan selama pakai gopay pak ?  

D24 : ndak pernah mbak  

P : kalau pendapatan antara transaksi gopay sama tunai ada bedanya 

ndak pak ? 

 

D24 : gak ada mbak. mau tunai apa gopay tetep yang kita dapetin segitu 6ae 

P : baik pak. Bapak ada saran mengenai gopay ?  

D24 : mungkin gopay bisa kasih bonus ke driver. Customer aja dapet 

voucher, masa driver gak dapet bonus 

7a 

P : siap pak. Terima kasih ya  

D24 : sama - sama  

  



231 
 

Transkrip Wawancara Driver 25 

 

Nama responden  : Asropin 

Usia    : 29 th 

Pekerjaan lain  : - 

Alamat   : Campurjo 

Hari / tanggal   : Rabu / 9 Oktober 2019 

Lokasi wawancara  : SMC Telogorejo 

Keterangan  : P (Pewawancara); D25 (Driver 25) 

 

Transkrip Coding 

P : mas Asropin, terima kasih bersedia saya wawancara. Mas Asropin 

ini dalam sehari biasa ambil berapa orderan ? 

 

D25 : sebenernya ndk mesti, tapi ya 10 kali ada 1a 

P : biasanya customer yang mas Asropin ambil orderannya itu 

transaksiya pakai tunai apa pakai gopay ? 

 

D25 : macem – macem. Ada yang pakai tunai, ada yang pakai gopay  

P : mas Asropin lebih suka transaksi yang mana ?  

D25 : gopay kalau saya 8a 

P : kenapa gopay mas ?  

D25 : menurut saya gopay lebih efektif, dan memudahkan pekerjaan 2af, 2ag 

P : gopay mudah digunakan ndak sih mas ?  

D25 : mudah digunakan. Belum lagi kalau customer top up bisa dapat 

bonus poin yang kalau dikumpulin nanti bisa ditukar dengan uang 

3ag, 6ab 

P : ndak takut nyimpan uang di gopay ?  

D25 : endak lah. Gopay layanan dari perusahaan, jadi pasti sudah aman 

digunakan 

5ac 

P : pernah ngalamin hal merugikan selama pakai gopay ?  

D25 : gak pernah, kalau bisa sih jangan sampai lah ya  

P : kalau pendapatan yang mas Asropin dapet dari transaksi tunai dan 

gopay itu ada bedanya ndak mas ? 

 

D25 : ndak ada lah, sama saja saya dapatnya. Dapat transaksi tunai ya 

nanti gopaynya juga kepotong otomatis 

6ae 

P : gitu ya mas. baik. ada saran untuk gopay ndak mas ?  

D25 : ndak ada  

P : oke mas. terima kasih ya  

D25 : iya sama – sama   
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Transkrip Wawancara Driver 26 

 

Nama responden  : Budi 

Usia    : 43 th 

Pekerjaan lain  : - 

Alamat   : Manyaran 

Hari / tanggal   : Rabu / 9 Oktober 2019 

Lokasi wawancara  : SMC Telogorejo 

Keterangan  : P (Pewawancara); D26 (Driver 26) 

 

Transkrip Coding 

P : halo pak Budi, terima kasih bersedia saya wawancara. Pak Budi ini 

biasanya dalam sehari ambil berapa orderan pak ? 

 

D26 : sekitar 15 orderan 1a 

P : seringnya customer transaksi pakai tunai apa pakai gopay pak ?  

D26 : ada yang pakai tunai, ada yang pakai gopay. Gak mesti  

P : pak Budi sendiri lebih suka transaksi pakai yang mana pak ?  

D26 : pakai gopay aja sih yang lebih cepet, jadi abis sampai ditujuan 

bisa langsung nunggu orderan lagi sambil jalan. Ndak perlu nunggu 

transaksi di tempat dulu 

2ab, 2ad, 

8a 

P : gopay sendiri mudah digunakan pak ?  

D26 : dulunya ya sempat bingung karena saya gak canggih - canggih 

banget. Minta diajarin temen – temen driver lainnya terus bisa. Abis bisa 

ya enak aja pakai nya 

3af 

P : pernah tidak bapak mengalami kejadian merugikan saat pakai gopay 

? 

 

D26 : ndak pernah ya, saya kalau mau pakai gopay entah buat top up 

atau mau saya ambil, saya lakukan sesuai prosedur 

5ad 

P : kalau pendapatan yang bapak terima saat transaksi tunai dan gopay 

itu sama tidak pak ? 

 

D26 : sama kalau itu. Bedanya biasanya dapet bonus dari customer. Ada 

yang kasih, ada yang ndak kasih. Ya semua disyukuri 

6ae 

P : gitu ya pak. Bapak ada saran ndak untuk gopay ?  

D26 : sarannya harganya jangan terlalu tinggi meski pada bayar pakai 

gopay, takutnya kalau customer pada pindah, karena bagi sebagian 

driver ini jadi mata pencaharian pokok 

7a 

P : baik pak. Terima kasih  

D26 : iya  
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Transkrip Wawancara Driver 27 

 

Nama responden  : Garda 

Usia    : 23 th 

Pekerjaan lain  : Mahasiswa 

Alamat   : Jatisari 

Hari / tanggal   : Rabu / 9 Oktober 2019 

Lokasi wawancara  : SMC Telogorejo 

Keterangan  : P (Pewawancara); D27 (Driver 27) 

 

Transkrip Coding 

P : terima kasih Garda berkenan saya wawancara. Garda biasanya dalam 

sehari bisa ambil berapa orderan ? 

 

D27 : biasanya 12 kali aja, kadang bisa lebih atau kurang, tergantung 

jam kuliah 

1a 

P : customer biasanya transaksi pakai tunai apa gopay Da ?  

D27 : bisa keduanya. Tinggal mereka aja mau pakai apa  

P : kalau kamu sukanya transaksi yang mana ?  

D27 : gopay lah, anak muda 8a 

P : kenapa suka gopay ?  

D27 : lebih oke aja buat transaksi. Cepet, gak repot, gak bikin lama – 

lama nunggu uang customer 

2ab, 2ac, 

2af 

P : gak takut nyimpen uang di gopay ?  

D27 : gak lah, gopay bisa jadi alternatif tabungan juga. Layanan yang 

disediain aplikasi kan, jadi pasti aman 

2ag, 5ac 

P : pakainya mudah ?  

D27 : sejauh ini mudah asal ada saldonya 3ag 

P : pernah ada kejadian merugikan selama pakai gopay ndak ?  

D27 : gak pernah. Selama step stepnya itu diisi sesuai oke aja 5ad 

P : pendapatannya sama ndak antara transaksi tunai sama gopay ?  

D27 : sama lah. Kalau driver bonusnya poin kalau berhasil top up sald 

ke customer 

6ae 

P : ada saran ndak Da buat gopay ?  

D27 : sejauh ini udah bagus kok, dikembangkan lagi aja 7a 

P : oke Da, terima kasih  

D27 : sama – sama   
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Transkrip Wawancara Driver 28 

 

Nama responden  : Dhimas 

Usia    : 22 th 

Pekerjaan lain  : Mahasiswa 

Alamat   : Karangbendo 

Hari / tanggal   : Rabu / 9 Oktober 2019 

Lokasi wawancara  : SMC Telogorejo 

Keterangan  : P (Pewawancara); D28 (Driver 28) 

 

Transkrip Coding 

P : terima kasih Dhimas bersedia saya wawancara. Dhimas biasanya 

dalam sehari bisa ambil berapa orderan ? 

 

D28 : rata – rata 16 kali sehari 1a 

P : seringnya customer transaksi pakai apa Dhim ?  

D28 : banyaknya pakai gopay, tapi ada yang masih pakai tunai  

P : kalau kamu lebih suka transaksi pakai gopay apa tunai ?  

D28 : pakai gopay juga 8a 

P : kenapa emang ?  

D28 : lebih bisa diatur keuangannya. Kalau bawa tunai suka boros jajan 2ag 

P : gak takut nyimpan uang di gopay ?  

D28 : gopay layanan dari gojek, ya takut kenapa 5ac 

P : susah ndak Dhim pakai gopay ?  

D28 : susahnya kalau di tempat yang sinyalnya gak support, terus 

customer minta top up saldo 

 

P : pernah kayak gitu ?  

D28 : pernah sekali, sampai lama itu akhirnya gak jadi top up. Padahal 

lumayan kalau jadi top up bisa dapat poin 

4ab, 6ab 

P : kalau pendapatan antara customer bayar pakai gopay dan tunai ada 

bedanya ? 

 

D28 : sama aja. Pendapatan bersihnya abis dipotong sama sistem itu 

sama 

6ae 

P : okedeh Dhim. Ada saran terkait gopay ndak ?  

D28 : bonusnya driver aja ditambahi, atau sistem poinnya dibikin lebih 

ngenakin driver 

7a 

P : siap Dhim. Terima kasih  

D28 : sama – sama   
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Transkrip Wawancara Driver 29 

 

Nama responden  : Fardy 

Usia    : 23 th 

Pekerjaan lain  : - 

Alamat   : Mijen 

Hari / tanggal   : Rabu / 9 Oktober 2019 

Lokasi wawancara  : SMC Telogorejo 

Keterangan  : P (Pewawancara); D29 (Driver 29) 

 

Transkrip Coding 

P : Fardy, terima kasih bersedia saya wawancara. Fardy biasanya sehari 

bisa ambil berapa orderan ? 

 

D29 : 20 bisa sehari 1a 

P : customernya kalau transaksi lebih sering pakai tunai apa gopay ?  

D29 : yang aku dapet sekarang – sekarang ini banyakan pakai gopay, 

jarang yang pakai tunai 

 

P : kamu lebih suka transaksi yang mana ?  

D29 : yang pakai gopay. Sekalian bisa buat tabungan soalnya 2ag, 8a 

P : kelebihan gopay emangnya apa Far menurut kamu ?  

D29 : lebih mudah untuk dihitung karena ada historynya. Tunai juga 

bisa dicek sih, tapi bisa jadi kelupaan abis pakai buat apa aja. 

3ac 

P : gak takut nyimpan uang di gopay ?  

D29 : enggak. Layanan dari aplikasi dan gak ada potongan bulanannya 

kayak di bank 

5ab 

P : pernah ngalamin kejadian merugikan selama pakai gopay ?  

D29 : enggak pernah. Gimana ya, sebenernya kalau kejadian kayak gitu 

bisa kita antisipasi sendiri. Misalnya harus hati – hati pas mau transfer 

ke rekening. Kadang kita ngerasanya udah biasa, tapi kadang kita bisa 

salah juga 

 

P : kalau pendapatan yang kamu terima itu antara transaksi gopay dan 

tunai ada bedanya ndak ? 

 

D29 : sama aja kalau itu. Masa kalau pakai gopay terus ikut dapet 

potongan kayak customer, ya rugi di driver 

6ae 

P : benar juga ya. Layanan gopay driver bisa buat apa saja sih Far ?  

D29 : cuma top up aja, gak bisa kayak punya customer itu banyak 

pilihan 

6ab 

P : owalah. Oke deh. Ada saran untuk gopay ndak ?  

D29 : sarannya kalau bisa layanan gopay driver bisa digunain ke macem 

– macem itu kayak punya customer 

7a 

P : siap Far. Terima kasih  

D29 : iya   
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Transkrip Wawancara Driver 30 

 

Nama responden  : Ibnu 

Usia    : 23 th 

Pekerjaan lain  : Mahasiswa 

Alamat   : Bulu 

Hari / tanggal   : Rabu / 9 Oktober 2019 

Lokasi wawancara  : SMC Telogorejo 

Keterangan  : P (Pewawancara); D30 (Driver 30)  

 

Transkrip Coding 

P : terima kasih Ibnu berkenan untuk saya wawancara. Ibnu biasanya 

sehari bisa ambil orderan berapa kali ? 

 

D30 : kurang lebih 15 kali lah 1a 

P : customer sukanya transaksi pakai tunai apa pakai gopay Nu ?  

D30 : banyak yang pakai gopay, tapi yang pakai tunai juga masih 

banyak 

 

P : kamu lebih suka transaksi yang mana sebagai driver ?  

D30 : lebih suka yang gopay aja 8a 

P : emang kenapa dengan gopay ?  

D30 : ya gak apa – apa sebenerya, lebih suka aja. Aku jadi driver kan 

buat nambah uang jajan kalau kurang. Jadi kalau uang kiriman abis baru 

ambil, kalau masih ya gak aku pakai 

2ag 

P : emangnya gakpapa nyimpen uang di gopay ?  

D30 : daripada nyimpen uang di bank yang tiap bulan kepotong ya 

mending nyimpen uang di gopay, sekalinya abis ya abis buat top up 

customer, sama saja dapat uang. Dapat poin juga 

6ab 

P : emangnya ndak ribet pakai gopay ?  

D30 : ndak lah. Gampang dan jelas kalau mau top up apa mau diambil 3ad 

P : pernah ngalami kejadian merugikan selama pakai gopay ndak ?  

D30 : gak pernah lah, hati – hati pakainya biar tetep aman  

P : kalau pendapatan antara customer bayar pakai gopay dan tunai sama 

? 

 

D30 : sejauh ini sama, gak ada tambahan apa – apa kecuali bonus dari 

customer 

6ae 

P : oke deh. Ibnu ada saran untuk gopay ?  

D30 : bonus driver ditambah lagi aja, potongannya gak cuma buat 

customer 

7a 

P : baik. terima kasih Ibnu  

D30 : sama – sama   
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LAMPIRAN 4 

DATA RESPONDEN 
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DATA RESPONDEN CUSTOMER 

Keterangan Nama 
Jenis 

Kelamin 
Usia Pekerjaan 

Frekuensi 

Pengguna

an 

Aplikasi 

Gojek 

dalam 

Satu 

Bulan 

Frekuensi 

Penggunaan 

GO-PAY 

Customer 1 Yuanita P 23 th Swasta 7 - 9 kali Selalu 

Customer 2 Andre 
L 

23 th Mahasiswa < 3 kali 
Kadang – 

kadang 

Customer 3 Eny P 51 th Swasta >10 kali Selalu 

Customer 4 Candida P 24 th Mahasiswa > 10 kali Selalu 

Customer 5 Fariz L 24 th Swasta 4 - 6 kali Selalu 

Customer 6 July P 23th Barista > 10 kali Selalu 

Customer 7 Andi 
L 

23 th Mahasiswa 7 - 9 kali 
Kadang – 

kadang 

Customer 8 Siwi P 22 th Mahasiswa 7 - 9 kali Selalu 

Customer 9 Santy P 22 th Mahasiswa >10 kali Selalu 

Customer 10 Vidyanto 
L 

24 th Freelancer 7 - 9 kali 
Kadang – 

kadang 

Customer 11 Lukas 
L 

25 th Wiraswasta < 3 kali 
Kadang – 

kadang 

Customer 12 Afris L 28 th Pendidik < 3 kali Selalu 

Customer 13 Gisela P 27 th Pendidik 4 - 6 kali Selalu 

Customer 14 Rosalia 
P 

21 th Mahasiswa 4 - 6 kali 
Kadang – 

kadang 

Customer 15 Aldo L 23 th Wirausaha 7 - 9 kali Selalu 

Customer 16 Lina 
P 

23 th Karyawati 4 - 6 kali 
Kadang – 

kadang 

Customer 17 Natalia P 27 th Swasta 7 - 9 kali Selalu 

Customer 18 Kristin P 26 th Karyawati < 3 kali Selalu 

Customer 19 Dimas L 22 th Mahasiswa 4 - 6 kali selalu 

Customer 20 Fatan L 25 th Wiraswasta 4 - 6 kali Selalu 

Customer 21 Bagas 
L 

21 th Mahasiswa 4 - 6 kali 
Kadang – 

kadang 

Customer 22 Adrian L 26 th Swasta 4 - 6 kali selalu 

Customer 23 Angela P 23 th Mahasiswa 4 - 6 kali Selalu 

Customer 24 Jhonson 
L 

36 th Swasta < 3 kali 
Kadang – 

kadang 
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Customer 25  Kresna 
L 

28 th Swasta 4 - 6 kali 
Kadang – 

kadang 

Customer 26 Tina P 26 th Karyawati < 3 kali 
Kadang – 

kadang 

Customer 27 Rendy L 28 th Pengemudi < 3 kali Selalu 

Customer 28 Andrianto L 23 th Karyawan < 3 kali Selalu 

Customer 29 Apit P 23 th Mahasiswa < 3 kali Selalu 

Customer 30 Adinda 
P 

22 th Mahasiswa > 10 kali 
Kadang - 

kadang 
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DATA RESPONDEN DRIVER 

Keterangan Nama 
Jenis 

Kelamin 
Usia 

Pekerjaan 

Lain 

Frekuensi 

Pengambilan 

Order dalam 

Sehari 

Layanan 

Transaksi 

yang 

Digemari 

Driver 1 Eko L 23 th - 15 kali Gopay 

Driver 2 Ferry L 24 th - 15 kali 
Gopay dan 

tunai 

Driver 3 Rio L 27 th 
Tour 

Leader 
13 kali Gopay 

Driver 4 Dony L 26 th - 14 kali Gopay 

Driver 5 Guntur L 22 th Mahasiswa 15 kali Gopay 

Driver 6 Surono L 39 th Security 12 kali Gopay 

Driver 7 Harwibowo L 41 th 

Bengkel 

Body 

Repair 

15 kali Gopay 

Driver 8 Radesta L 23 th Mahasiswa 12 kali 
Gopay dan 

tunai 

Driver 9 Jati L 23 th Mahasiswa 15 kali Gopay 

Driver 10 Arief L 27 th - 20 kali Gopay 

Driver 11 Sugiharto L 52 th - 16 kali Gopay 

Driver 12 Gito L 32 th - 10 kali Gopay 

Driver 13 Purwadi L 56 th - 12 kali 
Gopay dan 

tunai 

Driver 14 Yoyok ;L 49 th - 10 kali Tunai 

Driver 15 Ahmad L 27 th - 20 kali Tunai 

Driver 16 Ahsel L 34 th - 20 kali Tunai 

Driver 17 Andi L 42 th - 17 kali Tunai 

Driver 18 Nova L 36 th - 20 kali 
Gopay dan 

tunai 

Driver 19 Tolib L 29 th 
Penjual 

Angkringan 
10 kali Gopay 

Driver 20 Sumarjono L 64 th Security 5 kali Gopay 

Driver 21 Rio L 22 th Mahasiswa 10 kali Gopay 

Driver 22 Aldy L 25 th - 16 kali 
Gopay dan 

tunai 

Driver 23 Budiyono L 44 th - 20 kali Tunai 

Driver 24 Hakim L 37 th - 18 kali Gopay 

Driver 25 Asropin L 29 th - 10 kali Gopay 

Driver 26 Budi L 43 th - 15 kali Gopay 
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Driver 27 Garda L 23 th Mahasiswa 12 kali Gopay 

Driver 28 Dhimas L 22 th Mahasiswa 16 kali Gopay 

Driver 29 Fardy L 23 th - 20 kali Gopay 

Driver 30 Ibnu L 23 th Mahasiswa 15 kali Gopay 
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