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BAB SATU
KEUNIKAN TAKE HOME PAY

PENDAHULUAN

uku ini melihat keunikan pendapatan dari pekerja transit, yaitu 

pendapatan yang benar-benar dibawa pulang pekerja, setelah di-

kurangi biaya-biaya yang telah ditetapkan perusahaan maupun 

pemerintah. Pendapatan ini disebut juga take home pay. 

Pengemudi taksi sebagai sampel untuk mewakili pekerja transit, karena ke-

unikan pendapatannya.  Dari sekian literatur yang membahas mengenai take 

home pay, tidak ada karakteristik yang membahas secara komprehensif me-

ngenai take home pay suatu pekerjaan. Setiap pekerjaan memiliki take home 

pay yang berbeda. 

Take home pay ketika dikaitkan dengan teori ekonomi merupakan bagian 

dari teori upah. Upah sebagai salah satu rangsangan penting bagi para pekerja 

dalam suatu perusahaan, dan menjadi dasar pekerja tidak meninggalkan peker-

jaannya. Dengan kata lain, tingkat upah merupakan dorongan utama para 

pekerja untuk mencukupi kebutuhannya

Salah satu teori upah, dikemukakan David Ricardo. Yaitu teori upah alami 

(Natural Wage). Teori upah alami yaitu upah yang besarnya bergantung pada 

kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar. Upah alami juga se-
1
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bagai acuan, agar pekerja mendapatkan kehidupan yang layak. Teori upah ini 

berkaitan dengan take home pay tenaga kerja. 

Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 diterbitkan untuk mengatur ketena-

gakerjaan. Dalam pasal 1 Undang-Undang tersebut dinyatakan, upah meru-

pakan hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang, sebagai 

imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja. Imbalan ditetapkan 

dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan 

perundang-undangan. Termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya, atas 

suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Manusia harus bekerja sebagai bagian esensial dari kehidupan. Manusia be-

kerja untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan bentuk tanggung jawab terhadap 

keluarga. Di samping itu, bekerja dapat meningkatkan status dan mengikat sese-

orang kepada individu lain. Adapun insentif yang pekerja peroleh, yaitu dalam 

bentuk fasilitas-fasilitas dan uang (Hamzah, 2008).

Aktivitas ekonomi merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang, untuk 

memperoleh penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup bagi di-

rinya dan keluarga. Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota keluarga, 

akan menentukan kondisi ekonomi dari keluarga itu sendiri. Pengemudi taksi 

dengan berbagai latar belakang pengalaman, pendidikan, dan keahlian, dapat 

memanfaatkan segala sumber dayanya untuk memperoleh penghasilan yang 

maksimal.
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Pekerjaan transit berkaitan dengan teori perilaku Turnover. Teori ini dike-

mukakan oleh Mathis dan Jackson (2006), yaitu suatu proses karyawan mening-

galkan organisasi dan posisi pekerjaan, kemudian harus digantikan orang lain. 

Sementara itu, menurut Jewell dan Siegall (1998), Turnover sebagai fungsi dari 

ketertarikan individu yang kuat terhadap berbagai alternatif pekerjaan lain di 

luar organisasi atau sebagai “penarikan diri” dari pekerjaan, yang sekarang yang 

tidak memuaskan.

Pekerjaan transit juga merupakan masa pencarian kerja (Job Search). Menu-

rut Kaufman (2006), proses pencarian kerja erat kaitannya dengan konsep pe-

ngangguran. Dengan mengabaikan apakah orang tersebut angkatan kerja baru, 

korban pemutusan hubungan kerja, seseorang yang ingin mengganti pekerjaan 

atau informasi kerja yang tidak sempurna. Hal tersebut memaksa pencari kerja 

pindah dari perusahaan yang satu ke perusahaan lain.

Pekerjaan transit dapat dikategorikan dalam sektor informal. Salah satu ciri 

pekerja sektor informal, yaitu tidak adanya status permanen pada tempat kerja 

dan pekerja tidak menghasilkan pendapatan yang tetap. Teori kelebihan tenaga 

kerja menjelaskan perkembangan sektor informal, berdasarkan konsep Supply 

dan Demand. Berkembangnya sektor informal sebagai respons terhadap keter-

batasan sektor formal dalam menyerap akses tenaga kerja. Pada sektor formal 

cenderung menggunakan tenaga kerja ahli terdidik, disertai dengan persyara-

tan tertentu. Tidak semua tenaga kerja, memenuhi persyaratan tersebut. Tenaga 
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kerja yang tidak terserap pada sektor formal, akan mencari usaha alternatif lebih 

mudah, yaitu di sektor informal. (Hendri dan Chatib, 1991)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah pengangguran di Indonesia 

pada Februari 2017 sebanyak 5,33 juta orang atau turun 0,17 persen diban-

dingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 5,5 juta orang. 

Penurunan jumlah pengangguran ini, sejalan dengan peningkatan angkatan 

kerja di Februari 2017 yang meningkat 4,87 persen menjadi 131,55 juta orang 

dari semula 125,44 juta orang pada Agustus 2016. Apabila dibandingkan dengan 

Februari 2016, jumlah angkatan kerja meningkat 3,04 persen, dari sebelumnya 

127,67 juta orang. Penurunan jumlah pengangguran dan meningkatnya ang-

katan kerja menurut Kepala BPS Suhariyanto dalam wawancara media, terjadi 

lantaran geliat lapangan kerja di sektor informal meningkat. Pada saat yang 

sama, jumlah pekerja di sektor formal justru menurun 0,75 persen. Pada Feb-

ruari 2017, pekerja informal sebesar 58,35 persen. Jadi, sebagian besar pekerja 

terserap di sektor informal, sedangkan sektor formal hanya 41,65 persen (www.

cnnindonesia.com/ekonomi).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan,  pengemudi taksi 

merupakan pekerjaan yang memiliki nasib yang berbeda setiap hari, terkait 

uang yang dibawa pulang selalu bervariasi. Kebanyakan pekerja pengemudi tak-

si menganggap, pekerjaannya adalah pekerjaan transit (sementara). Pengemudi 

taksi berharap pekerjaan berikutnya sesuai dari segi upah. Pekerjaan pengemudi 

4
Menggapai Take Home Pay



taksi bisa menjadi batu loncatan mendapatkan pekerjaan yang dianggap sesuai. 

Banyak dari pekerja pengemudi taksi tenaga kerja usia muda. Pengemudi taksi 

usia muda, akan meninggalkan pekerjaannya ketika mendapatkan pekerjaan 

dengan pendapatan lebih tinggi (Farber, 2005).

Dengan melihat teori-teori yang ada dan ciri-ciri yang dikemukakan pada 

pekerja di sektor informal, pengemudi taksi dapat dikategorikan sebagai peker-

jaan transit. Pekerjaan ini menarik diteliti, karena memiliki banyak keunikan 

dan juga dianggap sebagai pekerjaan transit (sementara). Setelah melewati 

pekerjaan transit ini, para pengemudi taksi akan mendapatkan pekerjaan yang 

berbeda. Perbedaan tersebut, karena latar belakang pendidikan, keterampilan 

dan pengalaman. Dengan kata lain, tidak ada pendidikan khusus yang me-

ngajarkan untuk menjadi pengemudi taksi seperti halnya kebanyakan pekerjaan 

lain, misalkan teknisi komputer, pelaut, montir dan lain-lain. 

Berdasarkan kisah nyata yang terpublikasi, dapat dilihat pada kisah seorang 

pengemudi taksi yang ditayangkan di Talk Show Trans Tv “Hitam Putih” pada 10 

Juni 2015, di mana pengemudi taksi adalah seorang lulusan Teknik Sipil S2 Jer-

man & Art Cumlaude bernama Peter Yan. Setelah tidak bekerja lagi pada salah 

satu perusahaan asing di Jakarta, untuk sementara bekerja sebagai pengemudi 

taksi sampai ada perusahaan baik dari swasta atau pemerintah yang bersedia 

menerima dan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki dalam bidang ilmu 

transportasi dan banyak penelitian yang sudah dilakukannya selama bekerja se-
5
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bagai pengemudi taksi. 

Salah satu keunikan pekerjaan pengemudi taksi untuk diteliti, yaitu dapat 

menggerakkan perekonomian suatu daerah. Jumlah  penduduk yang semakin 

bertambah dan kesempatan bekerja masih kurang. Pekerjaan ini dapat mening-

katkan kesempatan kerja bagi masyarakat pengangguran, seperti yang terlihat 

dengan jumlah armada taksi yang semakin meningkat terutama di kota-kota 

besar. 

Tantangan pekerjaan pengemudi taksi untuk meningkatkan take home pay, 

adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya-biaya operasional yang ter-

duga maupun tidak terduga. Biaya operasional tersebut seperti pembelian ben-

sin, pembayaran parkir ataupun pungutan-pungutan lainnya. Biaya operasional 

tentunya dapat mengurangi pendapatan pengemudi taksi. Sangat dibutuhkan 

pengalaman untuk meminimalisir biaya-biaya operasional.

Pekerjaan pengemudi taksi ini dapat menampung tenaga kerja yang cepat, 

karena tidak ada kemampuan khusus yang dimiliki. Perusahaan mempertim-

bangkan kemampuan mengemudi dengan baik dan memiliki surat izin menge-

mudi. Pengemudi taksi yang telah memenuhi persyaratan dapat segera bekerja. 

Dengan demikian, pekerjaan ini sangat berkonstribusi dalam mengurangi pe-

ngangguran. 

Berkembangnya bisnis transportasi taksi, dapat meningkatkan industri pari-
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wisata. Pelayanan yang baik dan kredibilitas yang baik dapat membuat wisata-

wan merasa aman dan nyaman. Hal tersebut secara tidak langsung membentuk 

image kota. Kontribusi lain, adalah penerimaan pajak penghasilan yang dipu-

ngut dari para pekerja pariwisata, pelaku bisnis pariwisata, pendapatan dari bea 

cukai barang-barang yang di Import, pajak yang dikenakan kepada kunjungan 

wisatawan dan lain-lain.

Pembangunan ekonomi membutuhkan jasa transportasi yang memadai. 

Transportasi sebagai sarana pendukung diharapkan dapat mencapai hasil yang 

memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi dari suatu negara. Untuk 

tiap tingkatan pertumbuhan ekonomi dari suatu negara diperlukan kapasitas 

angkutan yang optimum (Kadir, 2006). Transportasi merupakan komponen 

penting dari ekonomi yang berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan 

suatu daerah. Dengan demikian, transportasi dapat memberi manfaat pengem-

bangan ekonomi lokal. Di samping itu sistem transportasi yang efisien dapat 

mendorong pembangunan ekonomi (Olamigoke & Emmanuel, 2013).

Pekerjaan lain yang tergolong ke dalam pekerjaan transit yaitu SPG (Sales 

Promotion Girl). Pekerjaan SPG bersifat sementara, ketika ada peluang kerja 

yang dianggap lebih baik, maka pekerjaan ini akan ditinggalkan. Pekerjaan ini 

tidak memilki pendapatan tetap karena memiliki sistem kerja yang tidak me-

nentu. Sama halnya dengan pengemudi taksi, pekerjaan SPG memiliki latar be-

lakang pendidikan yang beragam.
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Pada Desember tahun 2011 di Makassar ada 13 (Tiga belas) perusahaan taksi, 

antara lain taksi Bosowa, taksi Lima Muda, taksi Gowata, taksi Metro Makassar, 

taksi Putra, taksi Puskud, taksi Gowa Mas, taksi Mitra, dan seterusnya. Total 

jumlah armada taksi sebanyak 1.434 (Direktorat BSTP 2011) dan khusus untuk 

perusahaan taksi Bosowa saja memiliki 500 armada di Makassar (www.bosowa.

co.id).

Pekerjaan pengemudi taksi sangat berisiko ketika tidak dapat memenuhi tar-

get setoran. Pendapatan pengemudi taksi sebagai pekerja di lapangan, sangat 

bergantung terhadap banyaknya angkutan dalam satu hari. Pendapatan bersih 

pengemudi taksi yaitu kelebihan dari setoran yang telah ditetapkan perusahaan. 

Apabila terjadi kekurangan setoran, maka akan dibayarkan keesokan harinya.   

Banyak faktor yang mempengaruhi jumlah trip angkutan. Salah satu fak-

tor terpenting, yaitu kredibiltas baik bagi perusahaan taksi. Kredibiltas baik 

membuat penumpang tidak ragu untuk menggunakan jasa perusahaan taksi. 

Pelayanan pengemudi taksi yang baik akan memberikan kepuasan kepada pe-

numpang. Dengan ini, penumpang  menambah pembayaran berupa tips untuk 

pengemudi taksi dan membuat penumpang terus menggunakan jasa perusa-

haan taksi (Rubino, 2015).

Kemacetan lalu lintas adalah konsekuensi yang harus dihadapi oleh penge-

mudi taksi dalam bekerja. Padatnya kota besar seperti Makassar yang tidak 

diimbangi fasilitas transportasi akan berdampak pada kemacetan lalu lintas. 
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Kemacetan menyangkut dua domain sirkulasi, yaitu kendaraan angkutan pe-

numpang pribadi maupun komersil dan juga kendaraan yang membawa muatan 

barang seperti truk dan mobil kontainer yang harus berbagi infrastruktur yang 

sama. Dengan demikian, kondisi kemacetan lalu lintas tidak terhindarkan, ka-

rena penggunaan infrastruktur jalan yang berlebihan. Penggunaan infrastruktur 

yang berlebihan, menyebabkan kecepatan kendaraan menjadi lambat sehingga 

waktu tempuh perjalanan lebih lama dan juga meningkatnya antrean kendaraan 

(Rodrique, 2009).

Kemacetan lalu lintas akan mengganggu kegiatan usaha dan mengurangi 

tingkat produktivitas orang yang bekerja. Penelitian sebelumnya telah me-

nunjukkan, hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Tumbuhnya 

ekonomi dan penghasilan riil rumah tangga, ketika terjadi kemacetan lalu lintas 

harus dapat ditangani dengan baik, sehingga menambah  produktivitas kerja. 

Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Harriet (2013), yaitu menilai sejauh 

mana kemacetan mempengaruhi produktivitas pekerja dan hasil dari analisis 

menunjukkan, mobilitas di kota besar mempengaruhi produktivitas kerja. Oleh 

karena itu, perluasan infrastruktur transportasi serta perbaikan manajemen lalu 

lintas dan sistem kontrol harus menjadi perhatian untuk memperbaiki sistem 

transportasi di kota metropolitan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas 

pekerja dan pada akhirnya meningkatkan Gross Domestic Product (GDP). 

Pengemudi taksi memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Per-
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bedaan tersebut yaitu pola pikir yang sesuai dengan tingkat pendidikan m isalnya 

dalam strategi bekerja yang efisien dan efektif. Dalam beberapa penelitian 

mengemukakan, pendidikan memiliki dampak yang baik untuk aktivitas kerja 

dan penghasilan pekerja. 

Pendidikan dipandang sebagai investasi untuk manusia. Pendidikan dapat 

mempengaruhi nilai jual pekerja atau penghasilan per periode dalam satuan 

waktu bekerja, dan juga bisa mempengaruhi partisipasi angkatan kerja. Selain 

itu, dapat mempengaruhi jumlah waktu bekerja. Pendidikan telah diidentifikasi 

sebagai faktor penentu dalam peningkatan standar hidup. Tingkat pendidikan 

yang tinggi menyebabkan tenaga kerja lebih terampil dan produktif, serta mem-

buat pekerja lebih mampu mengambil kesempatan dalam menangkap peluang 

(International Labour Organization, 2011).

Umur seseorang dapat diketahui bila tanggal, bulan dan tahun kelahiran 

diketahui. Penghitungan umur menggunakan pembulatan ke bawah. Umur 

dinyatakan dalam kalender masehi (BPS, 2008). Lamanya pencari kerja dalam 

mencari pekerjaan akan berbeda antar kelompok dalam angkatan kerja, dan se-

makin lama dengan meningkatnya umur. Tingkat pengangguran yang tinggi di 

kalangan usia muda adalah suatu “kenyataan hidup”. Tenaga kerja muda yang 

baru menyelesaikan sekolah pada jenjang SMA/SMK, harus mencari pekerjaan 

dalam suatu pasar yang memiliki tenaga kerja lebih. Menurut interprestasi ini, 

tingkat pengangguran yang tinggi pada kelompok usia lebih tua, dapat menim-
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bulkan bahaya atau masalah, karena menunjukkan ketidakmampuan ekonomi 

menyerap angkatan kerja. 

Dapat dikatakan, jangka waktu menganggur terlama dialami kelompok-

kelompok yang dapat mempertahankan hidupnya. Meskipun dalam kelom-

pok usia 20-29 tahun banyak yang sudah putus sekolah, namun banyak yang 

masih menggantungkan hidup pada anaknya, uang pensiunnya, hasil investasi 

atau uang sewa rumah. Dengan usia yang relatif berbeda pada setiap pekerja, 

masing-masing memiliki motivasi untuk pengharapan terhadap penghasilan-

nya (Simanjuntak, 2001).

Orang yang bekerja dihadapkan tanggung jawab terhadap keluarga. Tang-

gung jawab tersebut, menjadi dorongan bagi pekerja untuk semakin giat dalam 

bekerja, khususnya pekerja yang sudah berkeluarga. Jumlah anggota keluarga 

menentukan jumlah kebutuhan keluarga. Semakin banyak anggota keluarga, 

semakin banyak pula jumlah kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Begitu 

pula sebaliknya, semakin sedikit anggota keluarga berarti semakin sedikit pula 

kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. 

Semakin besar ukuran rumah tangga berarti semakin banyak beban rumah 

tangga untuk dipenuhi kebutuhan sehari-harinya. Demikian pula jumlah anak 

yang tertanggung dalam keluarga, dan anggota-anggota keluarga yang cacat 

maupun lanjut usia, akan berdampak pada besar kecilnya pengeluaran suatu ke-

luarga. Mereka tidak bisa menanggung biaya hidupnya sendiri, sehingga mereka 
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bergantung pada kepala keluarga. Anak-anak yang belum dewasa, perlu dibantu 

biaya pendidikan, kesehatan dan biaya hidup lainnya. 

Menurut Mantra (2003), yang termasuk jumlah anggota keluarga adalah 

seluruh jumlah anggota keluarga rumah tangga yang tinggal dan makan dari 

satu dapur, dengan kelompok penduduk yang sudah termasuk dalam kelom-

pok tenaga kerja. Kelompok yang dimaksud makan dari satu dapur adalah, bila 

pengurus kebutuhan sehari-hari dikelola bersama-sama menjadi satu. Jadi, yang 

termasuk dalam jumlah anggota keluarga adalah, mereka yang belum bisa me-

menuhi kebutuhan sehari-hari karena belum bekerja (dalam usia non produk-

tif) sehingga membutuhkan bantuan orang lain (dalam hal ini orang tua).

Dewasa ini, pengalaman kerja sangat diperlukan. Perusahaan pencari tenaga 

kerja lebih mengutamakan tenaga kerja yang memiliki pengalaman di bidang 

pekerjaan tersebut. Diperkirakan, dengan pengalaman kerja, maka pencari 

kerja lebih sanggup mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Dengan memiliki pe-

ngalaman kerja didukung pendidikan yang tinggi, tenaga kerja akan mempu-

nyai lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan (Sutomo, dkk, 

1999). 

Dari berbagai faktor produksi yang dikenal, Modal dan Tenaga Kerja meru-

pakan dua faktor produksi yang terpenting. Modal adalah seperangkat perala-

tan yang digunakan pekerja. Tenaga Kerja adalah waktu yang dihabiskan un-

tuk bekerja. Fungsi produksi mencerminkan teknologi yang ada, karena secara 
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implisit menunjukkan cara mengubah modal dan tenaga kerja menjadi output. 

Jika ditemukan cara produksi yang lebih baik, akan diperoleh lebih banyak out-

put dari penggunaan modal dan tenaga kerja yang jumlahnya sama. Dengan 

berubahnya waktu, terjadi perubahan dalam supply faktor produksi maupun 

teknologi, output yang dihasilkan juga akan berubah. Semakin meningkat kuan-

titas modal dan tenaga kerja akan semakin banyak output atau penghasilan yang 

dihasilkan (Herlambang dkk, 2002)

Dalam lingkup mikro, penawaran tenaga kerja dicerminkan jumlah waktu, 

yaitu waktu yang disepakati, kemudian aktivitas dirinci dalam suatu kesepaka-

tan kerja (Sudarsono, 1998). Secara lebih sederhana Layard dan Walters (1978) 

menyebutkan waktu kerja sebagai jumlah barang yang dapat terjual pada saat 

bekerja. Dengan demikian, pola jam kerja terdiri dari waktu kerja (jumlah ba-

rang terjual) dan waktu luang. Jumlah waktu kerja dalam sehari adalah 16 jam 

dikurangi dengan waktu luang.  

Pekerjaan transit pada pengemudi taksi dapat diketahui, ketika pengemudi 

taksi mengetahui upah reservasinya. Penetepan upah reservasi berdasarkan 

pendidikan, keahlian dan pengalaman pekerja. Apabila pekerjaan yang dijalani 

tidak sesuai dengan upah reservasi, maka pengemudi taksi menganggap bahwa 

pekerjaannya bersifat sementara.  Pengemudi taksi akan beralih kepekerjaan 

lain ketika upah reservasinya terpenuhi. 
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Tenaga kerja yang ada dapat dibentuk dengan menggunakan upah reservasi, 

tingkat upah terendah di mana seseorang tetap ingin be-ker¬ja atau tingkat upah 

tertinggi di mana seseorang masih tetap meng-anggur. Penawaran tenaga kerja 

diwakili karakteristik upah reservasi (Reservation Wage), merupakan sebuah 

konsep penting dalam mengembangkan model dinamika pasar tenaga kerja. 

Upah reservasi merupakan tingkat upah tertinggi di mana seseorang tidak akan 

bekerja. Tingkat upah di bawah upah reservasi tidak akan mengubah perilaku, 

sedangkan bila tingkat upah berada di atas upah reservasi, barulah seseorang 

memutuskan untuk be¬ker¬ja. (Killingsworth 1983 dalam Walker 2003). 

Angkatan kerja yang keluar atau bekerja kembali menurut McCall (1976 

dalam Foley 1997), diasumsikan memiliki waktu tunggu yang dipengaruhi 

probabilitas kemungkinan menerima pekerjaan yang ditawarkan, dan upah 

reservasi. Upah reservasi itu sendiri ditentukan biaya ketika mencari pekerjaan, 

penghasilan pengangguran bila ada, distribusi penawaran upah yang diharap-

kan dan kemungkinan menerima pekerjaan yang berikutnya, sesuai dengan 

pendidikan, keterampilan, pengalaman dan kondisi-kondisi permintaan lokal.

Dalam penelitian (Mundy, 2009), salah satu permasalahan yang dihadapi 

pengemudi taksi, yaitu waktu yang digunakan melakukan trip kosong. De-

ngan melakukan trip kosong, dapat mempengaruhi biaya operasional, mis-

alnya berkurangnya bahan bakar kendaraan. Namun, pengemudi taksi juga 

me ngalami kesulitan mendapatkan penumpang jika menunggu penumpang di 
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satu tempat. 

Take home pay yang bervariasi, sangat penting bagi pengemudi taksi. Seperti 

yang sudah dikemukakan sebelumnya, secara teori ada beberapa variabel pene-

litian yang mempengaruhi take home pay pengemudi taksi. Saat ini, pekerjaan 

pengemudi taksi dianggap sebagai pekerjaan transit. Namun bisa saja, setelah 

penelitian dijalankan, dapat memperoleh hasil, bahwa pekerjaan pengemudi 

taksi bisa dijadikan pekerjaan tetap. 

MASALAH POKOK

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, yang menjadi masalah 

pokok pada penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh jumlah trip angkutan terhadap take home pay, baik 

secara langsung maupun melalui pola jam kerja, upah reservasi, dan panjang 

trip kosong. 

2. Seberapa besar pengaruh lama kemacetan terhadap take home pay, baik se-

cara langsung maupun melalui pola jam kerja, tingkat upah reservasi, dan pan-

jang trip kosong. 

3. Seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan terhadap take home pay, baik 

secara langsung maupun melalui pola jam kerja, tingkat Upah reservasi, dan 

panjang trip kosong. 

4. Seberapa besar pengaruh umur terhadap take home pay, baik secara langsung 

maupun melalui pola jam kerja, tingkat upah reservasi, dan panjang trip kosong. 
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5. Seberapa besar pengaruh family size terhadap take home pay, baik secara 

langsung maupun melalui pola jam kerja, tingkat upah reservasi, dan panjang 

trip kosong. 

6. Seberapa besar pengaruh pengalaman kerja terhadap take home pay, baik se-

cara langsung maupun melalui pola jam kerja, tingkat upah reservasi, dan pan-

jang trip kosong. 

7. Seberapa besar pengaruh pola jam kerja terhadap take home pay, baik secara 

langsung maupun melalui tingkat upah reservasi, dan panjang trip kosong.

8. Seberapa besar pengaruh tingkat upah reservasi terhadap take home pay, baik 

secara langsung maupun melalui panjang trip kosong.

TUJUAN STUDI

1. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh jumlah trip 

angkutan terhadap take home pay, baik secara langsung maupun melalui pola 

jam kerja, tingkat upah reservasi, dan panjang trip kosong.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh lama kema-

cetan terhadap take home pay, baik secara langsung maupun melalui pola jam 

kerja, tingkat upah reservasi, dan panjang trip kosong.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh tingkat pen-

didikan terhadap take home pay, baik secara langsung maupun melalui pola jam 

kerja, tingkat upah reservasi, dan panjang trip kosong.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh umur terhadap 
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take home pay, baik secara langsung maupun melalui pola jam kerja, tingkat 

upah reservasi, dan panjang trip kosong.

5. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh family size 

terhadap take home pay, baik secara langsung maupun melalui pola jam kerja, 

tingkat upah reservasi dan panjang trip kosong.

6. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh pengalaman 

kerja terhadap take home pay, baik secara langsung maupun melalui pola jam 

kerja, tingkat upah reservasi, dan panjang trip kosong.

7. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh langsung pola 

jam kerja terhadap take home pay, baik secara langsung maupun melalui tingkat 

upah reservasi dan panjang trip kosong.

8. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh lansung ting-

kat upah reservasi terhadap take home pay, baik secara langsung maupun mela-

lui panjang trip kosong.

MANFAAT STUDI
Dengan mengkaji pekerja transit, secara keilmuan tujuannya untuk mem-

verifikasi tesis yang dikemukakan oleh para new keynesian tentang job search 

theory dan reservation wages di pasar tenaga kerja. 

Dengan mengkaji pendapatan pekerja transit, maka akan menvalidasi tentang 

adanya pekerja transit, terkait dengan penyerapan tenaga  kerja dan mengurangi 

pengangguran. Selain itu dapat juga dimanfaatkan menverifikasi keberadaan 

upah minimum dalam suatu daerah.
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BAB DUA
BERAGAM LITERATUR

KAJIAN DAN LANDASAN TEORI

okus utama dari kajian teoritis ini, adalah mengamati be-

berapa isu terkait dengan take home pay pengemudi taksi 

dan pekerja transit. Beberapa catatan teoritis antara jumlah 

trip angkutan, pola jam kerja, upah reservasi, panjang trip 

kosong dan take home pay, kemudian isu terkait antara lama kemacetan, 

pola jam kerja, upah reservasi, panjang trip kosong dan take home pay. 

Isu teoritis berikut mengenai hubungan antara pendidikan, pola jam 

kerja, tingkat upah reservasi, trip kosong dan take home pay, catatan 

teoritis mengenai hubungan antara umur, pola jam kerja, tingkat upah 

reservasi, panjang trip kosong dan take home pay dan catatan teori-

tis mengenai hubungan antara family size, pola jam kerja, tingkat upah 

reservasi pengemudi taksi, panjang trip kosong dan take home pay 

pengemudi taksi.

1. Beberapa Isu Terkait dengan Take Home Pay dan Pekerja Transit 

Ketika seseorang menjadi tenaga kerja pada perusahaan, maka akan 

mendapatkan upah. Dalam teori upah tenaga kerja, upah diartikan seba-
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gai hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang. Upah 

sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja, yang dibayarkan 

menurut suatu perjanjian kerja. Kesepakatan atau peraturan perundang-

undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu 

pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan

Dalam buku “The Principle Of Political And Taxation” yang ditulis 

David Ricardo pada tahun 1817, mengemukakan salah satu teori upah 

(wage theory), bahwa nilai tukar suatu barang ditentukan oleh ongkos 

yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut. Ongkos berarti 

bahan mentah dan upah buruh untuk bertahan hidup (natural wage) 

atau upah yang cukup, untuk pemeliharaan hidup pekerja dengan ke-

luarganya. Ketika harga dinaikkan laba perusahaan menjadi meningkat. 

Dengan meningkatnya laba perusahaan, akan memancing perusahaan-

perusahaan lain masuk, sehingga akan terjadi kelebihan produksi (over 

supply) dipasar (Deliarnov, 2009). 

Kelebihan penawaran harga barang, mendorong turunnya kembali 

harga barang pada keseimbangan semula. Harga bahan mentah relatif 

konstan, dan yang paling menentukan tingkat adalah upah alami (natural 

wage). Tingkat upah alami biasanya ditentukan kebiasaan-kebiasaan se-

tempat atau standar hidup masyarakat (Mankiw, 2003). Teori upah men-

jadi dasar untuk penetapan take home pay. Kaitanya dengan take home 
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pay pengemudi taksi, yaitu setelah ongkos berupa bahan bakar, pajak, 

cicilan pengembalian modal kendaraan dan biaya lain-lain dikeluarkan, 

maka kelebihan dari ongkos sebagai upah yang diterima yaitu take home 

pay. 

Danin (2002), menyatakan, secara estimologi istilah profesi berasal 

dari bahasa Inggris yaitu profession yang artinya mengakui, adanya pe-

ngakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan suatu peker-

jaan. Sedangkan secara terminologi, profesi berarti suatu pekerjaan yang 

mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya, yang ditekankan 

pada pekerjaan mental.

Pekerjaan transit berarti pekerjaan sementara di mana sebagai batu 

loncatan, untuk mendapatkan pekerjaan selanjutnya dengan alasan-

alasan tertentu. Menurut Bluedorn dalam Grant  et  al., (2001) turno-

ver intention adalah kecenderungan sikap atau tingkat di mana seorang 

karyawan memiliki kemungkinan, untuk meninggalkan organisasi atau 

mengundurkan diri secara sukarela dari pekerjaanya. Keinginan untuk  

pindah atau turnover  intention adalah kecenderungan sikap atau tingkat, 

di mana seorang karyawan memiliki kemungkinan untuk meninggal-

kan organisasi atau mengundurkan diri secara sukarela dari pekerjaanya. 

Lebih lanjut menurut Mobley (1979), Horner dan Hollingsworth, 1978 

dalam Grant et al., 2001) keinginan untuk pindah, dapat dijadikan gejala 
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awal terjadinya turnover dalam sebuah perusahaan.

Harnoto  (2002)  juga menyatakan intensi  turnover  adalah  kadar  in-

tensitas dari keinginan untuk keluar dari perusahaan. Salah satu alasan 

yang menyebabkan timbulnya intensi turnover, di antaranya keinginan 

untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Pendapat tersebut juga 

relatif sama dengan pendapat yang diungkapkan sebelumnya, bahwa in-

tensi turnover pada dasarnya adalah keinginan untuk meninggalkan (ke-

luar) dari perusahaan.

Faktor yang menyebabkan pekerja dapat menentukan, bahwa peker-

jaan yang dijalani sudah tepat dan menjadi terminal akhir yaitu  salah 

satunya disebabkan tipe kepribadian pada teori Person-Job-Fit. Menurut 

teori ini tipe-tipe kepribadian seseorang digolongkan sesuai dengan ling-

kungan kerja yang diminati karyawan dalam perusahaan. Teori Person-

Job Fit didasari dari kepribadian karyawan dengan pekerjaannya. Ketika 

kepribadian karyawan dengan pekerjaan sejalan, maka kepuasan kar-

yawan akan meningkat. Seseorang akan mendapatkan kesempatan untuk 

mengembangkan keahlian yang dimiliki di dalam dunia kerja, apabila 

memahami makna dari pekerjaanya. (Abdillah dan Satiningsih, 2013).

Dalam teori Person-Job-Fit, dijelaskan bahwa adanya kesesuaian anta-

ra karakteristik tugas pekerjaan dengan kebutuhan individu untuk me-

laksanakan tugas akan memperkuat ikatan pegawai. Pekerja merasakan 
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kepuasan dan cinta terhadap pekerjaan yang dijalani. Pekerja juga tidak 

merasa terbebani secara berlebihan atas pekerjaan yang dikerjakan seha-

ri-hari dan pekerja akan lebih komitmen terhadap pekerjaan (Allen dan 

Meyer, 1997).

Pengangguran berkurang karena selalu adanya transisi dalam mencari 

pekerjaan. Perusahaan membutuhkan karyawan untuk mengisi kekoson-

gan tenaga kerja dan juga pekerja yang berpindah ke pekerjaan lain. Upah 

reservasi digunakan dalam mencari pekerjaan, ketika upah kerja rendah 

maka terjadi transisi pekerjaan ke pekerjaan lain. Faktanya perusahaan 

dengan upah tinggi memiliki lebih banyak pekerja dan perusahaan 

dengan produktivitas tinggi, cenderung membayar lebih mahal. Terjadi 

efisiensi apabila beban tawar memenuhi syarat baik bagi pekerja maupun 

perusahaan, artinya ketika terjadi efisiensi, maka menjadi terminal akhir 

(Final Job) bagi pekerja. (Rogerson dkk, 2005). Pada umumnya, tujuan 

manusia memiliki kegiatan ekonomi yaitu untuk mendapatkan kehidu-

pan yang layak. 

Menurut (Muchran & Muchran ,2017) orang bekerja pada dasarnya 

disebabkan ada dorongan kuat untuk maju, keinginan untuk lebih baik 

dari pada yang lain, mendapatkan iman yang lebih kuat. Dan semakin 

menyadari bahwa besok harus lebih baik dari hari ini, sehingga dibutuh-

kan sesuatu hal untuk mendorong diri dalam bekerja. Ada beberapa hal 



yang mendorong orang untuk bekerja seperti usia, tanggungan keluarga, 

pendidikan, upah dan seterusnya. 

Menurut Darmawanan (2006), motivasi bisa ditafsirkan sebagai suatu 

dorongan yang ada dalam diri seseorang, guna mencapai tujuan dalam 

rangka untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun psikologis. Pendapat 

yang sama juga dikemukakan Schein (1999), yang menyatakan motivasi 

sebagai suatu set yang dapat menyebabkan individu. Sejalan dengan pe-

mikiran Schein dan Gallerman dalam Robbins (1996), menjelaskan, mo-

tivasi melakukan kegiatan tertentu dan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Luthans (1998), menyatakan, tempat kerja yang menyediakan peluang 

karier yang baik, akan membuat pekerja berusaha untuk melakukan tu-

gas dengan baik, sesuai standar kerja yang telah ditetapkan. Pekerja yang 

berkeinginan kuat mengembangkan kariernya, berdampak pada motivasi 

kerja dan senantiasa bekerja lebih baik dibanding dengan yang lain. De-

mikian sebaliknya, pekerja yang tingkat motivasinya rendah, meskipun 

ada harapan memperoleh peluang karier, tetapi kemajuan karier baginya 

bukan sesuatu yang terpenting, maka motivasi kerjanya tetap rendah se-

hingga berdampak pada  kinerja yang rendah pula. 

Pekerjaan sebagai pengemudi taksi dilakukan untuk memenuhi kebu-

tuhan hidup pekerja dan keluarga. Pengemudi taksi dalam keseharian-
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nya, memiliki pendapatan yang tidak tetap, ada jumlah target uang yang 

harus disetor ke perusahaan, sehingga pendapatan upah bersih yang di-

dapatkan selalu berbeda. Pendapatan pengemudi taksi berbeda dengan 

kebanyakan profesi lain, di mana banyak profesi yang memiliki penda-

patan tetap dalam satu bulan, seperti yang dikemukakan oleh Mulyadi 

(2001), bahwa gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan 

jasa yang dilakukan terhadap karyawan dan dibayarkan secara tetap per-

bulan. Menurut Gilarso (1992), take home pay adalah gaji pokok ditam-

bah tunjangan kemudian dikurangi bermacam-macam potongan seperti 

pajak, dana hari tua dan lain-lain  

Kualitas Pelayanan yang baik (service quality) terhadap penumpang, 

akan meningkatkan take home pay pengemudi taksi. Menurut Kotler 

(2007), dalam pelayanan jasa diperlukan sikap Responsiveness atau ke-

tanggapan, yaitu suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pe-

layanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan dengan pe-

nyampaian informasi yang jelas.

Jasa transportasi berdampak pada pertumbuhan ekonomi, dapat 

dilihat pada pergerakan pertumbuhan jasa transportasi angkutan darat 

di Indonesia. Pertumbuhan angkutan darat pada tahun 2012 sebesar 

10.432.259 kendaraan angkutan. Kemudian meningkat di tahun 2013 
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sebesar 11.484.514 kendaraan angkutan. Dengan demikian, sistem trans-

portasi memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan na-

sional. Jasa transportasi menjadi kebutuhan untuk menjamin terseleng-

garanya mobilitas penduduk maupun barang (BPS, 2013)

Pekerjaan sebagai pengemudi taksi memberikan dampak positif pada 

industri pariwisata. Aktivitas kepariwisataan banyak bergantung pada jasa 

dan fasilitas  transportasi. Faktor jarak dan waktu sangat mempe ngaruhi 

keinginan orang, untuk melakukan perjalanan wisata. Keberadaan ber-

bagai pilihan transportasi saat ini menyebabkan pertumbuhan pariwisata 

maju pesat. Kemajuan fasilitas transportasi ikut mendorong kemajuan bi-

dang kepariwisataan. Ekspansi dalam industri pariwisata dapat mening-

katkan permintaan transportasi untuk memenuhi kebutuhan wisatawan 

(Tambunan, 2009).

Jasa transportasi angkutan darat berdampak pada kesempatan kerja. 

Data BPS tahun 2013 yaitu pemilik surat izin mengemudi (SIM) kategori 

A dan B1, yang mana ditujukan mengemudikan mobil penumpang ang-

kutan dan barang perseorangan terus meningkat setiap tahunnya. Data 

tahun 2011, pemilik SIM A dan B1 di Indonesia yaitu sebanyak 2.635.544 

pengemudi, kemudian di tahun 2012 meningkat sebanyak 2.690.140 

pengemudi.  

Menurut Crescenzi dkk (2016), investasi transportasi merupakan lan-
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dasan strategi pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada kesejahte-

raan masyarakat. Investasi tansportasi memudahkan akses barang dan 

me nyerap tenaga kerja, namun hal ini perlu mendapat dukungan peme-

rintah.  

Penelitian di Eropa, pemerintah memainkan peran yang kuat pada 

efektivitas investasi publik dan mempengaruhi keputusan pembuatan 

berbagai jenis jalan. Peran tersebut, nantinya berdampak baik pada per-

tumbuhan ekonomi. Pernyataan di atas sejalan dengan penelitian Huber 

dkk (2015), Nelson dkk (2017), dan Mullen dkk (2015). 

Tersedianya kesempatan kerja berdampak pada berkurangnya pe-

ngangguran. Indonesia memiliki jumlah pengangguran terbesar dari 

enam negara yang tergabung  dalam OECD (organitation For Economic 

Co-operation and Development). Data pengangguran ada tabel 2.1, pe-

ngangguran di Indonesia mencapai 10,8% pada tahun 2005, sementara 

Asutria  memiliki jumlah pengangguran yang terkecil di antara 6 negara 

lainnya yakni mencapai 3,5% pada tahun 2000 (Amanus, 2011). 
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Menurut Case (2004), prinsip-prinsip ekonomi makro ada dua jenis 

pengangguran, salah satunya yaitu pengangguran friksional (friction-

al unemployment). Pengangguran friksional  adalah pengangguran 

yang disebabkan kerja normalnya pasar tenaga kerja. Istilah itu meru-

juk kepada pencocokan pekerjaan atau keterampilan jangka pendek. 

Selain itu, pengangguran friksional merupakan jenis pengangguran 

yang timbul, sebagai akibat adanya perubahan di dalam syarat-syarat 

kerja yang terjadi seiring dengan dinamika ekonomi. Jenis penganggu-

ran ini dapat pula terjadi, karena berpindahnya orang-orang dari 

satu daerah ke daerah lain atau dari satu pekerjaan kepekerjaan lain. 

Dampak dari adanya perpindahan, yaitu pekerja mempunyai teng-

gang waktu dan berstatus sebagai penganggu ran sebelum mendapat-

kan pekerjaan yang lain.

Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat terhadap pembangunan ma-

nusia. Ranis (2004) dalam penelitiannya berpendapat, pembangunan 

manusia digambarkan sebagai tujuan akhir dari pertumbuhan ekono-

mi. Pertumbuhan ekonomi tersebut, membuat pemerintah lebih mu-

dah dalam pengambilan kebijakan yang akhirnya  dapat mendorong 

tingkat yang lebih tinggi terhadap investasi, perubahan teknologi, dis-

tribusi pendapatan yang membaik, dan menjadi keuntungan ekonomi 

yang berkelanjutan.



Pengemudi taksi yang sudah berkeluarga, sebahagian pasangannya 

bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan bahkan sudah memiliki anak. 

Mayoritas pengemudi taksi beragama Islam, di mana dalam Islam di-

sampaikan, bahwa harta istri murni menjadi miliknya dan tidak ada 

seorang pun yang boleh mengambilnya kecuali dengan kerelaan istri. 

(Fatawa Syabakah Islamiyah, no. 32280). Mayoritas pengemudi taksi 

memegang fatwa tersebut, walaupun kurang memahami akan tetapi 

sudah menjadi budaya di masyarakat Sulawesi Selatan. Sehingga para 

pengemudi taksi, tidak sepenuhnya mendapatkan bantuan penghasi-

lan dari pasangannya.

Perusahaan taksi mempercayakan kendaraannya untuk digunakan 

para pengemudi taksi. Perusahaan taksi memilih jenis kendaraan yang 

murah, handal, hemat bahan bakar, aman dan nyaman. Pertimbangan 

pemilihan kendaraan tersebut, karena memperhitungkan aspek bis-

nis dan juga kenyamanan konsumen.  Jenis mobil sedan yang paling 

mendominasi dengan merek kendaraan, antara lain Toyota Limo, Kia, 

dan Proton. Taksi tersebut diproduksi dari tahun 2011 hingga tahun 

2016. Setelah menempuh jarak sekitar 300.000 km yang diperkirakan 

mencapai waktu 5 tahun sampai 6 tahun, maka kendaraan taksi akan 

dijual kemudian diganti dengan kendaraan baru. 

28
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Kerusakan fisik dari kendaraan taksi, adalah tanggung jawab 

pengemudi taksi. Pemeriksaan dilakukan sebelum dan sesudah taksi 

dioperasikan pengemudi taksi. Sehingga apabila terjadi lecet pada 

badan kendaraan atau kerusakan, maka akan menjadi tanggung jawab 

penggemudi taksi. Hal ini menjadi tantangan bagi pengemudi taksi 

untuk bekerja lebih hati-hati, karena ketika terjadi kesalahan maka 

akan  berdampak pada berkurangnya penghasilan yang diperoleh 

pengemudi taksi tersebut. 

Psikologis positif adalah salah satu faktor terpenting yang harus 

dimilki para pekerja. Dalam bekerja dibutuhkan hubungan emosio-

nal dan intelektual yang tinggi, antara pekerja dengan pekerjaannya, 

sehingga dapat memberikan dampak yang baik kepada perusahaan 

maupun kepada pekerja. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan, 

psikologis positif akan menambah energi kerja dan membentuk per-

ilaku adaptif atau inovatif bagi pekerja. Hal tersebut menjadi penting 

bagi pengemudi taksi terkait dengan pelayanan yaitu keamanan, ke-

selamatan, kenyamanan, ketepatan waktu dan juga interaksi dengan 

penumpang. (Case dkk, 2009)  
2. Beberapa Catatan Teoritis antara Jumlah Trip angkutan, Pola 
Jam kerja, Upah Reservasi, Panjang Trip Kosong dan Take 
Home Pay 

Konsumen merupakan sosok individu atau kelompok yang mem-
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punyai peran urgent bagi perusahaan, kenyataannya konsumen ada-

lah penumpang bagi perusahaan taksi. Hal ini disebabkan karena ke-

beradaan konsumen memiliki akses terhadap eksistensi produk atau 

pelayanan jasa di pasaran. Sehingga, semua kegiatan perusahaan akan 

diupayakan untuk bisa memposisikan produk atau layanan jasa agar 

dapat diterima konsumen. Eksistensi kebutuhan yang sifatnya he-

terogen, kemudian menjadi dasar bagi konsumen untuk melakukan 

tindakan pemilihan atas tersedianya berbagai alternatif produk. Tin-

dakan konsumen itu sendiri merupakan suatu refleksi dari rangkaian 

proses tahapan pembelian, di mana implikasi atas tindakannya terse-

but akan mengantarkan pada suatu penilaian, bahwa produk dapat 

diterima oleh pasar (Mabruroh, 2003).

Penelitian yang dilakukan Rubino (2015) mengenai Cab Driver (su-

pir taksi), bahwa salah satu penyebab perusahaan taksi memiliki ban-

yak konsumen karena perusahaan tersebut memiliki kredibilitas baik. 

Kredibilitas baik yang dibangun membuat penumpang tidak ragu 

untuk menggunakan jasa perusahaan taksi tersebut. Kredibilitas baik 

juga akan membuat trip angkutan merasa aman dan nyaman dalam 

perjalanan.

Shaaban & Kim (2016) dalam penelitiannya, mengambil populasi 

dan sampel pengguna jasa taksi dari berbagai latar belakang dan ke-
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bangsaan di Doha. Sampel dimaksudkan untuk mendapatkan komen-

tar langsung dari pengguna taksi, dan juga untuk evaluasi layanan. 

Dari hasil penelitian yang dibutuhkan penumpang, yaitu pelayanan 

yang efektif. Kondisi yang terjadi di mana penumpang merasa bahwa 

lambatnya pelayanan taksi, karena stasiun taksi yang jauh untuk di-

akses dan tidak tersedianya armada di stasiun setiap saat, sehingga 

penumpang harus menunggu. Hal tersebut akan mengurangi minat 

penumpang untuk menggunakan layanan taksi.

Penelitian Susanti dkk (2013) pada PT Glory Packindo, upah dari 

pekerja diberikan setiap minggunya. Upah tersebut berbeda-beda 

pada setiap pekerja, bergantung dari berapa lama pekerja tersebut te-

lah bekerja di perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar pekerja tetap 

lo yal pada perusahaan, karena gaji dari pekerja akan naik sesuai lama-

nya mereka bekerja di perusahaan. Dengan banyaknya permintaan 

produk, membuat perusahaan menambah jam kerja karyawan untuk 

memenuhi permintaan. Dengan bertambahnya jam kerja (lembur), 

maka pendapatan karyawan   bertambah. Demikian juga halnya de-

ngan pengemudi taksi, ketika pengemudi taksi menambah jam kerja, 

maka pendapatan juga akan bertambah.

Semakin banyak konsumen, maka semakin bertambah pendapatan 

yang diperoleh. Dalam penelitian yang dilakukan Hapsari (2008) pada 
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pengrajin makanan tradisional, di mana minat masyarakat ter hadap 

makanan tradisional semakin baik. Terbukti dengan banyaknya pu-

sat penjualan ole-ole khas daerah. Pengetahuan masyarakat tentang 

makanan bergizi dan alamiah juga semain baik. Budaya pulang ke 

kampung halaman dan membawa ole-ole menjadi peluang yang di-

manfaatkan para pengrajin makanan tradisonal. Dan secara langsung, 

berdampak terhadap meningkatnya pendapatan para pengrajin ma-

kanan tradisional. Terkait dengan upah reservasi, bahwa banyaknya 

jumlah trip angkutan tentunya membuat para pengemudi taksi ber-

harap memiliki penghasilan yang tinggi.

Walker (2003) dalam penelitiannya mengemukakan, upah tertinggi 

bagi seseorang yang sedang berada dalam keadaan menganggur untuk 

tetap menganggur, dikenal dengan istilah minimum acceptable wage. 

Ketika pekerja ditawarkan upah kerja di bawah upah reservasinya, 

maka perubahan upah tidak akan mengubah perilaku. Namun, jika 

upah kerja yang ditawarkan berada di atas upah reservasinya, maka 

tenaga kerja memutuskan untuk masuk ke dalam pasar tenaga kerja. 

Tingginya tingkat upah reservasi seseorang bergantung pada 

produktivitasnya dalam pasar tenaga kerja, maka semakin rendah ke-

mungkinan lebih mudah untuk menemukan pekerjaan. Oleh karena 

itu,  pengangguran dan pencari pekerjaan yang belum bekerja, un-
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tuk tidak  berekspektasi yang terlalu tinggi dan tidak realistis. Upah 

reservasi dipengaruhi oleh pendapatan seseorang ketika menganggur, 

tabungan, biaya bekerja (misalnya biaya transpor) dan keuntungan/

kerugian non-material lainnya.

Salah satu yang menjadi keuntungan atau kerugian non-material 

terkait upah reservasi, yaitu meningkatnya volume kendaraan baik 

mobil pribadi maupun truk seiring dengan pertumbuhan ekonomi. 

Pertumbuhan ini mengakibatkan meningkatnya kemacetan lalu lintas 

serta dampak lingkungan yang lebih luas. Di sebagian daerah perko-

taan dan industri, kendaraan pribadi terus meningkat dan menurun-

nya penggunaan  angkutan umum. Ini bisa menjadi pertimbangan 

dalam menentukan tingkat upah reservasi bagi pekerja transportasi 

publik atau angkutan umum (Holmgren, 2013).

Penelitian lain yang dilakukan di industri pariwisata oleh Akrom 

(2014), industri parawisata sepi dari kunjungan wisatawan pada saat 

hari kerja. Sepinya wisatawan dan ditambah biaya operasional me-

ngakibat berkurangnya pendapatan pelaku bisnis pariwisata. Hal 

tersebut senada dengan pekerjaan pengemudi taksi, di mana ada masa 

waktu yang terbuang ketika melakukan trip kosong dan pendapatan 

berkurang karena ada biaya operasional yang harus ditanggung .
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3. Catatan Keterkaitan antara Lama Kemacetan, Jam kerja, Upah 
Reservasi, Panjang Trip Kosong dan Take Home Pay

Kemacetan merupakan salah satu indikasi dari tidak teraturnya pe-

manfaatan suatu barang public, yang menjadi kebutuhan masyarakat 

banyak, misalnya jalan raya. Keberadaan suatu barang publik di mana  

setiap orang berhak untuk menggunakan atau mengambil manfaatnya 

tanpa bisa dilarang oleh pengguna lainnya. Kondisi kemacetan dapat 

menyebabkan tragedy of common yaitu penurunan manfaat dari sua-

tu barang publik yang harus ditanggung semuanya. Terkait dengan 

take home pay pengemudi taksi, dengan adanya lama kemacetan da-

pat menambah biaya operasional yang dapat mengurangi pendapatan.

Penelitian yang dilakukan Soesilowati (2008), yang meneliti tentang 

dampak pertumbuhan ekonomi Kota Semarang terhadap kemacetan 

lalu lintas, didapatkan hasil kesimpulan, bahwa hilangnya waktu dan 

tingginya biaya operasional akibat menigkatnya jumlah kendaraan. 

Mirlanda (2011), mengungkapkan dalam penelitiannya yang berjudul 

”Kerugian Ekonomi Akibat Kemacetan Lalu Lintas di Ibukota”. Pe-

nelitian tersebut membahas dampak yang terjadi akibat kemacetan 

di Jakarta, sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa kemacetan ter-

bukti merugikan pengguna jalan, yaitu antara lain kerugian waktu, 

ke nyamanan dan hilangnya pendapatan saat terjadi kemacetan. 
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Menurut Santoso (1997), dalam manajemen lalu lintas perkotaan, 

mengemukakan, kerugian yang diderita akibat dari masalah kema-

cetan dikuantifikasikan dalam satuan moneter sangatlah besar, yaitu 

kerugian karena waktu perjalanan menjadi panjang dan semakin 

lama, biaya operasi kendaraan menjadi lebih besar dan polusi ken-

daraan yang dihasilkan semakin bertambah. Pada kondisi macet 

kendaraan melaju dengan kecepatan yang sangat rendah, pemakaian 

BBM menjadi sangat boros, mesin kendaraan menjadi lebih cepat aus 

dan buangan kendaraan yang dihasilkan lebih tinggi kandungan kon-

sentrasinya. Pada kondisi kemacetan pengendara cenderung menjadi 

tidak sabar yang akan mengarah pada tindakan tidak disiplin, yang 

pada akhirnya memperburuk kondisi kemacetan. Dengan demikian, 

banyak dari para pengemudi yang mengurangi perjalanan yang tidak 

mendesak karena banyaknya waktu dan biaya operasional yang harus 

ditanggung. 

Tingkat kemacetan lalu lintas membuat para pengendara kendaraan 

bermotor menjadi tidak nyaman, khususnya yang memang bekerja di 

jalan sebagai pengemudi. Rasa tidak nyaman yang dialami manusia 

dijelaskan dalam ilmu Ergonomi sebagai suatu aplikasi ilmu pengeta-

huan, yang memperhatikan karakteristik manusia yang perlu diper-

timbangkan dalam perancangan dan penataan sesuatu yang diguna-
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kan, sehingga antara manusia dengan benda yang digunakan tersebut 

terjadi interaksi yang lebih nyaman dan efektif. Salah satu penerapan 

yang dipaparkan yaitu mengurangi waktu yang terbuang percuma 

dan memperbaiki kenyamanan manusia dalam kerja (Sander & Cor-

mick, 1987).

Dalam penelitian Sitindaon (2013), bahwa kemacetan lalu lintas 

yang terjadi di ruas jalan pada objek penelitiannya disebabkan pe-

nyempitan ruas jalan. Kegiatan perkantoran, perparkiran dan per-

dagangan/pedagang kaki lima mengakibatkan aktivitas di bahu ja-

lan terganggu. Kerugian paling mendasar dari kemacetan lalu lintas 

adalah kerugian jarak dan waktu tempuh dan pemborosan bahan ba-

kar, sehingga menimbulkan kenaikan biaya operasional. Hal tersebut 

menjadi hambatan para pengemudi kendaraan pribadi maupun ken-

daraan umum.

Berdasarkan penelitian Leck, Bekhor & Gat (2008), mengemuka-

kan bahwa perbaikan transportasi dalam bentuk pengurangan waktu 

perjalanan secara otomatis dapat menyebabkan manfaat kesejahte-

raan yang substansial. Dilakukan investigasi untuk melihat apakah 

perbaikan transportasi dapat memicu dampak ekonomi kesejahte-

raan di daerah perifer, dan juga memberikan kontribusi untuk kenai-

kan upah tenaga kerja. Simulasi numerik dilakukan untuk menguji 
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hipotesis penelitian, mengenai hubungan positif antara peningkatan 

aksesibilitas dan kesejahteraan ekonomi. Demikian pula, yang dike-

mukakan Bosede, Abalaba & Afolabi (2013)  tentang penelitian di Ni-

geria, bahwa investasi transportasi yang dilakukan pada infrastruktur 

transportasi memiliki kontribusi positif yang signifikan terhadap per-

tumbuhan ekonomi. 

Menurut Farsi, Fetz & Filippini (2006), dibutuhkan sistem trans-

portasi yang lebih tertata dengan baik, salah satu manfaatnya yaitu 

mengurangi dampak kemacetan. Hal yang dapat dilakukan dengan 

membuat sistem di mana industri angkutan perkotaan (bus, trem, 

monorel, dan lain-lain) dikelola dengan menggabungkan pada satu 

sistem transportasi. Ada satu perusahaan atau organisasi multi-output 

bertanggung jawab atas iklan, tiket dan layanan pelanggan, sehingga 

semua layanan menjadi terpusat dan lebih mudah pengawasannya. 

Seperti yang diterapkan pada 16 perusahaan transportasi multi-mode 

yang beroperasi di Swiss. 
4. Landasan Teoretis antara Pendidikan, Jam kerja, Upah Reservasi, 
Panjang Trip Kosong dan Take Home Pay

Faktor pendorong diri untuk meraih prestasi adalah dengan me-

lakukan suatu kegiatan atau tugas dengan sebaik-baiknya, agar mam-

pu mencapai prestasi kerja (kinerja) dengan predikat terpuji. Untuk 
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berprestasi tersebut, dapat dicapai dengan meraih jenjang pendidikan 

(knowledge) yang lebih tinggi. Karena diyakini, pendidikan adalah 

salah satu bentuk Human Capital, selain pengalaman dan keseha-

tan. Di sisi lain, dukungan finansial yang cukup dibutuhkan untuk 

mening katkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan, di 

mana hal ini sebagai salah satu bentuk faktor produksi.

Todaro (2000), mengemukakan, fasilitas-fasilitas pendidikan 

kurang memadai dan tingginya tingkat kegagalan menyelesaikan pen-

didikan merupakan ciri utama negara sedang berkembang. Rendah-

nya tingkat pendapatan nasional, pendapatan perkapita dan distribusi 

pendapatan yang timpang konsekuensinya mayoritas penduduk se-

dang berkembang hidup di bawah tekanan absolut. 

Investasi sumber daya manusia (SDM) juga tidak terlepas dari ken-

dala biaya, karena dana yang ada terbatas sementara diperlukan untuk 

pengembangan SDM. Pengembangan SDM di antaranya melalui pen-

didikan dan pelatihan (Boskin, 1992). Dalam penelitian Herrin (1989) 

mengemukakan, pendapatan keluarga (family income) merupakan 

faktor terpenting dalam peningkatan pendidikan keluarga. Pendidi-

kan yang menjadi sebuah komuditas, maka hukum permintaan ber-

laku bahwa permintaan pendidikan dipengaruhi budaya pendidikan, 

biaya training, pendapatan, selera dan jumlah anggota keluarga (fam-
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ily size) serta tuntutan sosial lainnya. 

Orang yang mengikuti pendidikan harus rela untuk mengguna-

kan waktunya mengikuti proses pendidikan, padahal waktu yang hi-

lang itu dapat digunakan memperoleh pendapatan, seandainya tidak 

mengikuti proses pendidikan tersebut. Manfaat haruslah lebih besar 

dari biaya agar proyek itu dinyatakan layak untuk dibangun. Menu-

rut Baum (1988), investasi dalam bidang pendidikan mempunyai pe-

ngaruh langsung terhadap produktivitas individu dan penghasilan.

 Sagir (1989), mengemukakan, sumber daya manusia mampu 

me ningkatkan kualitas hidupnya melalui suatu proses pendidikan, 

pelatihan dan pengembangan yang menjamin produktivitas kerja se-

makin meningkat. Pendidikan menjamin pendapatan yang cukup dan 

ke sejahteraan hidup yang semakin meningkat. Selain itu menurut To-

mas (2014), perusahaan yang ingin menciptakan daya saing, diperlu-

kan sumber daya manusia dengan kualifikasi pendidikan tinggi.

Dalam penelitian yang dilakukan Rhamadhany dkk (2015), menya-

takan, untuk pengemudi angkutan, pendidikan menjadi faktor yang 

memiliki kecenderungan terhadap pendapatan. Selain itu, pendidikan 

membuat pola pikir pengemudi angkutan lebih baik dalam bekerja 

dan juga menjaga sikap terhadap penumpang. Pendidikan diyakini 

sangat berpengaruh terhadap kecakapan, tingkah laku, sikap dan pen-
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dapatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, memungkinkan penge-

mudi angkutan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Terkait 

penelitian ini, pendidikan menyebabkan pengemudi taksi memiliki 

sikap baik dalam bekerja. Selain itu, pendidikan membuat pengemudi 

taksi memiliki strategi untuk mendapatkan penumpang.

Menurut McConnel (1999), pekerja yang berpendidikan tinggi 

memperoleh pendapatan tahunan yang lebih tinggi dan karier meni-

ngkat lebih cepat. Kualitas pekerja pada kelompok usia yang sama, 

seiring bertambahnya masa kerja bergantung pada pendidikan, 

pelatihan, kesehatan dan usia. Namun, apabila pekerja ingin mencari 

pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya, maka akan mengaki-

batkan pekerja lama menganggur (George, 2005). Dengan pendidikan 

yang tinggi di kalangan pengemudi taksi, maka pengemudi taksi akan 

berusaha memperoleh take home pay sesuai dengan pendidikannya. 

Penelitian yang dilakukan Ahmad (2014), yaitu hasil penelitian 

diperoleh jumlah curahan waktu kerja keluarga dalam usaha ternak 

sapi potong di Desa Barabatu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten 

Pangkep. Faktor yang paling mempengaruhi curahan waktu kerja 

adalah faktor pendidikan isteri, pendidikan anak, jumlah kepemilikan 

ternak dan pengalaman beternak. Faktor-faktor tersebut berpengaruh 

signifikan terhadap curahan waktu kerja dalam pemeliharaan ternak 
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sapi potong. Hasil penelitian menjelaskan, pendidikan membuat sese-

orang bekerja lebih maksimal dalam memanfaatkan waktu kerja. 

Penelitian tentang hubungan pendidikan dengan kinerja  dilakukan 

oleh Ginn (2000) menemukan, peningkatan kinerja ditentukan oleh 

pendidikan yang dimiliki seseorang. Pendidikan akan memenuhi apa 

yang dibutuhkan untuk bisa berkinerja lebih baik, sehingga memak-

simalkan return on investment pada suatu perusahaan. Wright (1987) 

melakukan riset empiris terhadap kinerja manajer perusahaan-peru-

sahaan konsultan di Amerika Serikat, menemukan bahwa manajer lu-

lusan Master Of Business Admin Istration (MBA) mencapai prestasi 

kerja (kemajuan karier) yang lebih cepat  dibanding lulusan Bachelor 

Of Business Administration (BBA). Keunggulan komparatif MBA 

adalah keterampilan kepemimpinan dan kemampuan analisis pada 

level manajer untuk dapat mengambil keputusan investasi yang me-

nguntungkan. 

Keputusan-keputusan investasi pendidikan yang menguntungkan 

mampu meningkatkan jumlah kas bersih, yang dihasilkan dari usaha 

perusahaan.  Terkait dengan pernyataaan di atas, pengemudi taksi da-

pat menyusun strategi-strategi untuk mendapatkan penumpang. 

Dalam penelitian yang dilakukan Rhamadhany dkk (2015), Umur 

yang dikatakan usia produktif ketika penduduk berusia pada rentang 
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15 - 64 tahun. Sebelum 15 tahun atau setelah 64 tahun tidak lagi ma-

suk ke dalam usia produktif. Penduduk yang berusia produktif akan 

membantu dalam kelancaran segi perekonomian dan pembangunan 

dalam satu wilayah. Umur menentukan kematangan dalam berpikir 

sehingga kedewasaan membuat pribadi pekerja berpikir masa depan. 

Umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penda-

patan (Cahyono,1998). Usia produktif berkisar antara 15-64 tahun 

yang merupakan usia ideal bagi para pekerja. Di masa produktif, 

secara umum semakin bertambahnya umur maka pendapatan akan 

semakin meningkat, namun bergantung pada pekerjaan yang di-

lakukan. Kekuatan fisik seseorang untuk melakukan aktivitas, sangat 

erat kaitannya dengan umur. Ketika umur seseorang telah melewati 

masa produktif, maka semakin menurun kekuatan fisiknya, sehingga 

produktivitasnya pun menurun dan pendapatan juga ikut turun.

Usia produktif para pengemudi taksi, membuat para pengemudi se-

mangat dalam bekerja, bahkan dapat menambah jam kerja. Hasil dari 

penelitian Faraz (2007), bertujuan mengidentifikasi semangat kerja 

masyarakat Bantul dilihat menurut gender dan sektor. Dalam pen-

dekatan kuantitatif, populasi penelitian adalah penduduk usia kerja 

yang sudah bekerja di berbagai sektor di Kabupaten Bantul, dengan 

karakteristik usia produktif kerja 15-60 tahun. Rata-rata responden 
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mencari nafkah di sektor industri dan sektor pertanian terbanyak 10 

jam ke atas dari normalnya 8 jam kerja baik perempuan maupun laki-

laki dan sektor jasa rata-rata 8 jam. Pendapatan responden pada sek-

tor industri dan sektor jasa memenuhi UMK, baik laki-laki maupun 

perempuan dan di sektor pertanian tidak memenuhi UMK. Semangat 

kerja responden dari tiga sektor yakni sektor jasa, pertanian dan in-

dustri pada tingkat sedang, baik perempuan maupun laki-laki, hanya 

pada sektor jasa responden laki-laki semangat kerjanya cenderung 

rendah. 

Rahmatia (2004) wanita sebagai objek dalam penelitiannya. Umur 

berhubungan signifikan dengan jam kerja, baik pada pekerjaan utama 

maupun pada kegiatan lainnya yang bersifat produktif. Hasil peneli-

tian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya. Di sisi lain Euwals 

(1999), menemukan bahwa faktor usia berpengaruh signifikan terha-

dap jam kerja yang diinginkan kaum wanita, di mana perempuan usia 

muda lebih menginginkan jumlah kerja yang lebih tinggi dibanding-

kan perempuan yang relatif lebih tua. Data yang digunakan dalam pe-

nelitian tersebut yaitu data Dutch Socio-Ecocomic Panel (1987-1989).

Terkait hubungan antara umur dengan jam kerja, Saimul (1994), 

Sugiharso (1996), Simanjuntak (1998), dan Madris (1998), dalam 

penelitian mereka menemukan, hubungan antara jam kerja dengan 
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umur berpengaruh positif dan pada saat tertentu, berubah menjadi 

negatif setelah mencapai titik balik maksimum. 

Hal berbeda terkait hubungan umur dan jam kerja, dikemukakan 

oleh Lestari (1996) yang terjadi adalah hal sebaliknya. Pada awalnya, 

umur berhubungan negatif dengan jam kerja  dan akan berubah men-

jadi positif pada saat mencapai titik balik minimum, yaitu pada usia 

46 tahun. Hal yang senada juga ditemukan oleh Bonin (2002), bahwa 

pada umur tertentu terjadi keadaan di mana semakin tinggi umur, 

maka jam kerja semakin bertambah dan pada umur relatif muda 

hubungan umur dengan jam kerja adalah negatif. Data yang diguna-

kan yaitu The Germany Socio-Economic Panel.  

Umur yang semakin bertambah akan menurunkan kondisi fisik. 

Gibson (1987) menyebutkan, kinerja seseorang dipengaruhi oleh be-

berapa faktor. Di antaranya, umur dan masa kerja. Umur merupakan 

waktu atau masa hidup seseorang selama masih hidup di dunia, yang 

dihitung mulai dari manusia itu dilahirkan. Usia berkaitan dengan ki-

nerja, karena pada usia yang meningkat akan diikuti proses degradasi 

dari organ tubuh, sehingga kemampuan organ akan menurun. Penu-

runan kemampuan organ tubuh menyebabkan tenaga kerja, mudah 

mengalami kelelahan yang berakibat pada penurunan kinerja dan 

produktivitas (Handayani, 2003).
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Faktor demografi mempengaruhi upah reservasi setiap orang. 

Penawaran orang untuk bekerja dapat dibentuk dengan mengguna-

kan upah reservasi. Upah reservasi yaitu tingkat upah terendah, ketika 

seseorang tetap ingin beker¬ja atau tingkat upah tertinggi di mana 

seseorang masih tetap menganggur. Penawaran tenaga kerja diwakili 

karakteristik upah reservasi (Reservation Wage), merupakan sebuah 

konsep penting dalam memodel dinamika pasar tenaga kerja. Tingkat 

upah di bawah upah reservasi, tidak akan mengubah perilaku seda-

ngkan tingkat upah berada diatas upah reservasi seseorang akan me-

mutuskan untuk bekerja (Killingsworth 1983 dalam Walker 2003). 

Upah reservasi memainkan peran penting dalam teori pencarian 

pekerjaan (Job Search), penawaran tenaga kerja dan partisipasi dalam 

pasar tenaga kerja (Brown, Roberts dan Taylor, 2010). Beberapa studi 

sebelumnya mengenai pentingnya upah reservasi dilakukan Kief-

er dan Neumann (1979), Blau (1991), Franz (1982), Lancaster dan 

Chesher (1983), Feldstein dan Poterba (1984), Jones (1988,1989), Hui 

(1991), Prasad (2003), dan Addison (2010). 

Family Size atau jumlah tanggungan dalam keluarga menjadi moti-

vasi bagi pekerja untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi. Tang-

gungan keluarga membuat pekerja semakin giat dalam bekerja. Tuntu-

tan ini menjadi kewajiban khususnya pekerja yang sudah berkeluarga. 
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Jumlah anggota keluarga sangat menentukan jumlah kebutuhan kelu-

arga. Semakin banyak anggota keluarga, maka semakin banyak jum-

lah kebutuhan keluarga. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit ang-

gota keluarga berarti semakin sedikit kebutuhan yang harus dipenuhi. 

Penelitian yang dilakukan Sujarno (2008) pada pekerja nelayan 

di kabupaten Langkat yang memiliki tanggungan 6 sampai dengan 

11 anggota keluarga. Pekerja nelayan lebih banyak yang memiliki 

penghasilan satu juta ke atas dibandingkan penghasilan satu juta ke 

bawah. Dapat dilihat dari kutipan berikut, untuk jumlah anggota ke-

luarga dari 6 sampai dengan 11 jiwa yang berpenghasilan di bawah 

Rp1.000.000,- sebanyak 7 orang (= 7,0%), sedang yang berpenghasi-

lan di atas Rp1.000.000,- sebanyak 13 orang (= 13,0%). 

Sehubungan dengan penelitian di atas, Tjiptoherijanto (1992), 

dalam penelitiannya mengemukakan, jumlah tanggungan keluarga 

mempengaruhi pendapatan khusunya keluarga miskin. Besar dan ke-

cilnya jumlah tanggungan keluarga berpengaruh terhadap konsumsi 

dan kebutuhan yang dilakukan keluarga. Apabila jumlah tanggungan 

keluarga sedikit, maka anggaran yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi sedikit. Begitu pula sebaliknya, keluarga yang 

memiliki jumlah tanggungan keluarga yang besar, maka membutuh-

kan dana yang besar untuk konsumsi meskipun pendapatan yang 
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diperoleh sama besarnya. 

Family Size pengemudi taksi dapat mempengaruhi lamanya pola 

jam kerja. Jumlah anggota keluarga yang ditanggung menyesuaikan 

dengan lama atau tidaknya pola jam kerja. Pola jam kerja bertambah, 

ketika Family Size  meningkat, sebagai tanggung jawab terhadap ke-

luarga.

Penelitian Rini (2002) pada pekerja wanita. Kehadiran anak-anak 

dalam rumah tangga cenderung mengurangi semangat partisipasi 

ang katan kerja di kalangan wanita bersuami. Meskipun tingkat kela-

hiran menanjak setelah Perang Dunia II, namun telah menunjukkan 

penurunan yang mencolok sejak itu. Kehadiran anak-anak dalam 

rumah tangga yang menciptakan suatu permintaan bagi semacam 

produksi rumah tangga, yang dikenal sebagai mengasuh anak. Lebih 

lanjut dapat dikatakan, bahwa mengasuh anak merupakan suatu ke-

giatan produksi yang bersifat intensif. Walaupun demikian, terdapat 

barang-barang yang dihasilkan pasar serta jasa pelayanan, seperti pu-

sat penitipan anak-anak, tempat perawatan anak-anak dan pembantu 

rumah tangga, sebagai pengganti waktu sang istri dalam produksi 

mengasuh anak, sehingga subtitusi semacam itu melepaskan waktu 

anak-anak dalam rumah tangga cenderung mengurangi partisipasi 
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kerja wanita bersuami.

Tanggungan keluarga (Family Size) sangat memotivasi orang untuk 

bekerja, banyak orang yang sukses karena diawali dengan tuntutan 

dalam menafkahi keluarganya, sehingga  banyak ide kreatif yang da-

pat dijadikan sebagai suatu kegiatan bisnis. Penanggung jawab dalam 

keluarga tidak hanya memikirkan untuk menghidupi keluarganya 

secara materi dalam jangka pendek, akan tetapi bagaimana kelang-

sungan hidup keluarga dalam memenuhi kebutuhannya untuk jangka 

panjang. Hal tersebut yang menyebabkan banyak orang mendirikan 

bisnis keluarga (Family Bussines) dengan tujuan dapat lebih berman-

faat untuk keluarga dari generasi ke generasi, yang mana sudah dapat 

dilihat sebagai bukti bahwa banyak perusahaan keluarga yang dapat 

bertahan dari generasi ke generasi dan memperkerjakan banyak tena-

ga kerja. (Muchran, 2009).
5. Catatan Teoritis antara Pengalaman Kerja, Jam kerja, Upah 
Reservasi, Panjang Trip Kosong dan Take Home Pay 

Findeisen (2013), dalam penelitiannya menggunakan panel sosial 

ekonomi di Jerman terkait pekerjaan dan keanekaragaman risiko 

pekerjaan. Tenaga kerja muda menjadi sampel dalam penelitian ini, 

namun tidak ditemukan pekerja yang mau mengambil risiko karena 

belum memiliki pengalaman kerja.  Pekerja yang memiliki pengala-
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man kerja lebih berani dalam menghadapi risiko. Pengalaman kerja 

di masa lalu, menjadi pelajaran untuk perkerjaan di masa akan da-

tang, sehingga tidak terulang kegagalan di masa lalu. Dengan memi-

liki pengalaman kerja, pekerja akan lebih siaga dan siap menghadapi 

berbagai hambatan.

Pengalaman kerja berdampak pada prestasi kerja yang lebih baik 

dan tercermin dalam kinerja pekerja. Pengalaman kerja yang cukup 

akan mempunyai kemampuan bekerja (Skill) yang lebih baik (David 

C McClelland, 1987 dalam Mangkunegara, 2004). 

 Mangkunegara (2004), mengemukakan dalam penelitiannya, se-

cara psikologis kemampuan (Ability) tenaga kerja terdiri dari ke-

mampuan potensi (IQ) dan kemampuan Reality, yaitu Knowledge 

dan Skill. Tenaga kerja yang memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110-

120), pendidikan yang memadai dan keterampilan dalam mengerja-

kan pekerjaan secara rutin, maka lebih mudah mencapai kinerja yang 

diharapkan. Dengan demikian, dalam penempatan seorang pekerja 

harus disesuaikan dengan keahliannya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2014), dengan judul “Fak-

tor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Sopir Angkutan di Kota 

Makassar”. Penelitian tersebut menyimpulkan, pengalaman kerja, jam 

kerja, dan kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan 
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pendapatan sopir pete-pete di kota Makassar. Variabel-variabel terse-

but mempengaruhi secara positif terhadap pendapatan sopir, artinya 

peningkatan yang dialami pada variable-variabel akan berdampak 

pada peningkatan pendapatan sopir pete-pete. Hal ini menunjukkan, 

setiap upaya sopir pete-pete untuk memanfaatkan pengalaman kerja, 

meningkatkan jam kerja, mematok tarif yang sesuai dan memiliki 

mobil pete-pete sendiri akan berdampak terhadap peningkatan pen-

dapatan secara umum pada sopir pete-pete.

Menurut Rhamadhany dkk (2015), pengalaman memiliki kecen-

derungan terhadap meningkatnya pendapatan pengemudi angkutan 

umum. Pengalaman membuat pengemudi dapat mengatur kapan 

waktu yang tepat untuk mencari penumpang, dan dimana banyak 

penumpang. Pengalaman kerja bisa diartikan sebagai tingkat pe-

nguasaan pengetahuan, serta keterampilan seseorang dalam bekerja 

diukur dari masa kerja, tingkat pengetahuan dan keterampilan. 

Bertambahnya pengalaman di dalam mengerjakan suatu peker-

jaan atau memproduksi suatu barang, dapat menurunkan biaya ope-

rasional. Semakin tinggi pengalaman pekerja, maka semakin efisien 

dan efektif dalam proses bekerja, sehingga dapat meningkatkan pen-

dapatan pekerja (Gitosudarmo,1999). Terkait dengan penelitian di 

atas, George (2005) berpendapat bahwa pengembangan mutu modal 
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manusia dapat melalui pengalaman kerja. Pengalaman kerja sese-

orang dapat meningkatkan keterampilan sehingga dapat bekerja lebih 

efisien dan efektif. Tenaga kerja yang berpengalaman lebih terampil 

dalam menyelesaikan pekerjaannya (McConnel, 1999).

Pengalaman kerja  yang baik disebabkan jam kerja yang baik. Jam 

kerja merupakan waktu dengan satuan jam yang digunakan, untuk 

bekerja pada kegiatan yang menghasilkan pendapatan secara lang-

sung maupun tidak langsung. Jam kerja adalah lamanya rata-rata 

menjalankan aktivitas usaha per bulan dengan jumlah pekerja pada 

suatu unit usaha. Penelitian yang dilakukan Siswanto (2011), pada 

pengrajin genteng di Ceper Klaten bahwa jam kerja, mempunyai pe-

ngaruh terhadap pendapatan pengrajin genteng.

BEBERAPA HASIL PENELITIAN DAN STUDI EMPIRIS SEBELUMNYA

Dalam penelitian Farber (2005), untuk tenaga pengemudi taksi  se-

lalu ada pasokan yang siap untuk bekerja. Di sisi lain, walaupun tenaga 

pengemudi taksi banyak tersedia, tetapi pada satu titik tertentu akan 

berhenti bekerja dikarenakan pendapatan harian yang kecil, dan men-

cari pekerjaan yang lebih baik. Hal lain dalam penelitiannya,  penge-

mudi taksi di Singapura memiliki kebiasaan dalam bekerja, ketika 

telah mencapai target setoran keperusahaan, pengemudi taksi akan 

lebih santai dalam bekerja.
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Penelitian yang dilakukan Thaler dan Benartzi (2004) bahwa Take 

Home Pay akan diterima pekerja setelah biaya-biaya kewajiban di-

kurangi, misalnya seperti pajak, asuransi dan lain-lain. Pekerja saat 

menerima gaji biasanya tidak menyisihkan lagi pendapatannya untuk 

disimpan, karena uang yang didapatkan sudah direncanakan untuk 

berbagai kebutuhan. Dengan demikian, diperlukan satu program un-

tuk membantu pekerja menyisihkan pendapatannya dan disimpan 

secara otomatis ketika pekerja menerima gaji. Besaran uang yang di-

simpan sesuai dengan kesepakatan dari pekerja dengan perusahaan, 

program ini dinamakan SMART. Tabungan dapat diambil pada saat 

pensiun atau setelah 16 bulan. Inti dari program ini, adalah agar 

pekerja dapat mengalokasikan sebagian dari gaji untuk masa depan. 

Penelitian yang dilakukan Saragih (2011), yaitu untuk mengetahui 

perbandingan antara rata-rata take home pay sebelum dan sesudah 

penerapan tunjangan pajak penghasilan pasal 21. Variabel penelitian 

yang digunakan, adalah tunjangan pajak penghasilan pasal 21 yang 

diberikan sebesar pajak terutang karyawan. Hasil penelitian menun-

jukkan, rata-rata take home pay karyawan sebelum mendapat tunja-

ngan pajak pasal 21 lebih kecil daripada rata-rata take home pay kar-

yawan, setelah mendapat tunjangan.
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Penelitian lain terkait take home pay dimana membahas tentang 

pajak penghasilan pasal 21 yaitu mengenai perubahan tarif pajak 

penghasilan pasal 21 final atas golongan III yang diatur di dalam Pera-

turan Pemerintah No 80 Tahun 2010 yang mulai berlaku 2011. Tujuan 

dari penelitian tersebut, menjelaskan dasar pertimbangan pemerintah 

dalam menerapkan kebijakan perbedaan tarif pajak penghasilan pasal 

21 final atau honorarium dan imbalan yang diterima Pegawai Negeri 

Sipil golongan III dan IV, menganalisis bagaimana implementasinya 

dan menjelaskan dampak kebijakan perbedaan tarif pajak penghasi-

lan final tersebut terhadap take home pay pegawai negeri sipil. Hasil 

penelitian yang diperoleh, yaitu bahwa dasar pertimbangan pemerin-

tah dalam menerapkan kebijakan perbedaan tarif pajak penghasilan 

pasal 21 final atas honorarium dan imbalan lain yang diterima Pega-

wai Negeri Sipil golongan III dan IV adalah untuk menciptakan rasa 

keadilan bagi masing-masing golongan. 

Implementasi dari kebijakan perubahan tarif pajak penghasilan 

pasal 21 final atas honorarium dan imbalan lain yang diterima Pega-

wai Negeri Sipil golongan III dan IV yaitu atas golongan III dikenakan 

tarif 5% dan golongan IV dikenakan tarif 15%. Dampak yang ditim-

bulkan dengan adanya perbedaan tarif tersebut, yaitu terjadi ketim-

pangan take home pay antara Pegawai Negeri Sipil golongan III dan 
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IV karena perbedaan tarif dibedakan berdasarkan golongan, bukan 

berdasakan jumlah honorarium dan imbalan yang diterima. Hen-

daknya pemerintah dalam membuat kebijakan dapat diikut serta den-

gan pengetahuan mengenai besaran honorarium dan imbalan yang 

diterima Pegawai Negeri Sipil, sehingga tidak terjadi ketimpangan 

take home pay (Aryanid, 2012).

Penelitian yang dilakukan pada Dinas Kesehatan Propinsi Jambi 

oleh Zalbianis dan Sanusi (2006), mengatakan, hasil analisis data 

kualitatif yang berhubungan dengan take home pay dalam Peneli-

tian Hubungan Besar Sisa Gaji yang Dibawa Pulang dan Komitmen 

Organisasi. Dengan ketidakhadiran karyawan, diperoleh informasi 

bahwa alasan paling banyak penyebab pegawai tidak masuk kantor, 

adalah karena adanya kerja sampingan. Hal ini dilakukan karena gaji 

yang terima atau dibawa pulang (take home pay) tidak cukup untuk 

kebutuhan setiap bulannya. Banyaknya ketidakhadiran pegawai, me-

nyebabkan pelayanan publik instansi pemerintah terganggu. Dengan 

demikian, pemerintah setempat khususnya Dinas terkait perlu me-

mikirkan solusi tentang pendapatan karyawan tersebut, karena ba-

nyak masyarakat yang mengeluhkan akan pelayanan.
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BAB TIGA
MENGURAI PARADIGMA

KONSEP

alam penelitian Faber (2015), hari esok adalah hari yang 

berbeda untuk pengemudi taksi. Pernyataan tersebut 

menjelaskan, ada hal yang berbeda dari pekerjaan penge-

mudi taksi dibandingkan kebanyakan pekerjaan lain, yang memiliki 

penghasilan tetap setiap bulan. Penghasilan sopir taksi berbeda setiap 

hari, uang yang dibawa pulang (take home pay) bervariasi, yaitu sedikit, 

banyak, tidak sama sekali atau kurang. Ada target setoran minimum 

yang harus disetor pengemudi taksi kepada perusahaan. Pendapatan 

yang bervariasi mengakibatkan banyak pengemudi taksi menganggap, 

pekerjaannya untuk sementara atau transit.

Sopir taksi sebagai pekerja di lapangan sangat bergantung dengan 

banyaknya penumpang. Salah satu yang menyebabkan banyaknya pe-

numpang, adalah kredibilitas perusahaan yang baik sehingga penump-

ang tidak segan menggunakan jasa perusahaan taksi. Dalam menggu-

nakan jasa taksi, penumpang bisa melalui telepon atau menunggu di 

tempat-tempat tertentu.  

Take home pay pengemudi taksi tidak hanya didapatkan dari jumlah 

D
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trip angkutan, akan tetapi bisa juga dari pengurangan-pengurangan 

biaya. Untuk meningkatkan jumlah trip angkutan, implikasinya yaitu 

perusahaan taksi dapat mengurangi armada taksi, sehingga taksi yang 

tersisa dapat terisi oleh pumping, akan tetapi pada faktanya armada 

taksi tetap bertambah. Dapat disimpulkan bahwa,  ketika secara ti-

ba-tiba terjadi peningkatan pada penumpang,  bukan berarti armada 

taksi ditambah.

Salah satu konsekuensi pekerjaan pengemudi taksi di lapangan yaitu  

kemacetan lalu lintas. Semakin padatnya kendaraan pribadi, umum, 

atau angkutan barang di kota-kota besar dan tidak diimbangi dengan 

fasilitas jalan, fasilitas lalu lintas  atau pun kesadaran pengemudi di 

jalan yang tidak mematuhi rambu lalu lintas. Sehingga, menyebab-

kan kemacetan (Rodrique, 2009). Kemacetan lalu lintas banyak dike-

luhkan para pengendara bermotor, karena mengurangi produktivitas 

orang-orang yang bekerja, dan banyak waktu yang terbuang di jalan 

(Harriet, 2013). Hal tersebut tentu berlaku untuk pengemudi taksi, 

karena ada biaya operasional yang harus ditanggung yaitu terbuang-

nya bahan bakar (Soesilowati, 2008).

Pendidikan pengemudi taksi beragam mulai dari pendidikan dasar 

sampai pendidikan tingkat universitas. Seperti pada kasus Peter Yan, 

seorang pengemudi taksi lulusan S-2 Jerman yang di tayangkan di talk 



57
Menggapai Take Home Pay

show Trans Tv “Hitam Putih”.  Semakin baiknya tingkat pendidikan 

maka tenaga kerja lebih terampil dan produktif, dan membuat pekerja 

lebih mampu mengambil kesempatan dalam menangkap peluang (In-

ternational Labour Organization, 2011).  

Umur yang relatif berbeda pada setiap pekerja memilik masing-

masingi motivasi, untuk mendapatkan pendapatan. Semakin de-

wasa seseorang maka akan semakin matang pola pikir yang dimiliki 

(Simanjuntak, 2001). 

Tanggungan keluarga mendorong orang untuk bekerja. Semakin 

banyak anggota keluarga berarti, semakin banyak jumlah kebutuhan 

keluarga yang harus dipenuhi. Begitu pula sebaliknya, misalnya biaya 

pendidikan, kesehatan, dan biaya hidup lainnya (Mantra , 2003). 

Pengalaman kerja menggambarkan pengetahuan pasar kerja. Pe-

ngalaman kerja didukung tingkat pendidikan yang tinggi, maka tenaga 

kerja akan mempunyai lebih banyak kesempatan, untuk mendapatkan 

pekerjaan (Sutomo, dkk, 1999). Pengalaman, pendidikan dan berba-

gai hal yang dimiliki membuat seseorang mempunyai pengharapan 

terhadap pendapatan. Penawaran tenaga kerja yang ada dapat diben-

tuk dengan menggunakan upah reservasi, tingkat upah terendah di 

mana seseorang tetap ingin be¬ker¬ja, atau tingkat upah tertinggi 

di mana seseorang masih tetap meng¬anggur. (Killingsworth 1983 
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dalam Walker 2003).

Permasalahan yang dihadapi setiap pekerja lapangan, perlu dian-

tisipasi untuk meminimalisir kerugian. Adakalanya pengemudi tak-

si melakukan trip kosong untuk mencari penumpang, hal ini dapat 

mempengaruhi biaya operasional khususnya dengan berkurangnya 

bahan bakar kendaraan. Apabila menetap dalam satu tempat, maka 

kemungkinan sulit untuk mendapatkan penumpang. Dengan demiki-

an, perlu diantisipasi dengan bantuan perusahaan untuk mengarah-

kan pengemudi taksi ke tempat orang-orang yang membutuhkan jasa 

taksi, atau penumpang yang sudah memesan jasa taksi (Mundy, 2009).

Dengan adanya kendala-kendala yang dihadapi para pekerja, terkait 

dengan penghasilan bersih (take home pay) yang berbeda setiap hari, 

sehingga pekerjaan yang dijalani dianggap sebagai pekerjaan semen-

tara. Peniliti berharap, penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

untuk mengantisipasi kendala-kendala, sehingga bisa diminimalisir 

dan diharapkan bisa memberi solusi.

Adapun kerangka pikir dari penelitian ini dapat dilihat pada Gam-

bar 3.1. Pada Gambar 3.1, menunjukkan hubungan positif jumlah trip 

angkutan  berpengaruh terhadap take home pay pengemudi taksi, 

maksud dari variabel ini yaitu taksi kosong dan taksi yang terisi oleh 

penumpang.  Hal ini berarti, semakin banyaknya jumlah trip angku-
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tan, take home pay yang didapatkan pengemudi taksi juga akan se-

makin besar (Mabruroh, 2003).
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Di samping itu dengan bertambahnya penumpang, pengemudi 

taksi akan menambah waktu kerjanya. Hal ini menunjukkan, jum-

lah trip angkutan dengan pola jam kerja berpengaruh positif secara 

tidak langsung terhadap take home pay, seperti dalam penelitian Su-

santi dkk (2013) yang menyatakan, dengan banyaknya permintaan 

produk membuat perusahaan menambah pola jam kerja kar-

yawan demi memenuhi permintaan. Dengan bertambahnya pola 

jam kerja (lembur) maka pendapatan karyawan akan bertambah. 

Penelitian yang dilakukan Hapsari (2008), tentang bertambahnya 

minat masyarakat terhadap makanan tradisional, terbukti dengan 

banyaknya pusat ole-ole khas daerah, yang secara langsung dapat 

meningkatkan penghasilan pengrajin makanan tradisional. De ngan 

demikian, sama halnya dengan pengemudi taksi apabila banyak 

penumpang maka besar harapan untuk memperoleh pendapatan. 

Banyaknya jumlah trip angkutan, membuat pengemudi tak-

si memilih tetap tinggal di suatu tempat yang dianggap stra-

tegis, dan tidak memilih untuk melakukan trip kosong. Jum-

lah trip angkutan  berpengaruh negatif terhadap panjang trip 

kosong secara tidak langsung terhadap Take Home Pay. Hal ini 

disebabkan, karena pengemudi taksi lebih memilih mengurangi 

biaya operasional karena melakukan trip kosong.  Kotler (2007) 



mengemukakan, pelayanan yang Responsiveness atau ketangga-

pan dalam memberikan pelayanan yang cepat (Responsif) dan 

tepat kepada pelanggan, sangat diperlukan dalam pelayanan jasa. 

Pekerja taksi harus tanggap terhadap konsumen atau penumpang 

yang akan menggunakan jasanya, sehingga pengemudi taksi harus 

mengetahui strategi-strategi yang tepat dalam menentukan lokasi 

yang terdapat banyak konsumen tanpa harus melakukan trip kosong.

Lama kemacetan berpengaruh negatif secara langsung terhadap take 

home pay pengemudi taksi. Ketika terjadi kemacetan, menyebabkan 

meningkat biaya operasional yaitu menguapnya bahan bakar karena 

mesin dalam kondisi menyala. Soesilowati (2008) meneliti dampak 

pertumbuhan ekonomi kota Semarang terhadap kemacetan lalu lintas. 

Hasil kesimpulan dampak kemacetan, yaitu waktu yang terbuang dan 

meningkat biaya operasional. Hal ini juga disampaikan Santoso (1997), 

mengemukakan, dalam manajemen lalu lintas perkotaan, apabila di-

kuantifikasi kerugian yang  diderita akibat dari kemacetan, dalam satu-

an moneter sangatlah besar. Kerugian tersebut yaitu waktu perjalanan 

menjadi panjang dan makin lama, biaya operasioal kendaraan menjadi 

lebih besar  dan polusi kendaraan yang dihasilkan makin bertambah. 

Lama kemacetan berpengaruh negatif pada pola jam kerja se-

cara tidak langsung, terhadap take home pay pengemudi taksi. 
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Kondisi tidak nyaman akibat kemacetan, ditambah biaya opera-

sional yang harus ditanggung pengemudi taksi karena menguapnya 

bahan bakar. Hal tersebut menyebabkan pengemudi taksi memilih 

untuk menunggu penumpang di suatu tempat strategis, sehing-

ga mengurangi jam kerja. Menurut (Sander & Cormick, 1987), 

Dalam ilmu Ergonomi menjelaskan,  perlu diperhatikan keny-

amanan manusia ketika bekerja dengan suatu benda.  Salah satu 

penerapan yang dipaparkan yaitu mengurangi waktu yang ter-

buang sia-sia dan memperbaiki kenyamanan manusia dalam kerja.

Lama kemacetan berpengaruh negatif terhadap upah reservasi se-

cara tidak langsung, terhadap take home pay pengemudi taksi. Lama 

kemacetan akan mengurangi pendapatan pengemudi taksi, karena 

biaya operasional harus di tanggung pengemudi taksi. Dengan de-

mikian, lama kemacetan membuat pengemudi taksi mendapatkan 

penghasilan yang kecil. Menurut Mirlanda (2011) kemacetan terbukti 

merugikan pengguna jalan, yakni kerugian waktu, kenyamanan, dan 

hilangnya pendapatan. Ada kemungkinan kemacetan diharapkan 

pengemudi taksi, karena dengan kemacetan argometer berjalan terus, 

sehingga dengan waktu yang terbuang disebabkan kemacetan tetap 

membuat pengemudi taksi menghasilkan take home pay yang tinggi. 

Kondisi macet tidak akan membuat sopir taksi melakukan trip 
62

Menggapai Take Home Pay



kosong, karena akan menyebabkan kerugian dari segi biaya opera-

sional  seperti yang diungkapkan oleh Santoso (1997), pada kondi-

si macet kendaraan melaju dengan kecepatan yang sangat rendah, 

pemakaian bahan bakar minyak (BBM) menjadi sangat boros, mes-

in ken daraan menjadi lebih cepat aus dan buangan kendaraan yang 

dihasilkan lebih tinggi kandungan konsentrasinya. Pada kondisi 

kemacetan pengendara cenderung tidak sabar sehingga melakukan 

tindakan tidak disiplin yang pada akhirnya memperburuk kondisi 

kemacetan. Dengan demikian, banyak dari  para pengendara ber-

motor yang mengurangi perjalanan yang tidak mendesak. Sehingga 

hubu ngan antara kemacetan dengan panjang trip kosong adalah 

positif secara tidak langsung terhadap take home pay pengemudi taksi. 

Maksud dari variabel pendidikan tahun sekolah yaitu pendidikan 

terakhir yang ditempuh pengemudi taksi, dengan pendidikan yang 

baik maka akan membuat pola pikir dari pengemudi taksi menjadi 

lebih baik dalam pengambilan keputusan, untuk menghindari ham-

batan maupun kerugian secara materi sehingga variabel pendidi-

kan berpengaruh langsung secara positif terhadap take home pay 

pengemudi taksi. Sagir (1989) mengungkapkan, hubungan tingkat 

pendidikan dengan tingkat pendapatan mengakibatkan pendapa-

tan yang cukup dan kesejahteraan hidup yang semakin meningkat. 
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Ahmad (2014), dalam penelitiannya tentang peternak sapi po-

tong di kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan. Peternak sapi potong 

yang memiliki latar belakang pendidikan dalam keluarganya ber-

pengaruh signifikan terhadap curahan waktu kerja, dalam pemeli-

haraan ternak sapi potong. Terkait dengan pengemudi taksi yang 

memiliki latar pendidikan maka akan lebih memaksimalkan waktu 

jam kerjanya, sehingga kedua variabel ini yaitu pendidikan tahun 

sekolah berpengaruh positif dan signifikan dengan pola jam kerja 

secara tidak langsung terhadap take home pay pengemudi taksi. 

Investasi dalam pendidikan, memerlukan pengorbanan. Karena, 

ada biaya dan waktu yang digunakan selama menempuh pendidikan. 

Bagi seseorang yang tidak menempuh pendidikan, dapat memanfaat-

kan waktunya untuk mencari penghasilan. Sehingga, pendidikan bisa 

dikatakan adalah investasi. Menurut  Baum (1988),  investasi dalam 

bidang pendidikan mempunyai pengaruh langsung terhadap produk-

tivitas individu dan penghasilan”. Dengan demikian, tingkat pendidi-

kan tahun sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap take 

home pay, melalui tingkat upah reservasi secara tidak langsung, karena 

dengan pendidikan yang sudah ditempuh, membuat pengemudi tak-

si berharap mendapatkan penghasilan yang tinggi untuk mengganti 
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pengorbanan selama menempuh pendidikan. Berdasakan pengama-

tan yang dilakukan di lapangan, pengemudi taksi tidak begitu mem-

perhatikan upah reservasinya, selama pengemudi taksi dapat bekerja 

dan mendapatkan gaji maka pengemudi taksi sudah merasa tenang.

Bagi pekerja yang memiliki jenjang pendidikan, sudah menda-

patkan ilmu selama menempuh pendidikan, sehingga siap dalam 

bekerja. Dengan demikian, pekerja pada saat bekerja akan men-

jaga kinerjanya. Ginn (2000) menemukan, peningkatan kinerja 

ditentukan oleh pendidikan yang dimiliki seseorang. Pendidikan 

akan memenuhi apa yang secara khusus dibutuhkan untuk bisa 

berkinerja lebih baik. Para pengemudi taksi yang memiliki pen-

didikan, juga akan bekerja lebih baik dan memiliki pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan seperti mengurangi melakukan trip 

kosong. Sehingga pendidikan berpengaruh negatif dengan pan-

jang trip kosong secara tidak langsung terhadap take home pay.

Masa produktif manusia yaitu antara usia 15 sampai dengan 64 tahun. 

Umur sopir taksi minimum 17 tahun, karena sudah dapat memiliki su-

rat izin mengemudi (SIM). Cahyono (1998) mengemukakan di masa 

produktif, secara umum semakin bertambahnya umur, maka pendapatan 

akan semakin meningkat. Dikaitkan dengan umur berpengaruh positif 

dan signifikan secara langsung dengan take home pay pengemudi taksi.
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Umur ke pola jam kerja berpengaruh negatif dan signifikan secara 

tidak langsung terhadap take home pay pengemudi taksi, dengan 

usia produktif membuat para pengemudi semangat dalam bekerja, 

bahkan kadang melebihi jam kerja yang sudah ditetapkan. Peneli-

tian yang dikemukakan Faraz (2007) bertujuan mengidentifikasi se-

mangat kerja masyarakat Bantul, dilihat menurut gender dan sektor. 

Responden yang diambil yaitu usia produktif kerja 15-60 tahun. 

Rata-rata respondenlaki-lak maupun perempuan mencari nafkah 

di sektor industry, dan sektor pertanian sebanyak 10 jam keatas 

dan di sektor jasa rata-rata 8 jam. Pendapatan responden pada sek-

tor industri dan sektor jasa memenuhi UMK, baik laki-laki mau-

pun perempuan dan di sektor pertanian tidak memenuhi UMK. 

Dalam penelitian cahyono (1998) menyatakan, usia produktif mu-

lai dari 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Semakin bertambahnya 

umur, semakin tinggi pendapatan, karena semakin banyak pengala-

man dan lebih memiliki rasa loyalitas terhadap pekerjaannya. De-

ngan adanya teori tersebut, pengemudi taksi berharap, semakin ber-

tambahnya umur maka pendapatan semakin meningkat. Dengan 

demikian, variabel umur berpengaruh positif dengan upah reservasi 

secara tidak langsung terhadap take home pay pengemudi taksi.

Semakin bertambah umur manusia, akan membuat kondisi tu-

66
Menggapai Take Home Pay



buh semakin menurun, sehingga dalam hal ini umur berpengaruh 

negatif dengan panjang trip kosong secara tidak langsung terhadap 

take home pay pengemudi taksi, karena semakin bertambahnya umur 

membuat pengemudi taksi lebih memilih untuk istirahat dari pada 

melakukan trip kosong. Gibson (1987) menyebutkan, kinerja sese-

orang dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya adalah umur, di 

mana umur berkaitan dengan kinerja karena pada usia yang mening-

kat, akan diikuti proses degradasi dari organ tubuh. Sehingga kemam-

puan organ akan menurun. Penurunan kemampuan organ tubuh 

menyebabkan tenaga kerja mudah mengalami kelelahan, yang ber-

akibat pada penurunan kinerja dan produktivitas (Handayani, 2003).

Anggota keluarga yang semakin banyak, akan menyebabkan ke-

butuhan sehari-hari atau konsumsi akan semakin meningkat. Jadi 

fa mily size berpengaruh positif secara langsung terhadap take home 

pay pengemudi taksi, karena pengemudi taksi akan lebih berusa-

ha untuk menambah penghasilan. Bahkan, hingga menambah jam 

kerja. Dalam penelitian Sujarno (2008) dari 20 pekerja nelayan yang 

diteliti dengan tanggungan 6 sampai 11 anggota keluarga, 13  nelayan 

memiliki pendapatan di atas satu juta. Sedangkan 7 orang di bawah 

satu juta. Hal ini berarti dari pekerja dengan tanggungan anggota 

keluarga yang banyak, maka rata-rata memiliki penghasilan tinggi.
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Family size berpengaruh positif dengan pola jam kerja secara tidak 

langsung terhadap take home pay pengemudi taksi. Dengan bertam-

bahnya tanggungan dalam keluarga, menyebabkan pengemudi taksi 

menambah pola jam kerja. Penelitian yang dilakukan Rini (2002) 

terhadap pekerja wanita, yaitu dengan bertambahnya anggota kelu-

arga membuat wanita khusunya ibu rumah tangga harus bekerja, di 

mana seharusnya ibu rumah tangga menggunakan waktunya untuk 

merawat anak. Akan tetapi, karena adanya tanggungan dalam kelu-

arga sehingga perempuan mengalihkan waktunya untuk membantu 

ekonomi keluarga dengan bekerja. Ini terlihat dari banyaknya tem-

pat penitipan anak, tempat pendidikan anak usia dini dan lain-lain.

Pada sisi family size. Besar dan kecilnya jumlah tanggungan ke-

luarga akan berpengaruh terhadap konsumsi dan kebutuhan yang 

dilakukan keluarga. Apabila jumlah tanggungan keluarga sedikit, 

maka anggaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kon-

sumsi akan sedikit dan begitu pula sebaliknya, keluarga yang me-

miliki jumlah tanggungan keluarga yang besar, maka membu-

tuhkan dana yang besar untuk konsumsi (Todaro,1987). Dengan 

demikian, family size berpengaruh positif dengan upah reservasi 

secara tidak langsung terhadap take home pay pengemudi taksi, ka-

rena pengemudi taksi berharap mendapatkan penghasilan yang be-
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sar sesuai banyaknya anggota keluarga yang menjadi tanggungan.

Family size atau jumlah tanggungan keluarga mendorong penge-

mudi taksi untuk berusaha mendapatkan penghasilan untuk me-

menuhi kebutuhan keluarga, karena kebutuhan dan tanggung jawab 

terhadap keluarga, menyebabkan pengemudi taksi berusaha bekerja 

lebih keras untuk mendapatkan penumpang dengan cara melaku-

kan trip kosong. Seperti yang dikatakan (Wirosuhardjo ,1996), ke-

luarga yang memiliki jumlah tanggungan keluarga yang besar, maka 

membutuhkan dana yang besar untuk konsumsi. Dapat disimpul-

kan, family size berpengaruh positif dengan panjang trip kosong 

secara tidak langsung, terhadap take home pay pengemudi taksi.

Penelitian Akbar (2014), pengalaman kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan penge-

mudi pete-pete di kota Makassar. Apabila dikaitkan dengan pe-

nelitian, pengemudi taksi dengan memiliki pengalaman, dapat 

menetapkan kapan waktu yang tepat untuk mencari penumpang, 

di mana banyaknya penumpang untuk naik angkutan umum. 

Ini berarti dapat disimpulkan, pengalaman kerja berpengaruh 

positif secara langsung terhadap take home pay pengemudi taksi. 

Pengalaman kerja berpengaruh negatif dan signifikan dengan pola 

jam kerja secara tidak langsung, terhadap take home pay pengemu-
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di taksi. Menurut George (2005), dengan pengalaman  kerja, sese-

orang dapat meningkatkan keterampilannya. Sehingga dapat berkerja 

lebih efisien dan efektif. Ini berarti pengemudi taksi akan meman-

faatkan waktu selama bekerja tanpa perlu menambah jam kerja.

Gitosudarmo (1999) mengungkapkan dalam penelitiannya, ber-

tambahnya pengalaman di dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau 

memproduksikan suatu barang, dapat menurunkan rata-rata ongkos 

per satuan barang. Sehingga semakin tinggi pengalaman pekerja dia-

sumsikan, semakin efisien dan efektif dalam proses bekerja, sehingga 

dapat meningkatkan pendapatan. Pengalaman menyebabkan penge-

mudi taksi dapat memangkas biaya-biaya operasional, sehingga penge-

mudi taksi mengharapankan pendapatan besar. Dengan demikian, 

pengalaman kerja berpengaruh secara positif dengan upah reserva-

si secara tidak langsung terhadap take home pay pengemudi taksi.

Pengalaman kerja berpengaruh negatif dengan panjang trip kosong 

secara tidak langsung terhadap take home pay pengemudi taksi. Dalam 

penelitian George (2015), dengan pengalaman kerja, pekerja akan le-

bih trampil dalam bekerja. Pengalaman menyebabkan keahlian pekerja 

meningkat, sehingga pekerja lebih produktif dan terarah dalam bekerja.

Keputusan individu untuk menambah atau mengurangi waktu 

luang dipengaruhi beberapa faktor yaitu tingkat upah, pendapatan 
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tidak didapat dari aktivitas bekerja, dan faktor lainnya seperti se-

lera atau karakteristik (Ehrenberg, 2003). Terkait dengan pola jam 

kerja dengan take home pay, maka jam kerja berpengaruh positif 

dan signifikan secara langsung terhadap take home pay penge-

mudi taksi, karena menambah jam kerja membuat pengemudi 

taksi lebih berpeluang untuk meningkatkan take home pay besar.  

Pola jam kerja berpengaruh positif dengan upah reservasi se-

cara tidak langsung terhadap take home pay pengemudi taksi. Saat 

pengemudi taksi menambah jam kerja, pengemudi taksi berharap 

mendapatkan penghasilan besar, karena lebih banyak mendapatkan 

penumpang. Biaya-biaya operasional menjadi tanggungan penge-

mudi taksi, untuk menutupi biaya-biaya tersebut, maka pengemudi 

taksi berharap mendapatkan pendapatan besar. Seperti yang dike-

mukakan oleh McCall (1976 dalam Foley 1997), upah reservasi di-

tentukan biaya ketika mencari pekerjaan, pendapatan pengangguran 

bila ada, distribusi penawaran upah yang diharapkan dan kemung-

kinan menerima pekerjaan yang berikutnya sesuai dengan pendidi-

kan, ketrampilan, pengalaman dan kondisi-kondisi permintaan lokal.

Layard dan Walters (1978) menyebutkan waktu kerja sebagai 

jumlah barang yang terjual pada saat bekerja. Dengan demikian, 

waktu yang tersedia terdiri dari waktu kerja (jumlah barang ter-
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jual) dan waktu luang. Jumlah waktu kerja dalam sehari adalah 16 

jam, dikurangi dengan waktu luang. Pola jam kerja berpengaruh 

negatif dengan panjang trip kosong secara tidak langsung terha-

dap take home pay pengemudi taksi. Selama pengemudi taksi tidak 

mengangkut penumpang, yaitu ketika dalam keadaan kosong, maka 

dianggap tidak bekerja atau dikategorikan sebagai waktu luang.

Upah reservasi berpengaruh secara positif secara langsung terhadap  

take home pay (Killingsworth 1983 dalam Walker 2003). Penawaran 

orang untuk bekerja dapat dibentuk dengan menggunakan upah 

reservasi, berdasarkan tingkat upah terendah di mana seseorang tetap 

ingin bekerja atau tingkat upah tertinggi, di mana seseorang masih tetap 

menganggur. Pekerja selalu berharap pendapatan yang tinggi. Upah 

reservasi, maka dapat dikaitkan dengan pekerjaan transit. Pada saat 

upah reservasi pekerja tidak sesuai dengan pekerjaannya, maka seorang 

pekerja akan mencari pekerjaan lain sesuai dengan upah reservasinya.

Tingkat upah di bawah upah reservasi tidak akan me-

ngubah perilaku, sedangkan apabila tingkat upah berada di 

atas upah reservasi barulah seseorang memutuskan untuk be-

kerja. (Killingsworth 1983 dalam Walker 2003). Dengan demiki-

an, upah reservasi berpengaruh negatif dengan panjang trip ko-

song secara tidak langsung tehadap take home pay pengemudi 
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taksi. Pengemudi taksi tidak akan bekerja apabila ada biaya-biaya 

operasional yang ditanggung dan dapat mengurangi pendapatnnya..

Panjang Trip kosong berpengaruh negatif secara langsung terhadap 

take home pay pengemudi taksi. Pada saat pengemudi taksi melaku-

kan trip kosong,. ada biaya operasional yang harus ditanggung oleh 

pengemudi taksi, sehingga take home pay pengemudi taksi berkurang. 

Mundy (2009) menyatakan, biaya operasional meningkat karena 

pengemudi taksi melakukan trip kosong. Trip kosong menyebabkan 

bahan bakar menguap, sehinga diperlukan panduan dari perusahaan 

taksi dan pengalaman untuk menghindari kemacetan lalu lintas. 

Panduan perusahaan taksi disertai pengalaman pengemudi taksi da-

pat mengurang waktu yang lama melakukan  trip kosong. Kerangka 

konseptual pada Gambar 3.1 dapat dinya takan dalam persamaan 

simultan u ntuk estimasi regresi linear dengan fungsi sebagai berikut:

y1= f (x1, x2, x3, x4, x5, x6)      (3.1)

y2 = f (y1; x1, x2, x3, x4, x5, x6)    (3.2)

y3= f (y1, y2; x1, x2, x3, x4, x5, x6)     (3.3)

y4 = f (y1, y2, y3; x1, x2, x3, x4, x5, x6)    (3.4)

Untuk memudahkan penyajian pada reduced form nantinya, per-

samaan (3.1) sampai dengan (3.4) dapat juga dinyatakan dalam ben-

tuk persamaan estimasi regresi linear secara simultan sebagai berikut:
y1= α0+α1x1+α2x2+α3x3+α4x4+α5x5+α6x6 + µ1           (3.1.a)
y2= β0+β1y1+β2x1+β3x2+β4x3+β5x4+ β6x5+ β7x6 + µ2           (3.2.a)
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y3 = γ0+γ1y1+γ2y2+γ3x1+γ4x2+γ5x3+γ6x4+γ7x5+γ8x6+µ3        (3.3.a)
y4 = δ0+δ1y1+δ2y2+δ3y3+δ4x1+δ5x2+δ6x3+δ7x4+δ8x5+δ9x6+µ4            (3.4.a)

Di mana: 

y4: Take Home Pay, diukur dalam rupiah

y3: Trip Kosong, diukur dalam kilometer

y2: Tingkat Upah Reservasi, diukur dalam rupiah

y1: Pola Jam Kerja, diukur dalam jam

x1: Jumlah trip angkutan, diukur dalam trip angkutan

x2: Lama Kemacetan Menit, diukur dalam jam

x3: Pendidikan, diukur dalam tahun

x4: Umur, diukur dalam tahun

x5: Family size, diukur dalam jiwa

x6: Pengalaman Kerja, diukur dalam bulan

α0, β0, γ0, dan δ0 adalah konstanta, sementara α1,…αn, β1,… βn, 

γ0,... γn dan, δ0,... δn adalah masing-masing sebagai parameter yang 

akan diestimasi. µ1, µ2 µ3, dan µ4 adalah random errorterms. Persa-

maan (3.1.a) sampai dengan (3.4.a) merupakan persamaan simultan 

di mana bentuk reduced form disajikan pada metode dan alat esti-

masi pada bab berikutnya.
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HIPOTESIS

1. Diduga jumlah trip angkutan berpengaruh positif dan signifi-

kan terhadap take home pay pengemudi taksi, baik secara lang-

sung maupun tidak langsung melalui jam kerja dan tingkat upah 

reservasi. Sementara jumlah trip angkutan  berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap take home pay pengemudi taksi secara 

tidak langsung melalui panjang trip kosong. 

2. Diduga lama kemacetan berpengaruh negatif dan signifikan ter-

hadap take home pay baik secara langsung dan tidak langsung 

melalui pola jam kerja dan tingkat upah reservasi. Sementara 

lama kemacetan berpengaruh positif dan signifikan terhadap take 

home pay pengemudi taksi secara tidak langsung melalui panjang 

trip kosong.

3. Diduga pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

take home pay secara langsung maupun tidak langsung melalui 

pola jam kerja dan tingkat upah reservasi pengemudi taksi dan 

berpengaruh negatif dan signifikan secara tidak langsung melalui 

panjang trip kosong.

4. Diduga umur berpengaruh positif dan signifikan terhadap take 

home pay pengemudi taksi baik secara langsung maupun tidak 
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langsung melalui tingkat upah reservasi dan berpengaruh negatif 

dan signifikan secara tidak langsung melalui pola jam kerja dan 

panjang trip kosong

5. Diduga family size berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

take home pay pengemudi taksi baik secara langsung maupun 

tidak langsung melalui pola jam kerja, tingkat upah reservasi 

pengemudi taksi dan panjang trip kosong. 

6. Diduga pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan ter-

hadap take home pay baik secara langsung maupun tidak lang-

sung melalui tingkat upah reservasi dan berpengaruh negatif dan 

siginfikan secara tidak langsung melalui pola jam kerja dan pan-

jang trip kosong.

7. Diduga pola jam kerja berpengaruh positif dan signifikan terha-

dap take home pay baik secara langsung maupun tidak langsung 

melalui tingkat upah reservasi dan secara tidak langsung berpe-

ngaruh negatif dan signifikan melalui panjang trip kosong.

8. Diduga tingkat upah reservasi pengemudi taksi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap take home pay pengemudi taksi 

secara langsung dan berpengaruh negatif dan signifikan secara 

tidak langsung melalui panjang trip kosong.
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BAB EMPAT
MENGUMPUL DATA MENGHIMPUN FAKTA

LOKASI PENGUMPULAN DATA

enulisan buku ini dilakukan dengan mengambil gam-

baran di Kota Makassar. Kota Makassar dijadikan 

lokasi survei dengan berbagai alasan. Asumsi utama, 

masalah pengemudi taksi sebagai pekerjaan transit 

di kota Makassar ini, dapat mewakili secara representatif pekerjaan 

pengemudi taksi di perkotaan secara umum.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, data sekunder dan data 

primer sebagai data pokok

a. Data primer, adalah data inti dalam penelitian ini, di peroleh mela-

lui kuisioner yang disebar ke masyarakat Kota Makassar dan bekerja 

sebagai pengemudi taksi.

b. Data sekunder yang akan diperoleh dari Dishub (Dinas Perhubu-

ngan) Sulawesi Selatan. Data yang diperoleh dari Dishub Sulawesi Se-

latan  yaitu banyaknya perusahaan taksi dan armada yang beroperasi.

Objek penelitian adalah pengemudi taksi yang telah bekerja minimal 

selama 3 (tiga) bulan pada perusahaan taksi yang terdaftar resmi. 

Unit analisis adalah individu pengemudi taksi. Hal ini disebabkan 

karena penelitian ini melihat take home pay pengemudi taksi yang 

P
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selalu berbeda setiap hari, berdasarkan variabel-variabel yang mem-

pengaruhi.

Penelitian ini pada dasarnya merupakan jenis penelitian dasar yang 

bersifat deduktif maupun induktif. Fokus dan target responden ada-

lah kelompok khusus, yaitu kalangan masyarakat dengan perbedaan 

kategori dengan strata jenis pekerjaan sebagai unit analisis survei. Pe-

nulisan buku ini akan melahirkan hasil induktif dengan mengguna-

kan analisis teruji statistik inferensial (inductive statistic).

POPULASI DAN SAMPEL
Dalam penulisan buku ini, penulis menggunakan metode survei, 

yaitu mengumpulkan informasi dari responden dan diharapkan da-

pat mewakili seluruh populasi. Informasi yang dikumpulkan dari re-

sponden dalam metode survei ini, adalah dengan menggunakan daftar 

kuesioner yang telah disiapkan terlebih dahulu. Unit analisis buku ini 

adalah pengemudi taksi di Makassar berjumlah 3.136 armada taksi.

Data sekunder diperoleh dari DISHUB Sulawesi Selatan dan Data 

primer adalah data inti dalam penulisan buku ini, diperoleh melalui 

kuesioner yang akan disebar ke pengemudi taksi di Kota Makassar se-

banyak 200 responden. Metode pengambilan sampel dilakukan secara 

proportionate stratified random sampling. 

78
Menggapai Take Home Pay



Tabel 4.1 Jumlah Armada Taksi di Makassar 
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Berdasarkan Tabel 4.1, jumlah sampel untuk masing-masing jenis pe-

rusahaan taksi dihitung secara proporsional seperti pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Jumlah Sampel Penelitian
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Penentuan responden yang diwawancara ditentukan berdasarkan 

pada pertimbangan-pertimbangan :

1.  Pengemudi taksi dengan perusahaan-perusahaan yang telah di-

tentukan.

2. Akomodatif dan dapat memberikan data secara lengkap dan rep-

resentatif.

3.   Dapat mewakili semua pengemudi taksi.

METODE ANALISIS DATA

Berdasarkan kerangka pikir yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka dapat dibentuk persamaan fungsional dalam model simultan 

(Structural Equation Model, SEM) dengan reduced form sebagai 

berikut: 

y1 = α0 +α1x1 + α2x2+ α3x3 + α4x4+ α5x5 + α6x6 + µ1  

(4.1.d)

Di mana α1,α2, α3, α4,α5dan α6merupakan koefisien yang masing-

masing menunjukkan pengaruh langsung variabel x1, x2, x3, x4, x5 

dan x6 terhadap variabel y1.
y2 = ζ0 + ζ1x1 + ζ2x2 + ζ3x3 + ζ4x4 + ζ5x5+ ζ6x6 + µ12 (4.2.d)

Di mana:

ζ0 = β0 + α0β1 adalah konstanta
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ζ1 = β2 + α1β1adalah pengaruh total x1 terhadap y2
ζ2 = β3 + α2β1  adalah pengaruh total x2 terhadap y2
ζ3 = β4 + α3β1  adalah pengaruh total x3 terhadap y2
ζ4 = β5 + α4β1  adalah pengaruh total x4 terhadap y2
ζ5 = β6 + α5β1  adalah pengaruh total x5 terhadap y2
ζ6 = β7 + α6β1  adalah pengaruh total x6 terhadap y2
µ12 = µ2 + µ1β1adalah composite random error

y3 = η0 + η1x1 + η2x2 + η3x3 + η4x4 + η5x5+ η6x6 + µ123 (4.3.d)

Di mana:

η0 = γ0 + α0γ1 + β0γ2 + α0β1γ2 adalah konstanta
η1 = γ3+ α1γ1 + β2γ2 + α1β1γ2 adalah pengaruh total x1 terhadap y3
η2 = γ4 + α2γ1 + β3γ2 + α2β1γ2 adalah pengaruh total x2 terhadap y3
η3 = γ5 + α3γ1 + β4γ2 + α3β1γ2 adalah pengaruh total x3 terhadap y3
η4 = γ6 + α4γ1 + β5γ2 + α4β1γ2 adalah pengaruh total x4 terhadap y3
η5 = γ7 + α5γ1 + β6γ2 + α5β1γ2 adalah pengaruh total x5 terhadap y3
η6 = γ8 + α6γ1 + β7γ2 + α6β1γ2 adalah pengaruh total x6 terhadap y3
µ123= µ3 + µ1γ1 + µ2γ2 + µ1β1γ2 adalah composite random error

y4 = θ0 + θ1x1 + θ2x2 + θ3x3 + θ4x4 + θ5x5+ θ6x6 + µ1234 (4.4.d)

Di mana:

θ0 = δ0 + α0δ1 + β0δ2 + γ0δ3 + α0β1δ2 + α0γ1δ3 + β0γ2δ3 + α0β1γ2δ3 
adalah konstanta
θ1 = δ4+ α1δ1 + β2δ2 + γ3δ3+ α1β1δ2+ α1γ1δ3+ β2γ2δ3 + 
α1β1γ2δ3adalah pengaruh total x1 terhadap y4
θ2 = δ5 + α2δ1 + β3δ2 + γ4δ3 + α2β1δ2 + α2γ1δ3 + β3γ2δ3 + α2β1γ2δ3 
adalah pengaruh total x2 terhadap y4
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θ3 = δ6 + α3δ1 + β4δ2 + γ5δ3 + α3β1δ2 + α3γ1δ3 + β4γ2δ3 + α3β1γ2δ3 
adalah pengaruh total x3 terhadap y4
θ4 = δ7 + α4δ1 + β5δ2 + γ6δ3 + α4β1δ2 + α4γ1δ3 + β5γ2δ3 + α4β1γ2δ3 
adalah pengaruh total x4 terhadap y4
θ5 = δ8 + α5δ1 + β6δ2 + γ7δ3 + α5β1δ2 + α5γ1δ3 + β6γ2δ3 + α5β1γ2δ3 
adalah pengaruh total x5 terhadap y4
θ6 = δ9 + α6δ1 + β7δ2 + γ8δ3 + α6β1δ2 + α6γ1δ3 + β7γ2δ3 + α6β1γ2δ3 
adalah pengaruh total x6 terhadap y4
µ1234= µ4 + µ1δ1 + µ2δ2 + µ3δ3 + µ1β1δ2 + µ1γ1δ3 + µ2γ2δ3 + 
µ1β1γ2δ3 adalah composite random error

Keterangan:

y4: Take Home Pay Pengemudi Taksi, diukur dalam rupiah

y3: Trip Kosong, diukur dalam kilometer

y2: Upah Reservasi, diukur dalam rupiah

y1: Pola Jam Kerja, diukur dalam jam

x1: Jumlah Trip Angkutan, diukur dalam trip angkutan 

x2: Lama Kemacetan, diukur dalam jam

x3: Pendidikan, diukur dalam tahun

x4: Umur, diukur dalam tahun

x5: Family size / Jumlah Tanggungan, diukur dalam jiwa

x6: Pengalaman Kerja, diukur dalam bulan

Dari uraian empat persamaan reduced form di atas, koefisien pe-

ngaruh langsung dan tidak langsung baik dari variabel eksogen mau-
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pun endogen terhadap variabel Take Home Pay (y4) dapat diidenti-

fikasi. Karenanya, untuk membuktikan hipotesis penelitian, maka 

estimasi besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung akan dilaku-

kan dengan analisis regresi dengan menggunakan program AMOS. 

DEFINISI OPERASIONAL

Untuk menyamakan pengertian istilah-istilah dan memudahkan 

dalam pengumpulan dan analisis data, maka variabel-variabel yang 

didefinisikan atau diukur dan dapat dijadikan sebagai acuan selama 

penelitian adalah:

1. Take home pay (Y4) adalah Pembayaran uang yang benar-benar 

diterima oleh pengemudi taksi, yaitu pendapatan - pendapatan rutin 

maupun isidentil yang merupakan hak pengemudi taksi dikurangi 

target setoran yang sudah diatur oleh pemerintah dan kebijakan dari 

perusahaan taksi dalam satu minggu terakhir (rupiah).

2. Panjang trip kosong (Y3) adalah jauhnya jarak (kilometer) yang 

ditempuh oleh pengemudi taksi dan taksi dalam kadaan kosong atau 

tidak ada angkutan dalam satu hari.

3. Upah reservasi pengemudi taksi (Y2) adalah harapan tingkat upah 

terendah pengemudi taksi untuk memilih tetap bekerja. 

4. Pola jam kerja (Y1) adalah lamanya jam kerja pengemudi taksi 

dalam satu hari (jam).
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5. Jumlah trip angkutan (Xi) adalah banyaknya trip angkutan penge-

mudi taksi dalam satu hari.

6. Lama kemacetan (X2) adalah lama situasi tersendatnya lalu lintas 

dalam hitungan jam selama satu hari kerja.

7. Pendidikan (X3) adalah lama tahun pengemudi taksi menyelesai-

kan pendidikan terakhir.   

8. Umur (X4) adalah usia (satuan tahun) seorang pengemudi taksi 

saat mengisi kuesioner.

9. Family size (X5) adalah jumlah anggota keluarga yang menjadi 

tanggungan diukur dalam jiwa.

10. Pengalaman kerja (X6) adalah masa kerja (satuan bulan) penge-

mudi taksi saat mengisi kuesioner.
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BAB LIMA
MENGGAPAI TAKE HOME PAY

GAMBARAN UMUM

 ilayah Makassar memiliki letak yang sangat 

strategis di Indonesia. Letak yang strategis ini 

membuat orang berminat ke Makassar sejak be-

rabad-abad lampau untuk berdagang. Berbagai suku bangsa berbaur 

walaupun suku mayoritas masih dominasi suku asli Sulawesi Selatan 

dan Barat yaitu Bugis, Makassar, Tana Toraja dan Mandar. Dalam 

keseharian, bahasa yang digunakan ketika masyarakat berbaur yaitu 

bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa daerah, ketika kembali 

ke komunitas masing-masing. 

Makassar adalah salah satu ibu kota yang terbesar di Indonesia, 

diikuti dengan perkembangan jumlah penduduk semakin banyak 

disebabkan angka kelahiran dan adanya urbanisasi. Bertambahnya 

waktu membuat Makassar menjadi semakin padat, dan hal ini bisa 

menjadi hal positif maupun negatif. Hal positif misalnya dengan ket-

ersediaan sumber daya manusia yang banyak, sehingga mudah mem-

W
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peroleh tenaga kerja dan  menjadi pasar yang potensial bagi para pebi-

snis. Untuk hal negatif misalnya dengan munculnya masalah sosial 

seperti kemisikinan dan pengangguran. Terkait dengan infrastrukur 

transportasi, tingkat kepadatan penduduk memiliki pe ngaruh ter-

hadap kemampuan transportasi dalam melayani masyarakat. Pada 

2013 sampai dengan 2014, jumlah penduduk kota Makasasar sebesar 

1.408.072 untuk tahun 2013 dan 1.429.242 pada tahun 2014.

Adapun peningkatan kendaraan di Makassar setiap tahun terus ber-

tambah. Diperoleh data skunder dari BPS Sulawesi Selatan 2015, jum-

lah kendaraan di Sulawesi Selatan sebanyak 2.7017.739 dengan berba-

gai jenis kendaraan. Salah satu dampak dari peningkatan kendaraan 

yang melebihi kapasistas, yaitu situasi atau keadaan tersendatnya atau 

bahkan terhentinya lalu lintas, yang disebabkan banyaknya jumlah 

kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di ko-

ta-kota besar, terutama kota-kota yang tidak mempunyai tranportasi 

publik yang baik, atau memadai atau pun juga tidak seimbang dengan 

kebutuhan jalan disertai kepadatan penduduk. Berikut tabel banyak-

nya kendaraan mobil penumpang di wilayah Makassar dan sekitarnya 

di tahun 2015. 

87
Menggapai  Take  Home  Pay



Selain itu diperoleh juga data skunder dari BPS Sulawesi Selatan 2013 

mengenai panjang jalan dan jenis permukaan jalan di wilayah Makas-

sar dan sekitarnya (kilometer). Data ini merupakan salah satu data in-

frastruktur fisik, sebagai kebutuhan dasar yang diperlukan  untuk ja-

minan ekonomi pada sektor publik dan sebagai layanan fasilitas yang 

diperlukan, agar perekonomian dapat berfugsi dengan baik. Selain 

itu, dapat pula mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, 

distribusi aliran produksi barang dan jasa. Berikut tabel kondisi in-

frastruktur jalan di Kota Makassar dan sekitarnya pada tahun 2015.`

Sejalan dengan pemanfaatan transportasi, pengguna kendaraan ber-

motor wajib untuk memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) sebagai 

bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri, kepada 

seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jas-
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mani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan trampil menge-

mudikan kendaraan bermotor. Dengan dasar hukum yang tercantum 

pada Pasal 18 (1) UU No. 14 Th 1992 tentang “Setiap pengemudi ken-

daraan bermotor di wilayah wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi 

(SIM)”. Ada beberapa penggolongan SIM, khusus untuk kendaraan 

bermotor roda 4 dengan berat yang diperbolehkan tidak lebih dari 

3.500 kg yaitu SIM A. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 

2015 wilayah kota Makassar dan sekitarnya, pembuatan SIM A seba-

nyak 18.532  dan perpanjangan SIM A sebanyak 35.237.

Adapun data yang di peroleh melalui Badan Pusat Statstik tahun 

2012 mengenai status pekerjaan penduduk usia 15 tahun ke atas, yang 

bekerja selama seminggu di Kota Makassar. Karyawan  pria yang be-

kerja di perusahaan, penempatannya banyak di bagian operasional. 

Data pada tahun 2012 di Makassar sejumlah 201.288 pekerja bersta-

tus karyawan dari total 307.917 berbagai jenis status pekerjaan. Status 

karyawan masih mendominasi dari keseluruhan status pekerjaan di 

Makassar dan sekitarnya. Dari data tersebut sudah termasuk peker-

jaan pengemudi taksi yang bekerja pada perusahaan taksi.

    

89
Menggapai  Take  Home  Pay



DESKRIPSI RESPONDEN DAN DISTRIBUSI VARIABEL

Data buku ini terdiri dari jumlah trip angkutan, lama kemacetan, 

tingkat pendidikan, umur, family size, pengalaman kerja, pola jam 

kerja, upah reservasi, panjang trip kosong, take home pay. 

Deskripsi presentase  jumlah trip angkutan berdasarkan take home 

pay yang diperoleh dari buku ini, dapat dilihat pada berikut: 

Tabel 5.3 memberikan gambaran bahwa jumlah take home pay 

dalam buku ini mayoritas berada pada kelompok Rp50.000 hingga 

Rp100.000 (52,5%), kemudian disusul kelompok Rp110.000 hingga 

Rp225.00 (42%).

Jumlah Trip angkutan terkait dengan uang tunai yang dibawa pu-

lang (take home pay), maka mayoritas responden pengemudi taksi 

yang memiliki jumlah trip angkutan 10 hingga 20 angkutan, adalah 

yang memiliki take home pay Rp50.000 hingga Rp100.000 dengan 

presentase  52%. Sama halnya dengan jumlah trip angkutan 20 hingga 
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30 angkutan, mayoritas diterima oleh responden yang memiliki take 

home pay sebesar Rp50.000 hingga Rp100.000 (55%). Demikian pula 

halnya dengan jumlah trip angkutan 30 hingga 40 angkutan, mayori-

tas diterima responden Rp50.000 hingga Rp100.000 (52.5%).

Deskripsi presentase lama kemacetan berdasarkan take home pay 

pengemudi taksi per hari yang diperoleh dari penelitian ini, dapat 

dilihat pada berikut:

Tabel 5.4 memberikan gambaran bahwa tingkat take home pay yang 

dialami responden dalam penelitian ini mayoritas berada pada kelom-

pok Rp50.000 hingga Rp100.000 (52.5%), kemudian disusul oleh 

kelompok Rp110.000 hingga Rp225.000 (42%). 

Lama kemacetan terkait dengan take home pay maka mayori-

tas responden pengemudi taksi di Makassar yang mengalami lama 

kemacetan 20 hingga 40 menit adalah yang memiliki take home pay 

Rp50.000 hingga Rp100.000 dengan presentase 57%. Lain halnya 

91
Menggapai  Take  Home  Pay



dengan lama kemacetan 41 hingga 80 menit, mayoritas diterima oleh 

responden yang memiliki take home pay sebesar Rp110.000 hingga 

Rp225.000 (77%). Demikian pula halnya dengan lama kemacetan 81 

hingga 120 menit, mayoritas diterima oleh responden Rp50.000 hing-

ga Rp100.000 (100%).

Deskripsi presentase tingkat pendidikan responden  berdasarkan take 

home pay yang diperoleh dari penelitian ini, dapat dilihat pada Tabel 

berikut:

Tabel 5.5 memberikan gambaran bahwa tingkat take home pay yang 

dialami responden dalam penelitian ini mayoritas berada pada kelom-

pok Rp50.000 hingga Rp100.000 (52.5%), kemudian disusul oleh 

kelompok Rp110.000 hingga Rp225.000 (42%). 

Terkait dengan take home pay maka mayoritas responden penge-

mudi taksi di Makassar yang memiliki pendidikan SD adalah yang 

memiliki take home pay Rp110.000 hingga Rp225.000 dengan pre-

sentase 55%. Lain halnya dengan pendidikan SMP, mayoritas diteri-
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ma oleh responden yang memiliki take home pay sebesar Rp50.000 

hingga Rp100.000 (71%). Untuk pendidikan SMA/SMK, mayoritas 

diterima oleh responden Rp50.000 hingga Rp100.000 dengan pre-

sentase 56%. Hal lain dengan pendidikan D3 mayoritas diterima 

oleh responden dengan take home pay Rp110.000 hingga Rp225.000 

(57%). Sama halnya dengan pendidikan S1 mayoritas diterima oleh 

responden dengan take home pay Rp110.000 hingga Rp225.000 de-

ngan presentase 71%.

Umur adalah usia responden saat diwawancarai, yang diukur dalam 

tahun. Umur mencerminkan tingkat kedewasaan seseorang dalam 

mengarungi kehidupan. Semakin lama umur manusia, secara umum 

dapat dikatakan manusia semakin dewasa. Deskripsi presentase umur 

responden jika dikaitkan dengan take home pay dari penelitian ini, 

dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 5.6 memberikan gambaran bahwa tingkat take home pay 

yang dialami responden dalam penelitian ini mayoritas berada pada 

kelompok Rp50.000 hingga Rp100.000 (52.5%), kemudian disusul 

oleh kelompok Rp110.000 hingga Rp225.000 (42%). 

Umur terkait dengan take home pay maka mayoritas responden 

pengemudi taksi di Makassar yang memiliki umur 20 hingga 

30 tahun adalah yang memiliki take home pay Rp50.000 hingga 

Rp100.000 dengan presentase 45%. Sama halnya dengan umur 31 

hingga 40 tahun, mayoritas diterima oleh responden yang memi-

liki take home pay sebesar Rp50.000 hingga Rp110.000 (58%). De-

mikian pula halnya dengan umur 51 hingga 40 tahun, mayoritas 

diterima oleh responden Rp50.000 hingga Rp100.000 (65%). Lain 

halnya dengan responden umur di atas 50 tahun, mayoritas diteri-

ma oleh responden yang memiliki take home pay Rp110.000 hingga 

Rp225.000 dengan presentase 65%.

Deskripsi presentase  Family Size responden  berdasarkan Take 

Home Pay yang diperoleh, dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 5.7 memberikan gambaran bahwa tingkat take home pay yang diala-

mi responden mayoritas berada pada kelompok Rp50.000 hingga Rp100.000 

(52.5%), kemudian disusul oleh kelompok Rp110.000 hingga Rp225.000 

(42%). 

Lama kemacetan terkait dengan take home pay maka mayoritas responden 

pengemudi taksi di Makassar yang memiliki lama kemacetan 20 hingga 40 

menit adalah yang memiliki take home pay Rp50.000 hingga Rp100.000 

dengan presentase 57%. Lain halnya dengan lama kemacetan 41 hingga 80 

menit, mayoritas diterima oleh responden yang memiliki take home pay 

sebesar Rp110.000 hingga Rp225.000 (77%). Demikian pula halnya dengan 

lama kemacetan 81 hingga 120 menit, mayoritas diterima oleh responden 

Rp50.000 hingga Rp100.000 (100%).

Pengalaman kerja adalah lamanya bekeja responden telah bekerja pada 

saat diwawancarai, yang diukur dalam bulan. Deskripsi presentase pengala-

man kerja responden jika dikaitkan dengan Take Home Pay, dapat dilihat 

pada tabel berikut.

95
Menggapai  Take  Home  Pay



Tabel 5.8 memberikan gambaran bahwa tingkat take home pay 

yang dialami responden, mayoritas berada pada kelompok Rp50.000 

hingga Rp100.000 (52.5%), kemudian disusul kelompok Rp110.000 

hingga Rp225.000 (42%). 

Pengalaman kerja terkait dengan take home pay, mayoritas re-

sponden pengemudi taksi di Makassar yang memiliki pengala-

man kerja 3 hingga 12 bulan adalah yang memiliki take home pay 

Rp50.000 hingga Rp100.000 dengan presentase  51%. Sama halnya 

dengan pe ngalaman kerja 15 hingga 24 bulan, mayoritas diterima oleh 

responden yang memiliki take home pay sebesar Rp50.000 hingga 

Rp100.000 (58%). Demikian pula halnya dengan pengalaman kerja 48 

hingga 60 bulan, mayoritas diterima oleh responden Rp50.000 hingga 

Rp100.000 (49%). Begitupun dengan pengalaman kerja 72 hingga 252 

bulan, mayoritas diterima oleh responden Rp50.000 hingga Rp100.000 

(57,5%). 
Deskripsi presentase pola jam kerja responden  berdasarkan Take 

Home Pay yang diperoleh dari penelitian ini, dapat dilihat pada tabel 
berikut:
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Tabel 5.9 memberikan gambaran bahwa tingkat take home pay yang 

dialami responden mayoritas berada pada kelompok Rp50.000 hing-

ga Rp100.000 (52.5%), kemudian disusul oleh kelompok Rp110.000 

hingga Rp225.000 (42%). 

Pola jam kerja terkait dengan take home pay maka mayoritas re-

sponden pengemudi taksi di Makassar yang memiliki pola kerja 10 

hingga 13 jam adalah yang memiliki take home pay Rp110.000 hingga 

Rp225.000 dengan presentase  55%. Lain halnya dengan pola jam kerja 

14 hingga 17 jam, mayoritas diterima oleh responden yang memiliki 

take home pay sebesar Rp50.000 hingga Rp100.000 (50%). Demikian 

pula halnya dengan pola jam kerja 18 hingga 20 jam, mayoritas di-

terima oleh responden Rp50.000 hingga Rp100.000 (65%). Begitupun 

dengan pola jam kerja 22 hingga 24 jam, mayoritas diterima oleh re-

sponden Rp50.000 hingga Rp100.000 (49%). 

Deskripsi presentase upah reservasi responden  berdasarkan Take Home 

Pay yang diperoleh dari buku ini, dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 5.10 memberikan gambaran bahwa tingkat take home 

pay yang dialami responden mayoritas berada pada kelompok 

Rp50.000 hingga R100.000 (52.5%), kemudian disusul oleh kelom-

pok Rp110.000 hingga Rp225.000 (42%). 

Upah reservasi terkait dengan take home pay maka mayori-

tas responden pengemudi taksi di Makassar yang memiliki upah 

reservasi Rp50.000 hingga Rp110.000 adalah yang memiliki take 

home pay Rp50.000 hingga Rp100.000 dengan presentase 52%. 

Sama halnya dengan upah reservasi Rp150.000 hingga Rp225.000, 

mayoritas diterima oleh responden yang memiliki take home pay 

sebesar Rp50.000 hingga Rp100.000 (59%). Demikian pula halnya 

dengan upah reservasi Rp250.000 hingga Rp400.000, mayoritas di-

terima oleh responden Rp50.000 hingga Rp100.000 (52.5%). 

Deskripsi presentase  trip kosong responden  berdasarkan Take 

Home Pay yang diperoleh dari penelitian ini, dapat dilihat pada 

tabel berikut.
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Tabel 5.11 memberikan gambaran bahwa tingkat take home pay 

yang dialami responden dalam penelitian ini mayoritas berada pada 

kelompok Rp50.000 hingga Rp100.000 (52.5%), kemudian disusul 

oleh kelompok Rp110.000 hingga Rp225.000 (42%). 

Trip kosong terkait dengan take home pay maka mayoritas re-

sponden pengemudi taksi di Makassar yang mengalami trip kosong 

1 hingga 5 kilometer adalah yang memiliki take home pay Rp50.000 

hingga Rp100.000 dengan presentase  58%. Lain halnya dengan trip 

kosong 6 hingga 10 kilometer, mayoritas diterima oleh responden 

yang memiliki take home pay sebesar Rp110.000 hingga Rp225.000 

(71.5%). Pada trip kosong 11 hingga 15 kilometer, mayoritas diterima 

oleh responden Rp50.000 hingga Rp100.000 (60%). Begitupun de-

ngan trip kosong 16 hingga 20 kilometer, mayoritas diterima oleh re-

sponden Rp50.000 hingga Rp100.000 (64%). 

HASIL ESTIMASI FAKTOR PENENTU TAKE HOME PAY

Untuk menganalisis pengaruh penentu take home pay, maka di-

lakukan analisis regresi linear secara simultan yang mengestimasi 

besarnya pengaruh langsung maupun tidak langsung. Pada anali-

sis regresi linear secara simultan ini, yang menjadi variabel endogen 

murni adalah take home pay, sedangkan variabel endogen sebagai 

variabel intervening atau perantara adalah variabel pola jam kerja, 

99
Menggapai  Take  Home  Pay



Berdasarkan analisis regresi linear secara simultan dengan meng-

gunakan Persamaan (4.3), maka diperoleh hasil perhitungan seper-

ti tampak pada Tabel 5.12 Nilai R square Y_1 (R2Y1) sebesar 0,295, 

upah reservasi pengemudi taksi dan trip kosong. Sementara jumlah 

trip angkutan, kemacetan, tingkat pendidikan, umur, family size dan 

pengalaman kerja adalah variabel eksogen.
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berarti 29,5 persen variasi perubahan variabel pola jam kerja dapat 

dijelaskan secara simultan oleh variasi perubahan variabel-variabel 

jumlah trip angkutan, lama kemacetan menit perhari, tingkat pendi-

dikan, umur, family size, pengalaman kerja sisanya sebesar 70,5 per-

sen ditentukan oleh variabel atau faktor lainnya di luar model.

Pada pengamatan hasil estimasi fungsi pola jam kerja (Y1), vari-

abel eksogen yakni family size menunjukkan tidak ada pengaruh yang 

signifikan sedangkan variabel jumlah trip angkutan, lama kemacetan, 

tingkat pendidikan, umur, pengalaman kerja responden menunjuk-

kan ada pengaruh yang signifikan dengan tingkat signifikansi 5 per-

sen.

Masih pada pengamatan Tabel 5.12 Nilai R square R2Y_2= 0,164, 

berarti 16,4 persen variasi perubahan variabel upah reservasi  dapat 

dijelaskan secara simultan oleh variasi perubahan variabel-variabel 

jumlah trip angkutan, lama kemacetan, tingkat pendidikan, umur, 

family size, pengalaman kerja sisanya sebesar 83,6 persen ditentukan 

oleh variabel atau faktor lainnya di luar model.

Pada pengamatan hasil estimasi fungsi pola jam kerja (Y2), variabel 

eksogen yakni jumlah trip angkutan, dan pengalaman kerja menun-

jukkan tidak ada pengaruh yang signifikan sedangkan variabel lama 

kemacetan, tingkat pendidikan, umur, dan family size responden 
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menunjukkan ada pengaruh yang signifikan dengan tingkat signifi-

kansi 5 persen.

Selanjutnya, pengamatan Tabel 5.12 Nilai R2Y_3= 0,123, berarti 

12,3 persen variasi perubahan variabel panjang trip kosong  dapat 

dijelaskan secara simultan oleh variasi perubahan variabel-variabel 

jumlah trip angkutan, lama kemacetan, tingkat pendidikan, umur, 

family size, pengalaman kerja responden,sisanya sebesar 83,6 persen 

ditentukan oleh variabel atau faktor lainnya di luar model.

Pada pengamatan hasil estimasi fungsi pola jam kerja (Y3), variabel 

eksogen yakni lama kemacetan, tingkat pendidikan, umur, family size 

dan pengalaman kerja menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifi-

kan sedangkan variabel jumlah trip angkutan menunjukkan ada pen-

garuh yang signifikan dengan tingkat signifikansi 5 persen.

Terakhir, untuk mengetahui hasil estimasi besarnya pengaruh lang-

sung (direct effect), pengaruh tidak langsung (indirect effect) dan to-

tal pengaruh (total effect) dari masing-masing variabel, sesuai dengan 

hipotesis yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dilihat pada Tabel 

5.13.
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HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS PENELITIAN

Berdasarkan hasil estimasi dengan menggunakan Simultaneous 

Equation Model (Tabel 5.12, Tabel 5.13 dan Gambar 5.1), hasil pe-

ngujian hipotesis kemudian dapat diuraikan. Sistematika penguraian 

disusun berdasarkan Tabel 5.12.
1. Pengaruh Jumlah Trip Angkutan terhadap Take Home Pay 
baik secara Langsung maupun melalui Pola Jam Kerja, Upah 

Reservasi dan panjang Trip Kosong

Pengaruh langsung jumlah trip angkutan terhadap take home pay 

menunjukkan pengaruh yang negative dan signifikan dengan nilai t 

sebesar -3,385 dan nilai koefisien regresi -0,018. Hal ini berarti 1 unit 

peningkatan jumlah trip angkutan perhari akan menurunkan take 

home pay pengemudi taksi sebesar -0,018 persen. Sebaliknya, setiap 1 

unit penurunan jumlah trip angkutan akan meningkatkan take home 

pay sebesar -0,018 persen. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal 

yang menyatakan bahwa jumlah trip angkutan berpengaruh langsung 

secara positif terhadap take home pay.

Adapun pengaruh tidak langsung jumlah trip angkutan terhadap 

take home pay pengemudi taksi melalui pola jam kerja menunjukkan 

pengaruh tidak signifikan secara keseluruhan. Pengaruh tersebut be-

rasal dari hubungan positif dan signifikan antara jumlah trip angku-
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tan dan pola jam kerja yang kemudian diteruskan dengan hubungan 

tidak signifikan antara pola jam kerja dan take home pay. Artinya, 

setiap peningkatan jumlah trip angkutan perhari akan meningkatkan 

pola jam kerja. Selanjutnya, peningkatan pada pola jam kerja tidak 

berpengaruh terhadap besar kecilnya take home pay. Hasil ini tidak 

sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa jumlah trip 

ang kutan berpengaruh tidak langsung secara positif terhadap take 

home pay melalui pola jam kerja.

Selain itu, pengaruh tidak langsung jumlah trip angkutan terhadap 

take home pay melalui upah reservasi pengemudi taksi juga menun-

jukkan pengaruh tidak signifikan secara keseluruhan. Pengaruh terse-

but berasal dari hubungan tidak signifikan antara jumlah trip angku-

tan dan upah reservasi pengemudi taksi yang kemudian diteruskan 

dengan hubungan tidak signifikan antara upah reservasi pengemudi 

taksi dan take home pay pengemudi taksi.

Artinya, setiap peningkatan jumlah trip angkutan perhari tidak 

mempengaruhi upah reservasi di mana upah reservasi pun tidak 

mempengaruhi take home pay. Hasil ini tidak sesuai dengan hipote-

sis awal yang menyatakan bahwa jumlah trip angkutan berpengaruh 

tidak langsung secara positif terhadap take home pay melalui upah 

reservasi.
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Selanjutnya, pengaruh tidak langsung jumlah trip angkutan terh-

adap take home pay melalui panjang trip kosong menunjukkan pe-

ngaruh tidak signifikan secara keseluruhan. Pengaruh tersebut berasal 

dari hubungan negatif dan signifikan antara jumlah trip angkutan dan 

panjang trip kosong yang kemudian diteruskan dengan hubungan 

tidak signifikan antara panjang trip kosong dan take home pay penge-

mudi taksi.

Artinya, peningkatan jumlah trip angkutan akan mengurangi 

panjang trip kosong. Namun, selanjutnya panjang trip kosong tidak 

mempengaruhi take home pay pengemudi taksi. Hasil ini tidak sesuai 

dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa jumlah trip angkutan 

berpengaruh tidak langsung secara negatif terhadap take home pay 

melalui panjang trip kosong.

Dengan membandingkan pengaruh langsung dan tidak langsung 

jumlah trip angkutan terhadap take home pay pengemudi taksi, dite-

mukan dominasi dari pengaruh negatif secara langsung. Oleh karena 

itu, dapat dikatakan total pengaruh jumlah trip angkutan terhadap 

take home pay  memperlihatkan kecenderungan hubungan yang 

negatif.
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2. Pengaruh Lama  Kemacetan terhadap Take Home Pay baik se-
cara Langsung maupun melalui Pola Jam Kerja, Upah Reservasi 

dan Panjang Trip kosong

Pengaruh langsung lama kemacetan terhadap take home pay 

pengemudi taksi menunjukkan pengaruh yang tidak signifkan. Ar-

tinya besar kecil kemacetan tidak akan mempengaruhi take home pay 

pengemudi taksi. Hasil ini tidak  sesuai dengan hipotesis awal yang 

menyatakan bahwa lama kemacetan berpengaruh langsung secara 

negatif terhadap take home pay.

Adapun pengaruh tidak langsung lama kemacetan terhadap take 

home pay melalui pola jam kerja menunjukkan pengaruh tidak sig-

nifikan secara keseluruhan. Pengaruh tersebut berasal dari hubungan 

tidak signifikan antara lama kemacetan dan pola jam kerja yang ke-

mudian diteruskan dengan hubungan tidak signifikan antara pola jam 

kerja dan take home pay pengemudi taksi.

Artinya, besar kecilnya lama kemacetan tidak akan mempengaruhi 

pola jam kerja, demikian pula pola jam kerja terhadap take home pay. 

Hasil ini tidak  sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa 

lama kemacetan menit perhari berpengaruh tidak langsung secara 

negatif terhadap take home pay melalui pola jam kerja.

Selain itu, pengaruh tidak langsung lama kemacetan terhadap take 
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home pay melalui upah reservasi pengemudi taksi juga menunjukkan 

pengaruh tidak signifikan secara keseluruhan. Pengaruh tersebut be-

rasal dari hubungan negatif dan signifikan antara lama kemacetan dan 

upah reservasi pengemudi taksi yang kemudian diteruskan de ngan 

hubungan tidak signifikan antara upah reservasi pengemudi taksi dan 

take home pay pengemudi taksi.

Artinya, peningkatan lama kemacetan menit perhari akan menu-

runkan upah reservasi. Dengan menurunnya upah reservasi tidak 

mempengaruhi take home pay. Hasil ini tidak sesuai dengan hipote-

sis awal yang menyatakan bahwa lama kemacetan berpengaruh tidak 

langsung secara negatif terhadap take home pay melalui panjang trip 

upah reservasi.

Selanjutnya, pengaruh tidak langsung lama kemacetan terhadap 

take home pay melalui panjang trip kosong menunjukkan pengaruh 

tidak signifikan secara keseluruhan. Pengaruh tersebut berasal dari 

hubungan positif dan signifikan antara lama kemacetan dan panjang 

trip kosong yang kemudian diteruskan dengan hubungan tidak sig-

nifikan antara panjang trip kosong dan take home pay pengemudi 

taksi.

Artinya, peningkatan lama kemacetan akan meningkatkan panjang 

trip kosong sebesar. Peningkatan panjang trip kosong tersebut tidak 
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mempengaruhi take home pay.  Hasil ini tidak sesuai dengan hipote-

sis awal yang menyatakan bahwa lama kemacetan berpengaruh tidak 

langsung secara positif terhadap take home pay melalui panjang trip 

kosong.

Berdasarkan pengamatan pengaruh langsung dan tidak langsung 

lama kemacetan terhadap take home pay, tidak semua hubungan 

terdapat hubungan yang signifikan antara lama kemacetan dan take 

home pay. Oleh karena itu, dapat dikatakan tidak ada perbedaan lama 

kemacetan dan take home pay.

3. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Take Home Pay Baik 
secara Langsung maupun melalui Jam Kerja, Upah Reservasi 
dan Panjang Trip kosong

Pengaruh langsung tingkat pendidikan terhadap take home pay 

pengemudi taksi menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Hal 

ini berarti peningkatan tingkat pendidikan tidak akan meningkat-

kan take home pay. Hasil tidak ini sesuai dengan hipotesis awal yang 

menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh langsung secara 

positif terhadap take home pay pengemudi taksi.

Adapun pengaruh tidak langsung tingkat pendidikan terhadap take 

home pay melalui pola jam kerja menunjukkan pengaruh tidak sig-

nifikan secara keseluruhan. Pengaruh tersebut berasal dari pngaruh 
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negatif dan signifikan antara tingkat pendidikan dan pola jam kerja 

yang kemudian diteruskan dengan hubungan tidak signifikan antara 

pola jam kerja dan take home pay pengemudi taksi.

Artinya, peningkatan tingkat pendidikan akan menurunkan pola 

jam kerja. Menurunnya pola jam kerja tidak akan menghasilkan pe-

ngaruh pada perubahan take home pay pengemudi taksi. Hasil ini 

tidak  sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa tingkat 

pendidikan berpengaruh tidak langsung secara positif  terhadap take 

home pay melalui pola jam kerja.

Selain itu, pengaruh tidak langsung pendidikan tingkat terhadap 

take home pay melalui upah reservasi pengemudi taksi, juga me-

nunjukkan pengaruh tidak signifikan secara keseluruhan. Pengaruh 

tersebut berasal dari hubungan positif dan signifikan antara tingkat 

pendidikan dan upah reservasi pengemudi taksi, yang kemudian 

diteruskan dengan hubungan tidak signifikan dengan nilai antara 

upah reservasi pengemudi taksi dan take home pay pengemudi taksi.

Artinya, peningkatan tingkat pendidikan berpengaruh menin-

gkatnya upah reservasi. Meningkatnya upah reservasi tidak akan 

menghasilkan pengaruh pada perubahan take home pay pengemudi 

taksi. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan, 
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tingkat pendidikan berpengaruh tidak langsung secara positif  terha-

dap take home pay melalui upah reservasi.

Selanjutnya, pengaruh tidak langsung tingkat pendidikan terhadap 

take home pay melalui panjang trip kosong, menunjukkan tidak sig-

nifikan secara keseluruhan. Pengaruh tersebut berasal dari hubungan 

tidak signifikan antara tingkat pendidikan dan panjang trip kosong 

yang kemudian diteruskan dengan hubungan tidak signifikan antara 

panjang trip kosong dan take home pay pengemudi taksi.

Artinya, tinggi tendahnya tingkat pendidikan tidak berpengaruh 

terhadap besar kecilnya panjang trip kosong. Tidak adanya pengaruh 

pada perubahan panjang trip kosong tentu saja tidak akan menghasil-

kan pengaruh pada perubahan take home pay pengemudi taksi. Hasil 

ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa tingkat 

pendidikan tahunsekolah berpengaruh tidak langsung secara negatif  

terhadap take home pay melalui pola jam kerja.

Berdasarkan pengamatan pengaruh langsung dan tidak langsung 

tingkat pendidikan terhadap take home pay, tidak semua hubungan 

terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan 

take home pay. Oleh karena itu, dapat dikatakan tidak ada perbedaan 

tingkat pendidikan dan take home pay.
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4. Pengaruh Umur Terhadap Take Home Pay Baik Secara Lang-
sung Maupun Melalui Jam Kerja, Upah Reservasi Dan Panjang 
Trip Kosong

Pengaruh langsung umur terhadap take home pay pengemudi taksi 

menunjukkan pengaruh yang negatif dan signifikan. Hal ini berarti 

peningkatan umur akan menurunkan take home pay, sebaliknya pe-

nurunan umur  akan menaikkan take home pay. Hasil ini tidak sesuai 

dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa tingkat umur berpe-

ngaruh langsung secara positif dan signifikan terhadap take home pay 

pengemudi taksi.

Adapun pengaruh tidak langsung umur terhadap take home pay 

melalui pola jam kerja menunjukkan pengaruh tidak signifikan se-

cara keseluruhan. Pengaruh tersebut berasal dari hubungan negatif 

dan signifikan  antara umur dan pola jam kerja yang kemudian dite-

ruskan dengan hubungan tidak signifikan antara pola jam kerja dan 

take home pay pengemudi taksi. Artinya, meningkatnya umur ber-

pengaruh menurunnya pola jam kerja. Menurunnya pola jam kerja 

tidak berpengaruh terhadap take home pay pengemudi taksi. Hasil 

ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan, umur berpe-

ngaruh tidak langsung secara negatif  terhadap take home pay melalui 

pola jam kerja.

Selain itu, pengaruh tidak langsung umur terhadap take home 

113
Menggapai  Take  Home  Pay



pay melalui upah reservasi pengemudi taksi, juga menunjukkan pe-

ngaruh tidak signifikan secara keseluruhan. Pengaruh tersebut berasal 

dari hubungan positif dan signifikan antara umur dan upah reservasi 

pengemudi taksi, yang kemudian diteruskan dengan hubungan tidak 

signifikan antara upah reservasi pengemudi taksi dan take home pay 

pengemudi taksi. Artinya, peningkatan umur berpengaruh terhadap 

meningkatnya upah reservasi. Meningkatnya upah reservasi tidak 

berpengaruh terhadap take home pay. Hasil ini tidak sesuai dengan 

hipotesis awal yang menyatakan, tingkat pendidikan berpengaruh 

tidak langsung secara positif  terhadap take home pay melalui pola 

jam kerja.

Selanjutnya, pengaruh tidak langsung umur terhadap take home 

pay melalui panjang trip kosong menunjukkan pengaruh tidak sig-

nifikan secara keseluruhan. Pengaruh tersebut berasal dari hubungan 

tidak signifikan antara umur dan panjang trip kosong yang kemudian 

diteruskan dengan hubungan tidak signifikan antara panjang trip ko-

song dan take home pay pengemudi taksi. Artinya, peningkatan umur 

tidak berpengaruh terhadap panjang trip kosong. Demikian pula de-

ngan panjang trip kosong dan take home pay. Hasil tidak ini sesuai 

dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa umur berpengaruh 

tidak langsung secara negatif terhadap take home pay melalui panjang 
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trip kosong.

Berdasarkan pengamatan pengaruh langsung dan tidak langsung 

umur terhadap take home pay, tidak semua hubungan terdapat hubu-

ngan yang signifikan antara umur dan take home pay. Oleh karena itu, 

dapat dikatakan tidak ada perbedaan umur dan take home pay.

5. Pengaruh Family Size  terhadap Take Home Pay baik secara 
Langsung maupun melalui Jam Kerja, Upah Reservasi dan Pan-
jang Trip kosong

Pengaruh langsung family size terhadap take home pay penge-

mudi taksi menunjukkan pengaruh tidak signifikan. Hal ini berarti 

pe ningkatan family size tidak akan mempengaruhi take home pay. 

Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa 

fa mily size berpengaruh langsung secara positif terhadap take home 

pay pengemudi taksi.

Adapun pengaruh tidak langsung family size terhadap take home 

pay melalui pola jam kerja menunjukkan, pengaruh tidak signifikan 

secara keseluruhan. Pengaruh tersebut berasal dari hubungan tidak 

signifikan antara family size dan pola jam kerja, yang kemudian dite-

ruskan dengan hubungan tidak signifikan antara pola jam kerja dan 

take home pay pengemudi taksi.
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Artinya, besar kecilnya family size tidak berpengaruh terhadap be-

sar kecilnya pola jam kerja. Tidak adanya pengaruh pada perubahan 

pola jam kerja tentu saja tidak akan menghasilkan pengaruh pada pe-

rubahan take home pay pengemudi taksi. Hasil ini tidak sesuai den-

gan hipotesis awal yang menyatakan bahwa family size berpengaruh 

tidak langsung secara positif  terhadap take home pay melalui pola 

jam kerja.

Selain itu, pengaruh tidak langsung family size terhadap take home 

pay melalui upah reservasi pengemudi taksi, juga menunjukkan pen-

garuh tidak signifikan secara keseluruhan. Pengaruh signifikan terse-

but berasal dari hubungan negatif dan signifikan antara family size 

dan upah reservasi pengemudi taksi, yang kemudian diteruskan den-

gan hubungan tidak signifikan antara upah reservasi pengemudi taksi 

dan take home pay pengemudi taksi.

Artinya, peningkatan family size  akan menurunkan upah reserva-

si demikian pula sebaliknya. Meningkat maupun menurun upah 

reservasi tersebut tidak mempengaruhi take home pay. Hasil ini tidak 

sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan, tingkat pendidikan 

berpengaruh tidak langsung secara positif  terhadap take home pay 

melalui upah reservasi.
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Selanjutnya, pengaruh tidak langsung family size terhadap take 

home pay melalui panjang trip kosong menunjukkan pengaruh tidak 

signifikan secara keseluruhan. Pengaruh signifikan tersebut berasal 

dari hubungan tidak signifikan antara family size dan panjang trip 

kosong yang kemudian diteruskan dengan hubungan tidak signifikan 

juga antara panjang trip kosong dan take home pay pengemudi taksi.

Artinya, besar kecilnya family size tidak berpengaruh terhadap 

besar kecilnya panjang trip kosong. Tidak adanya pengaruh pada 

perubahan panjang trip kosong tentu saja tidak akan menghasilkan 

pe ngaruh pada perubahan take home pay pengemudi taksi. Hasil ini 

tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan, tingkat pendidi-

kan berpengaruh tidak langsung secara positif  terhadap take home 

pay melalui pola jam kerja.

Berdasarkan pengamatan pengaruh langsung dan tidak langsung 

family size terhadap take home pay, tidak hubungan terdapat hubu-

ngan yang signifikan antara family size dan take home pay. Oleh ka-

rena itu, dapat dikatakan tidak ada perbedaan family size dan take 

home pay.

6. Pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Take Home Pay baik 
secara Langsung maupun melalui Jam Kerja, Upah Reservasi 
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dan Panjang Trip kosong

Pengaruh langsung pengalaman kerja terhadap take home pay 

pengemudi taksi menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Hal 

ini berarti peningkatan atau penurunan pengalaman kerja mempe-

ngaruhi meningkat atau menurunnya take home pay. Hasil ini sesuai 

dengan hipotesis awal yang menyatakan, pengalaman kerja berpe-

ngaruh langsung secara positif dan signifikan terhadap take home pay 

pengemudi taksi.

Adapun pengaruh tidak langsung pengalaman kerja terhadap take 

home pay melalui pola jam kerja menunjukkan, pengaruh tidak sig-

nifikan secara keseluruhan. Pengaruh tersebut berasal dari hubungan 

positif dan signifikan, antara pengalaman kerja dan pola jam kerja 

yang kemudian diteruskan dengan hubungan tidak signifikan antara 

pola jam kerja dan take home pay pengemudi taksi.

Artinya, peningkatan pengalaman kerja akan meningkatkan pola 

jam kerja. Peningkatan pola jam kerja tersebut tidak mempengaruhi 

take home pay. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang 

me nyatakan, pengalaman kerja berpengaruh tidak langsung secara 

positif terhadap take home pay melalui pola jam kerja.

Selain itu, pengaruh tidak langsung pengalaman kerja terhadap take 

home pay melalui upah reservasi pengemudi taksi juga menunjuk-
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kan pengaruh tidak signifikan secara keseluruhan. Pengaruh tersebut 

berasal dari hubungan tidak signifikan antara pengalaman kerja dan 

upah reservasi pengemudi taksi, yang kemudian diteruskan dengan 

hubungan tidak signifikan antara upah reservasi pengemudi taksi dan 

take home pay pengemudi taksi.

Artinya, peningkatan ataupun penurunan pengalaman kerja tidak 

berpengaruh terhadap upah reservasi. Besar kecilnya panjang trip ko-

song juga tidak berpengaruh terhadap take home pay. Hasil ini tidak 

sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan, pengalaman kerja 

berpengaruh tidak langsung secara positif  terhadap take home pay 

melalui pola pengalaman kerja.

Selanjutnya, pengaruh tidak langsung pengalaman kerja terhadap 

take home pay melalui panjang trip kosong menunjukkan pengaruh 

tidak signifikan secara keseluruhan. Pengaruh tersebut berasal dari 

hubungan tidak signifikan antara pengalaman kerja dan panjang trip 

kosong yang kemudian diteruskan dengan hubungan tidak signifikan, 

antara panjang trip kosong dan take home pay pengemudi taksi.

Artinya, peningkatan pengalaman kerja tidak mempengaruhi pan-

jang trip kosong. Hasil Panjang trip kosong tersebut kemudian juga 
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tidak berpengaruh terhadap take home pay. Hasil ini tidak sesuai 

de ngan hipotesis awal yang menyatakan, pengalaman kerja  berpen-

garuh tidak langsung secara negatif terhadap take home pay melalui 

panjang trip kosong.

Dengan membandingkan pengaruh langsung dan tidak langsung 

pengalaman kerja terhadap take home pay pengemudi taksi, ditemu-

kan dominasi dari pengaruh positif secara langsung. Oleh karena itu, 

dapat dikatakan total pengaruh pengalaman kerja terhadap take home 

pay  memperlihatkan kecenderungan hubungan yang positif.

7. Pengaruh Pola Jam Kerja terhadap Take Home Pay baik secara 

Langsung maupun melalui Upah Reservasi dan Panjang Trip kosong

Pengaruh langsung pola jam kerja terhadap take home pay menun-

jukkan pengaruh tidak signifikan. Hal ini berarti, peningkatan pola 

jam kerja akan tidak mempengaruhi take home pay pengemudi. Hasil 

ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa pola 

jam kerja berpengaruh langsung secara positif  terhadap take home 

pay.

Adapun pengaruh tidak langsung pola jam kerja terhadap take 
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home pay pengemudi taksi melalui upah reservasi menunjukkan, 

pengaruh tidak signifikan secara keseluruhan. Pengaruh tersebut be-

rasal dari hubungan tidak signifikan antara pola jam kerja dan upah 

reservasi yang kemudian diteruskan dengan hubungan tidak signifi-

kan  antara upah reservasi dan take home pay.

Artinya, peningkatan pola jam kerja tidak berengaruh terhadap 

upah reservasi. Besar kecilnya upah reservasi tidak berpengaruh ter-

hadap besar kecilnya take home pay. Hasil ini tidak sesuai dengan hi-

potesis awal yang menyatakan, pola jam kerja berpengaruh tidak lang-

sung secara positif  terhadap take home pay melalui upah reservasi.

Selain itu, pengaruh tidak langsung pola jam kerja terhadap take 

home pay melalui panjang trip kosong juga menunjukkan, pengaruh 

tidak signifikan secara keseluruhan. Pengaruh tersebut berasal dari 

hubungan tidak signifikan antara pola jam kerja dan panjang trip ko-

song yang kemudian diteruskan dengan hubungan tidak signifikan 

antara panjang trip kosong dan take home pay.

Artinya besar kecilnya pola jam kerja tidak berpengaruh terhadap 

besar kecilnya panjang trip kosong. Tidak adanya pengaruh pada pe-

rubahan panjang trip kosong tentu saja tidak akan menghasilkan pe-

ngaruh pada perubahan take home pay. Hasil ini tidak sesuai dengan 
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hipotesis awal yang menyatakan bahwa pola jam kerja berpengaruh 

tidak langsung secara positif terhadap take home pay melalui panjang 

trip kosong. 

Berdasarkan pengamatan pengaruh langsung dan tidak langsung 

pola jam kerja terhadap take home pay, semua hubungan tidak ter-

dapat hubungan yang signifikan antara pola jam kerja dan take home 

pay. Oleh karena itu, dapat dikatakan tidak ada perbedaan pola jam 

kerja dan take home pay.

8. Pengaruh Upah Reservasi terhadap Take Home Pay baik se-

cara Langsung maupun melalui Panjang Trip kosong

Pengaruh langsung upah reservasi terhadap take home pay me-

nunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Artinya besar kecilnya 

upah reservasi tidak berpengaruh terhadap besar kecilnya take home 

pay. Hasil ini tidak sejalan hipotesis yang menyatakan bahwa upah 

reservasi berhubungan secara positif secara langsung terhadap  take 

home pay.

Adapun pengaruh tidak langsung upah reservasi terhadap take 

home pay melalui panjang trip kosong menunjukkan, pengaruh tidak 

signifikan secara keseluruhan. Pengaruh tersebut berasal dari hubu-
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ngan positif dan signifikan antara upah reservasi dan panjang trip 

kosong yang kemudian diteruskan dengan hubungan tidak signifikan 

antara panjang trip kosong dan take home pay. Artinya, meningkatnya 

upah reservasi berpengaruh terhadap meningkatnya panjang trip ko-

song. Meningkatnya panjang trip kosong tidak akan menghasilkan 

pengaruh pada perubahan take home pay. Hasil ini tidak sesuai de-

ngan hipotesis awal yang menyatakan bahwa upah reservasi berpe-

ngaruh tidak langsung secara negatif terhadap take home pay melalui 

panjang trip kosong.

Berdasarkan pengamatan pengaruh langsung dan tidak langsung 

upah reservasi terhadap take home pay, semua hubungan tidak ter-

dapat hubungan yang signifikan antara upah reservasi dan take home 

pay. Oleh karena itu, dapat dikatakan tidak ada perbedaan upah 

reservasi dan take home pay.
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S

BAB ENAM
TRIP DAN TAKE HOME PAY DI MAKASSAR

ANALISIS DAN IMPLIKASI PENGARUH JUMLAH TRIP ANGKUTAN 
TERHADAP TAKE HOME PAY DI MAKASSAR

emakin besar jumlah trip angkutan, membuat take 

home pay justru semakin sedikit, sebaliknya semakin 

sedikit jumlah penumpang membuat take home pay 

meningkat.  

Hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan taksi yang bekerja 

sama dengan hotel, mal, tempat keramaian dan lain-lain sebagai tem-

pat berkumpulnya taksi, untuk menunggu penumpang. Penumpang 

tersebut warga lokal Makassar, wisatawan lokal dan wisatawan asing. 

Para penumpang, kebanyakan menyewa taksi untuk jarak yang jauh, 

khusunya para wisatawan. Dengan demikian, walaupun jumlah trip 

angkutan tidak banyak, tetapi jarak tempuh sewa taksi jauh, sehingga 

pembayaran juga lebih besar dibandingkan jumlah trip angkutan ba-

nyak tetapi jarak tempuh dekat.

Berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan, di mana ada kalanya 

pendapatan banyak terpotong oleh biaya-biaya operasional. Misalnya 
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cepatnya terjadi penguapan bahan bakar disebakan kemacetan lalu 

lintas atau juga akibat melakukan trip kosong. Hal ini tidak sesuai 

dengan pandangan (Mabruroh, 2003), yang menyatakan, semakin 

banyaknya jumlah trip angkutan, take home pay yang didapatkan oleh 

pengemudi taksi akan semakin besar.

Adapun pengaruh tidak langsung jumlah trip angkutan terhadap 

take home pay pengemudi taksi melalui pola jam kerja, menunjukkan 

pengaruh tidak signifikan secara keseluruhan. Artinya, meningkatnya 

jumlah trip angkutan dapat mempengaruhi meningkatnya pola jam 

kerja. Sebaliknya, dengan meningkatnya pola jam kerja, tidak mem-

pengaruhi take home pay pengemudi taksi.

Banyak kuantitas angkutan, namun belum tentu jarak tempuh sewa 

taksi jauh dan disertai dengan kemacetan, sehingga pola jam kerja 

bertambah. Dengan demikian, jam kerja tidak mempengaruhi take 

home pay, artinya waktu yang digunakan tidak efektif. Berdasarkan 

pengamatan, hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis awal yang 

menyatakan, jumlah trip angkutan dengan pola jam kerja berhubu-

ngan positif secara tidak langsung terhadap take home pay pengemu-

di taksi. Hasil penelitian juga tidak sejalan dengan penelitian Susanti 

dkk (2013) yang menyatakan, dengan banyaknya permintaan produk 

membuat perusahaan menambah jam kerja karyawan demi memen-
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uhi permintaan, sehingga dengan bertambahnya jam kerja (lembur), 

pendapatan karyawan pun akan bertambah.

Selain itu, pengaruh tidak langsung jumlah trip angkutan terhadap 

take home pay melalui upah reservasi pengemudi taksi juga menun-

jukkan pengaruh tidak signifikan secara keseluruhan. Artinya pen-

ingkatan jumlah trip angkutan perhari tidak mempengaruhi upah 

reservasi. Besar kecilnya upah reservasi tidak mempengaruhi take 

home pay.

Banyaknya jumlah trip angkutan tidak mempengaruhi pengemudi 

taksi, untuk berharap memperoleh pendapatan tinggi, karena ada bi-

aya operasional yang harus ditanggung. Biaya operasional yaitu aki-

bat kemacetan, pembayaran parkir, pembelian bensin dan lain-lain. 

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan, pekerjaan sebagai pengemudi taksi 

adalah pekerjaan transit. Karena, pekerjaan ini tidak menggambarkan 

apa yang akan dikerjakan di masa akan datang. 

Hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan hipotesis awal, yang me-

nyatakan bahwa jumlah trip angkutan berpengaruh tidak langsung 

secara positif terhadap take home pay melalui upah reservasi. Hasil 

penelitian juga tidak sejalan dengan penelitian, yang dilakukan oleh 

Hapsari (2008) yang menyatakan, dengan bertambahnya minat kon-

sumen terhadap suatu produk membuat penjual berekspektasi ting-
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gi terhadap penghasilan yang akan diterima dari penjualan produk. 

Dengan demikian, sama halnya dengan pengemudi taksi, apabila ba-

nyak penumpang, harapan untuk memperoleh penghasilan juga akan 

besar. 

Selanjutnya, pengaruh tidak langsung jumlah trip angkutan terha-

dap take home pay melalui panjang trip kosong, menunjukkan pe-

ngaruh tidak signifikan secara keseluruhan. Artinya, meningkatnya 

jumlah trip angkutan akan menurunkan panjang trip kosong, dengan 

menurunnya panjang trip kosong, tidak mempengaruhi take home 

pay pengemudi taksi.

Meningkatnya Jumlah trip angkutan menurunkan panjang trip 

kosong, karena banyaknya penumpang yang membutuhkan taksi, se-

hingga tidak harus melakukan trip kosong di mana ada beban biaya-

biaya operasional yang akan ditanggung. Pernyataan ini, tidak sejalan 

dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa jumlah penumpang 

berhubungan negatif dengan panjang trip kosong secara tidak lang-

sung terhadap take home pay. 

Hasil penelitian juga tidak sesuai dengan pandangan Kotler (2007) 

yang menyatakan bahwa, penyedia jasa harus tanggap terhadap kon-

sumennya yaitu penumpang yang akan menggunakan jasa taksi, se-
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hingga pengemudi taksi harus mengetahui strategi-strategi dimana 

lokasi yang banyak konsumen tanpa harus melakukan trip kosong 

untuk mencari penumpang. 

Pengamatan yang dilakukan, baik pada pengaruh langsung dan 

tidak langsung jumlah penumpang terhadap take home pay penge-

mudi taksi menunjukkan pengaruh negatif. Oleh karena itu, dapat di-

katakan terdapat perbedaan take home pay berdasarkan jumlah trip 

angkutan banyak dan jumlah trip angkutan sedikit.

Implikasi pengaruh jumlah trip angkutan adalah untuk meningkat-

kan take home pay pengemudi taksi, para pengemudi taksi tidak perlu 

mengejar jumlah trip angkutan yang banyak. Selain itu, Pemerintah 

harus memiliki strategi untuk mengatasi masalah kemacetan agar 

penggunakan jalan dapat lebih aman dan nyaman dalam mengguna-

kan infrastruktur transportasi. 

Dengan adanya hubungan yang negatif, positif  dan tidak signifi-

kan, maka ada implikasi bahwa perusahaan taksi harus memahami 

dan menyadari keadaan dari variabel jumlah trip angkutan. Pendapa-

tan utama perusahaan taksi, adalah jumlah trip angkutan. Sehingga, 

perusahaan taksi harus lebih memperhatikan variabel jumlah trip 

ang kutan. Bagi pengemudi taksi harus menyadari bahwa pekerjaan 
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ini adalah pekerjaan transit. 

ANALISIS DAN IMPLIKASI PENGARUH LAMA KEMACETAN 
TERHADAP TAKE HOME PAY DI MAKASSAR

 Pengaruh langsung lama kemacetan terhadap take home pay 

pengemudi taksi menunjukkan pengaruh yang tidak signifkan. Arti-

nya besar kecil lama kemacetan tidak mempengaruhi take home pay 

pengemudi taksi.

Banyaknya pengguna taksi membuat lama kemacetan, tidak mem-

pengaruhi take home pay ketika taksi dalam keadaan terisi. Penga-

matan lain, ketika terjadi kemacetan tidak membuat take home pay 

pengemudi taksi turun, karena argometer taksi tetap berjalan. Perhi-

tungan argometer taksi berdasarkan jarak dan tetap argometer tetap 

terhitung  walau dalam kondisi maceet, karena mesin kendaraan 

dalam keadaan hidup. Selain hal tersebut, variabel lama kemacetan 

dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahaan lalu lintas, apa-

bila pemerintah ingin mengurangi kemacetan, tinggi ataupun rendah 

pendapatan pengemudi taksi tidak bisa menjadi alasan.

 Hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyata-

kan, lama kemacetan berpengaruh langsung secara negatif terhadap 

take home pay. Hasil penelitian juga tidak sesuai dengan pendapat 
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Soesilowati (2008), Santoso (1997), yang menyatakan bahwa ketika 

terjadi kemacetan, menyebabkan naiknya biaya operasional yaitu ba-

han bakar yang akan menguap, karena mesin dalam kondisi menyala. 

Dikemukakan juga, kerugian yang diderita akibat dari masalah kema-

cetan, apabila dikuantifikasikan dalam satuan moneter, sangatlah be-

sar yaitu kerugian karena waktu perjalanan menjadi semakin lama 

dan  biaya operasi kendaraan menjadi lebih besar.

Adapun pengaruh tidak langsung lama kemacetan terhadap take 

home pay melalui pola jam kerja menunjukkan, pengaruh tidak sig-

nifikan secara keseluruhan. Artinya, meningkatnya lama kemacetan 

akan mempengaruhi meningkatnya pola jam kerja, akan tetapi tidak 

mempengaruhi take home pay. 

Berkurangnya pola jam kerja taksi dapat mengurang lama kema-

cetan, sehingga bisa menjadi solusi bagi pemerintah dalam mengu-

rangi lama kemacetan yaitu dengan mengurangi pola jam kerja.

 Hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyata-

kan, lama kemacetan berpengaruh tidak langsung secara negatif dan 

signifikan terhadap take home pay melalui pola jam kerja. Hasil pe-

nelitian tidak sesuai dengan pandangan (Sander & Cormick, 1987), 

kondisi yang tidak nyaman akibat kemacetan ditambah ada biaya 
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operasional yang harus ditanggung pengemudi taksi, karena mengua-

pnya bahan bakar menyebabkan pengemudi taksi lebih memilih un-

tuk menunggu penumpang di suatu tempat yang strategis, sehingga 

mengurangi pola jam kerja.

Selain itu, pengaruh tidak langsung lama kemacetan terhadap take 

home pay melalui upah reservasi pengemudi taksi, menunjukkan 

tidak signifikan secara keseluruhan. Artinya, peningkatan lama kema-

cetan akan menurunkan upah reservasi. Dengan menurunnya upah 

reservasi tidak mempengaruhi take home pay.

Kondisi kemacetan di jalan raya dan taksi dalam keadaan kosong, 

menyebabkan turunnya upah reservasi pengemudi taksi. Perlu diper-

hatikan, ketika transportasi sukses menurunkan kemacetan maka 

pekerja meningkatkan upah reservasi, sehingga berdampak bertam-

bahnya pengangguran.

Hasil tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan, lama 

kemacetan berpengaruh tidak langsung secara negatif dan signifi-

kan terhadap take home pay, melalui upah reservasi. Hasil juga tidak 

sesuai dengan pandangan Mirlanda (2011), bahwa lama kemacetan 

yang tinggi akan mengurangi penghasilan sopir taksi, karena biaya 

operasional yang harus ditanggung. Dengan demikian, lama kema-
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cetan membuat pengemudi taksi berharap memperoleh penghasilan 

yang tidak banyak. 

Selanjutnya, pengaruh tidak langsung lama kemacetan terhadap 

take home pay melalui panjang trip kosong menunjukkan pengaruh 

tidak signifikan secara keseluruhan. Artinya, peningkatan lama kema-

cetan akan meningkatkan panjang trip kosong. Peningkatan panjang 

trip kosong tersebut tidak mempengaruhi take home pay.

Kemacetan yang dialami oleh pengemudi taksi dalam keadaan ko-

song, menyebabkan adanya tambahan biaya operasional. Pengemudi 

taksi menambah panjang trip kosong untuk menutupi biaya opera-

sional, namun trip kosong ketika kondisi macet mengakibatkan tidak 

mempengaruhi take home pay.  

Hasil tidak sesuai dengan hipotesis awal yaitu hubungan antara lama 

kemacetan dengan panjang trip kosong, adalah positif dan signifikan 

secara tidak langsung terhadap take home pay pengemudi taksi. Hal 

ini juga tidak sesuai dengan pandangan Santoso (1997),  bahwa pada 

kondisi macet kendaraan merangkak dengan kecepatan yang sangat 

rendah, pemakaian bahan bakar minyak menjadi sangat boros, mesin 
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kendaraan menjadi lebih cepat aus, dan buangan kendaraan yang di-

hasilkan lebih tinggi kandungan konsentrasinya. Dengan demikian, 

banyak dari para pengendara bermotor yang mengurangi perjalanan.

Berdasarkan pengamatan pengaruh langsung dan tidak langsung 

lama kemacetan terhadap take home pay, maka dapat ditarik kesim-

pulan, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara lama kema-

cetan dengan take home pay. Oleh karena itu, dapat dikatakan tidak 

ada perbedaan take home pay berdasarkan lama kemacetan.

Implikasi pengaruh lama kemacetan adalah untuk meningkatkan 

take home pay pengemudi taksi tidak perlu memikirkan lama kema-

cetan selama penumpang, masih mebutuhkan jasanya. Pemerintah 

harus memikirkan stratetegi bagi transportasi umum, sehingga lebih 

diminati oleh masyarakat. Pengelola  transportasi perlu bekerjasama 

dengan pengelola tenaga kerja, demi menghindari masalah dalam 

mengatasi kemacetan dan pengangguran sementara, kerja sama ini 

penting karena dari hasil penelitian diperoleh, menurunnya tingkat 

kemacetan akan meningkatkan upah reservasi. Ketika pekerja tidak 

menemukan pekerjaan yang sesuai dengan standarnya, maka dari itu 

pekerja akan menganggur.
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ANALISIS DAN IMPLIKASI PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN 

TERHADAP TAKE HOME PAY DI MAKASSAR

Pengaruh langsung tingkat pendidikan terhadap take home pay 

pengemudi taksi menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Hal 

ini berarti, peningkatan tingkat pendidikan tidak akan meningkatkan 

take home pay. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, banyak pengemudi taksi 

yang tingkat pendidikannya rendah, tetapi take home pay yang dipe-

roleh besar karena berani dalam pengambilan keputusan. Sedangkan,  

pengemudi taksi yang tingkat pendidikannya tinggi, tetapi take home 

pay yang diperoleh rendah karena terlalu berhati-hati dan banyak 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan,  

tingkat pendidikan pengemudi taksi tidak berdampak maksimal ter-

hadap take home pay.

Hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menya-

takan, tingkat pendidikan berpengaruh langsung secara positif dan 

signifikan terhadap take home pay pengemudi taksi. Hasil penelitian 

tidak sejalan dengan pandangan Sagir (1989) yang mengungkapkan, 

hubungan tingkat pendidikan dengan tingkat pendapatan mengaki-

batkan pendapatan yang cukup dan kesejahteraan hidup pekerja se-

makin meningkat. 
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 Adapun pengaruh tidak langsung tingkat pendidikan terhadap 

take home pay melalui pola jam kerja, menunjukkan pengaruh tidak 

signifikan secara keseluruhan. Artinya, peningkatan tingkat pendidi-

kan akan menurunkan pola jam kerja. Menurunnya pola jam kerja 

tidak akan menghasilkan pengaruh pada perubahan take home pay 

pengemudi taksi. 

Tingkat pendidikan membuat pengemudi taksi dapat memaksi-

malkan pola jam kerja, tanpa perlu bekerja penuh waktu, tetapi hal 

tersebut belum tentu meningkatkan take home pay. Hal tersebut ka-

rena pekerja menganggap, pekerjaan pengemudi taksi hanya semen-

tara, sehingga tidak sepenuh hati bekerja. Sementara, semakin rendah 

tingkat pendidikan pengemudi taksi, maka pola jam kerja semakin 

banyak. Pengemudi taksi dengan tingkat pendidikan rendah menya-

dari bahwa dengan tingkat pendidikan, maka tidak mudah untuk 

mendapatkan pekerjaan

Hasil penelitian tidak sejalan dengan hipotesis, bahwa tingkat pen-

didikan berhubungan positif dan signifikan dengan pola jam kerja 

secara tidak langsung terhadap take home pay. Hasil penelitian juga 

tidak sejalan dengan pandangan Ahmad (2014), bahwa pekerja yang 

memiliki jenjang pendidikan tinggi, akan lebih memaksimalkan wak-
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tu jam kerjanya untuk mendapatkan penghasilan yang maksimal.

Selain itu, pengaruh tidak langsung tingkat pendidikan terhadap 

take home pay melalui upah reservasi pengemudi taksi juga menun-

jukkan pengaruh tidak signifikan secara keseluruhan.  Artinya, pen-

ingkatan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap meningkatnya 

upah reservasi. Meningkatnya upah reservasi tidak akan menghasil-

kan pengaruh pada perubahan take home pay pengemudi taksi.

 Waktu dan biaya yang dikorbankan untuk pendidikan, membuat 

pengemudi taksi memiliki upah reservasi sesuai dengan tingkat pen-

didikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi upah 

reservasi pengemudi taksi. Namun upah reservasi tidak mempe-

ngaruhi take home pay. Upah reservasi tidak mempengaruhi take 

home pay pengemudi taksi, karena pengemudi taksi menganggap 

pekerjaannya untuk sementara dan untuk membiayai hidup penge-

mudi taksi sampai mendapatkan pekerjaan selanjutnya.

Hasil tidak sejalan dengan hipotesis yang menyatakan, tingkat pen-

didikan berhubungan positif dan signifikan tehadap take home pay 

melalui upah reservasi secara tidak langsung. Hasil juga tidak seja-

lan dengan pandangan Baum (1988), yang mengemukakan, investasi 

dalam bidang pendidikan mempunyai pengaruh langsung terhadap 
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produktivitas individu dan penghasilan.

Selanjutnya, pengaruh tidak langsung antara tingkat pendidikan 

terhadap take home pay melalui panjang trip kosong menunjukkan 

tidak signifikan secara keseluruhan.  Artinya, tinggi rendahnya ting-

kat pendidikan tidak berpengaruh terhadap besar kecilnya panjang 

trip kosong. Tidak adanya pengaruh pada perubahan panjang trip 

kosong mengakibatkan tidak adanya perubahan take home pay pada 

pengemudi taksi. 

 Tingkat pendidikan tidak mendorong pengemudi melakukan 

trip kosong, karena pengemudi taksi memaksimalkan waktu kerja..  

Pengemudi taksi lebih baik menunggu penumpang di tempat strategis 

daripada melakukan trip kosong, namun dampaknya tidak mempe-

ngaruhi take home pay. Pengemudi taksi menganggap, pekerjaannya 

hanya sementara, sehingga dalam bekerja, pengemudi taksi kurang 

motivasi untuk melakukan trip kosong.

Hasil penelitian tidak sejalan dengan hipotesis, pendidikan ber-

hubungan negatif dengan trip kosong secara tidak langsung terhadap 

take home pay. Hasil penelitian juga tidak sejalan dengan pandangan 

Ginn (2000), pekerja yang memiliki tingkat pendidikan yang baik 

harus bisa berkinerja baik. Pengemudi taksi tidak akan membuang 

waktu untuk melakukan trip kosong, yang akan mengeluarkan biaya 
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operasional dan menyita waktu.

Berdasarkan pengamatan pengaruh langsung dan tidak langsung 

pendidikan terhadap take home pay, ada beberapa pengaruh signifi-

kan secara tidak langsung antara tingkat pendidikan  dan take home 

pay. Oleh karena itu, dapat dikatakan tidak ada perbedaan take home 

pay berdasarkan tingkat pendidikan tinggi dan tingkat pendidikan 

rendah..

Implikasi  pengaruh tingkat pendidikan adalah tingginya tingkat 

pendidikan pengemudi taksi tidak menjadi indicator, bahwa akan 

meningkatkan take home pay. Pengambil kebijakan di perusahaan 

taksi lebih berhati-hati dalam merekrut calon pengemudi taksi, ka-

rena tingkat pendidikan tidak begitu berdampak terhadap take home 

pay. Perusahaan taksi sebaiknya tidak merekrut calon pengemudi tak-

si pendidikan tinggi,   untuk menghindari tuntutan besar sementara 

tidak menghasilkan pendapatan yang baik bagi perusahaan. Penge-

mudi taksi tingkat pendidikan rendah sebaiknya dipertahankan oleh 

perusahaan, karena lebih giat dalam bekerja dan tingkat upah reserva-

si pengemudi taksi rendah sehingga memungkinkan untuk loyal ke-

pada perusahaan taksi. 
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ANALISIS DAN IMPLIKASI PENGARUH UMUR TERHADAP TAKE 
HOME PAY DI MAKASSAR

Pengaruh langsung umur terhadap take home pay pengemudi taksi 

menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Ini menunjukkan, pe-

ningkatan usia tidak berarti akan menaikkan atau menurunkan take 

home pay.

Umur tidak menjadi indikator untuk mendapatkan take home pay 

tinggi ataupun rendah. Bagi perusahaan taksi, tidak perlu memper-

timbangkan usia pengemudi taksi pada saat perekrutan pengemudi 

taksi. Bagi pengelola tenaga kerja, dengan tidak berpengaruhnya 

umur terhadap take home pay, maka tersedia tenaga kerja yang besar 

ketika ada investor membutuhkan tenaga kerja.  

Hasil penelitian tidak sejalan dengan hipotesis, bahwa Umur ber-

hubungan positif secara langsung dengan take home pay pengemudi 

taksi. Hasil penelitian juga tidak sejalan dengan pandangan Cahyono 

(1998), bahwa di masa produktif, secara umum semakin bertambah-

nya umur maka pendapatan akan semakin meningkat.

Adapun pengaruh tidak langsung umur terhadap take home pay 

melalui pola jam kerja, menunjukkan pengaruh meningkatnya umur 

berpengaruh menurunnya pola jam kerja. Menurunnya, pola jam ker-
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ja tidak berpengaruh terhadap take home pay pengemudi taksi.

Bertambahnya usia membuat pengemudi taksi lebih mudah kele-

lahan dan kondisi kesehatan mulai terganggu. Kondisi fisik tersebut 

menyebabkan pengemudi mengurangi pola jam kerja untuk diguna-

kan beristirahat, sehingga pekerjaan ini paling tepat untuk usia muda. 

Hasil sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan, umur berpen-

garuh tidak langsung secara positif  terhadap take home pay mela-

lui pola jam kerja. Hasil juga sejalan dengan pandangan Faraz (2007) 

dan Masoro (2000) yang menyatakan, kemunduran fisiologis berarti 

berkurangnya kondisi jasmani atau badan yang terjadi karena ber-

tambahnya usia, sehingga lebih membutuhkan banyak waktu untuk 

beristirahat.

Selain itu, pengaruh tidak langsung umur terhadap take home pay 

melalui upah reservasi pengemudi taksi juga menunjukkan, pengaruh 

tidak signifikan secara keseluruhan. Artinya, peningkatan umur ber-

pengaruh terhadap meningkatnya upah reservasi. Meningkatnya 

upah reservasi tidak berpengaruh terhadap take home pay. 

Bertambahnya usia pengemudi taksi seiring dengan meningkatnya 

pengalaman kerja, sehingga dapat meningkatkan upah reservasi. 
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Meningkatnya upah reservasi tidak mempengaruhi take home pay, 

karena tidak didukung kondisi fisik yang terus menurun. Sebaiknya 

perusahaan merekrut pengemudi taksi usia muda karena selain ke-

mampuan fisik dalam bekerja juga standar upahnya rendah.

Hasil tidak sejalan dengan hipotesis, bahwa  umur berhubungan 

positif dengan upah reservasi secara tidak langsung terhadap take 

home pay pengemudi taksi. Hasil penelitian tidak sejalan dengan 

pandangan Cahyono (1998), bahwa dengan semakin bertambahnya 

umur maka semakin tinggi pendapatan karena semakin banyak pe-

ngalaman, sehingga pengemudi taksi beranggapan bahwa semakin 

bertambahnya umur maka pendapatan semakin meningkat.

Selanjutnya, pengaruh tidak langsung umur terhadap take home 

pay melalui panjang trip kosong menunjukkan pengaruh tidak sig-

nifikan secara keseluruhan. Artinya, peningkatan umur tidak berpe-

ngaruh terhadap panjang trip kosong. Demikian pula dengan panjang 

trip kosong dan take home pay.

Usia muda maupun tua tidak mempengaruhi pengemudi taksi 

dalam melakukan panjang trip kosong dan akan berdampak terhadap 

take home pay. Pengemudi taksi menganggap, pekerjaannya hanya se-

mentara sehingga kurang  motivasi kerja. 
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Hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyata-

kan, bahwa umur berpengaruh tidak langsung secara negatif terhadap 

take home pay melalui panjang trip kosong. Hasil penelitian tidak se-

jalan dengan pandangan Gibson (1987) dan Handayani (2003) bah-

wa kinerja seseorang dipengaruhi oleh beberapa factor, di antaranya 

adalah umur, di mana umur berkaitan dengan kinerja karena pada 

usia yang meningkat akan diikuti proses degradasi dari organ tubuh 

sehingga kemampuan organ akan menurun. Penurunan kemampuan 

organ tubuh menyebabkan tenaga kerja mudah mengalami kelelahan 

yang berakibat pada penurunan kinerja dan produktivitas.

Berdasarkan pengamatan pengaruh langsung dan tidak langsung 

umur terhadap take home pay, terdapat hubungan pengaruh yang 

signifikan antara umur dan take home pay. Oleh karena itu, dapat di-

katakan tidak ada perbedaan take home pay berdasarkan usia muda 

maupun usia tua.

Umur beriringan dengan pengalaman kerja akan tetapi tidak 

didukung oleh kondisi fisik. Perusahaan taksi perlu mempertimbang-

kan usia dalam perekrutan, sebaiknya merekrut pekerja muda kare-

na kemampuan fisik dalam bekerja, standar upah rendah dan dapat 

be kerja dalam durasi lama. Pengemudi taksi usia mudah masih me-
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mungkinkan untuk mendapatkan take home pay yang baik.

  
ANALISIS DAN IMPLIKASI PENGARUH FAMILY SIZE TERHADAP 
TAKE HOME PAY DI MAKASSAR 

Pengaruh langsung family size terhadap take home pay pengemudi 

taksi menunjukkan pengaruh tidak signifikan. Hal ini berarti pening-

katan family size tidak akan mempengaruhi take home pay.

Tanggungan terhadap keluarga menyebabkan pengemudi taksi 

harus membagi penghasilan, namun hal ini tidak disertai mening-

katnya jumlah penumpang, sehingga family size tidak mempengaruhi 

take home pay. 

Hasil tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan, bahwa 

family size berpengaruh langsung secara positif terhadap take home 

pay pengemudi taksi. Hasil penelitian juga tidak sejalan dengan pan-

dangan Sujarno (2008), bahwa semakin banyak tanggungan keluarga 

maka pendapatan akan semakin besar, karena pekerja akan lebih se-

mangat dan giat dalam bekerja.

Adapun pengaruh tidak langsung family size terhadap take home 

pay melalui pola jam kerja menunjukkan, pengaruh tidak signifikan 

secara keseluruhan. Artinya, besar kecilnya family size tidak berpe-

ngaruh terhadap besar kecilnya pola jam kerja. Tidak adanya pen-
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garuh pada perubahan pola jam kerja tentu saja tidak akan meng-

hasilkan pengaruh pada perubahan take home pay pengemudi taksi.  

Berapapun jumlah anggota keluarga tidak meningkatkan atau me-

ngurangi take home pay melalui pola jam kerja. Family size membuat 

pengemudi taksi juga membutuhkan waktu untuk berkumpul bersa-

ma keluarga, sehingga tidak mempengaruhi pola jam kerja. Dengan 

demikian, family size berdampak terhadap take home pay 

 Hasil tidak sesuai dengan hipotesis awal, yang menyatakan bahwa 

family size berpengaruh tidak langsung secara positif terhadap take 

home pay melalui pola jam kerja. Hasil juga tidak sejalan dengan pan-

dangan Rini (2002), bahwa bertambahnya anggota keluarga pekerja 

akan mengalihkan waktunya untuk bekerja membantu ekonomi ke-

luarga.

Selain itu, pengaruh tidak langsung family size terhadap take home 

pay melalui upah reservasi pengemudi taksi menunjukkan pengaruh 

tidak signifikan. Peningkatan family size  akan menurunkan upah 

reservasi. Maka dapat disimpulkan, meningkat ataupun menurunnya 

upah reservasi tidak mempengaruhi take home pay.  

Semakin banyak anggota keluarga membuat pengemudi taksi harus 

membagi penghasilan. Bagi perusahaan dalam perekrutan tenaga ker-
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ja, sebaiknya merekrut pekerja dengan family size tinggi karena akan 

loyal dalam bekerja yang disebabkan kebutuhan pekerjaan.

Hasil tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa, 

Family Size berpengaruh tidak langsung secara positif  terhadap take 

home pay melalui upah reservasi. Hasil juga tidak sejalan dengan pan-

dangan (Tjiptoherijanto,1992), bahwa jumlah tanggungan keluarga 

berdampak terhadap konsumsi dan kebutuhan yang dilakukan oleh 

keluarga. Bila jumlah tanggungan keluarga sedikit maka anggaran 

yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akan sedikit 

dan begitu pula sebaliknya, keluarga yang memiliki jumlah tanggu-

ngan keluarga yang besar maka membutuhkan dana yang besar untuk 

konsumsi, sehinga harapan penghasilan seseorang berdasarkan  kelu-

arga yang dtanggung.

Selanjutnya, pengaruh tidak langsung family size terhadap take 

home pay melalui panjang trip kosong, menunjukkan pengaruh tidak 

signifikan secara keseluruhan. Pengaruh signifikan tersebut berasal 

dari hubungan tidak signifikan antara family size dan panjang trip 

kosong yang kemudian diteruskan dengan hubungan tidak signifikan 

antara panjang trip kosong dan take home pay pengemudi taksi. Ar-

tinya, besar kecilnya family size tidak berpengaruh terhadap besar ke-
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cilnya panjang trip kosong. Tidak adanya pengaruh pada perubahan 

panjang trip kosong tentu saja tidak akan menghasilkan pengaruh 

pada perubahan take home pay pengemudi taksi. 

Family Size membuat pengemudi taksi meminimalkan biaya opera-

sional, yaitu dengan tidak melakukan trip kosong, karena belum pasti 

mendapatkan penumpang. 

 Hasil tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan, tingkat 

pendidikan berpengaruh tidak langsung secara positif terhadap take 

home pay melalui pola jam kerja. Hasil juga tidak sesuai pandangan 

Ahmad (2014), bahwa pekerja yang memiliki latar belakang pendidi-

kan dalam keluarganya berhubungan signifikan terhadap curahan 

waktu kerjanya.

Berdasarkan pengamatan pengaruh langsung dan tidak langsung 

family size terhadap take home pay, terdapat hubungan yang signifikan 

antara family size dengan upah reservasi, namun tidak terhadap take 

home pay. Oleh karena itu, dapat dikatakan tidak ada perbedaan take 

home pay berdasarkan Family Size banyak dan Family Size sedikit. 

Implikasinya pengaruh Family Size, bahwa banyaknya kebutu-

han keluarga membuat pengemudi taksi harus berbagi pendapatan. 

Pengemudi taksi perlu mengatur keuangan dengan baik. Perusahaan 
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taksi perlu memikirkan uang simpanan yang disisihkan dari pendapa-

tan pengemudi taksi dan diberikan pada waktu tertentu. Semakin be-

sar tanggungan keluarga maka pengemudi taksi akan loyal  dan upah 

reservasinya rendah, sehingga perusahaan taksi sebaiknya merekrut 

pengemudi taksi yang memiliki family size tinggi.

ANALISIS DAN IMPLIKASI PENGARUH PENGALAMAN KERJA 
TERHADAP TAKE HOME PAY DI MAKASSAR 

Pengaruh langsung pengalaman kerja terhadap take home pay 

pengemudi taksi menunjukkan, pengaruh positif dan signifikan. Hal 

ini berarti peningkatan atau penurunan pengalaman kerja mempe-

ngaruhi naik dan turunnya take home pay. Pengalaman kerja yang 

memadai membuat pengemudi taksi, lebih baik dalam mengatur 

strategi untuk mendapatkan penumpang.

 Hasil sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan, pengalaman 

kerja berpengaruh langsung secara positif dan signifikan terhadap 

take home pay pengemudi taksi. Hasil juga sejalan dengan pandangan 

Akbar (2014), bahwa pengemudi taksi dengan memiliki pengalaman 

dapat menetapkan kapan waktu yang tepat untuk mencari penum-

pang dan di mana banyaknya penumpang.

Adapun pengaruh tidak langsung pengalaman kerja terhadap take 
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home pay melalui pola jam kerja menunjukkan pengaruh yang sig-

nifikan secara keseluruhan. Artinya, peningkatan pengalaman kerja 

akan meningkatkan pola jam kerja. Peningkatan pola jam kerja me-

ningkatkan take home pay. 

Dengan pengalaman kerja yang baik maka pengemudi taksi dapat 

mengatur waktu yang tepat untuk menambah pola jam kerja. Penam-

bahan pola jam kerja pada waktu yang tepat meningkatkan take home 

pay. 

 Hasil tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa 

pengalaman kerja berhubungan negatif dan signifikan dengan jam 

kerja secara tidak langsung terhadap take home pay pengemudi taksi. 

Hasil penelitian tidak sesuai dengan pandangan George (2005), bah-

wa dengan pengalaman kerja, pekerja meningkat keterampilannya se-

hingga dapat berkerja lebih efisien dan efektif. Pengemudi taksi dapat 

memanfaatkan waktu selama bekerja, namun untuk meningkatkan 

pendapatan maka pengemudi taksi menambah pola jam kerja pada 

waktu yang dianggap strategis.

Selain itu, pengaruh tidak langsung pengalaman kerja terhadap 

take home pay melalui upah reservasi pengemudi taksi menunjukkan 

pengaruh tidak signifikan secara keseluruhan. Artinya, peningkatan 

ataupun penurunan pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap 
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upah reservasi. Besar kecilnya panjang trip kosong juga tidak berpe-

ngaruh terhadap take home pay.

Lama bekerja namun tidak meningkatkan keterampilan dan karier 

pengemudi taksi. Tidak ada peningkatan keterampilan dan karir ber-

dampak tidak meningkatnya take home pay, sehingga hal ini semakin 

menguatkan bahwa pekerjaan pengemudi adalah pekerjaan semen-

tara. 

Hasil tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan, pe-

ngalaman kerja berpengaruh tidak langsung secara positif  terhadap 

take home pay melalui pola pengalaman kerja. Hasil juga tidak sejalan 

dengan pandangan Gitosudarmo (1999), mengungkapkan dalam pe-

nelitiannya bahwa bertambahnya pengalaman di dalam mengerjakan 

suatu pekerjaan atau memproduksikan suatu barang, dapat menu-

runkan rata-rata ongkos per satuan barang. Sehingga semakin tinggi 

pengalaman pekerja diasumsikan bahwa semakin efisien dan efektif 

dalam proses bekerja, sehingga dapat meningkatkan pendapatan. 

Selanjutnya, pengaruh tidak langsung pengalaman kerja terhadap 

take home pay melalui panjang trip kosong menunjukkan pengaruh 

tidak signifikan secara keseluruhan.  Artinya, peningkatan pengala-

man kerja tidak mempengaruhi panjang trip kosong. Hasil Panjang 

trip kosong tersebut tidak berpengaruh terhadap take home pay.
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Walaupun pengemudi taksi memiliki pengalaman kerja baik dalam 

mengatur jam kerja, akan tetapi tidak ada penambahan kemampuan, 

peluang karir dan lain-lain, sehingga pengemudi taksi kurang beru-

saha mendapatkan angkutan karena menganggap bahwa pekerjaan-

nya hanya sementara.

Hasil tidak sejalan dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa 

pengalaman kerja berpengaruh tidak langsung secara negatif dan sig-

nifikan  terhadap take home pay melalui panjang trip kosong. Hasil 

penelitian tidak sejalan dengan pandangan George (2015), bahwa 

dengan pengalaman kerja maka pekerja akan lebih terampil dalam 

bekerja sehingga tidak membuang waktu dengan sesuatu hal yang be-

lum pasti seperti halnya melakukan trip kosong.

Berdasarkan pengamatan pengaruh langsung dan tidak langsung 

pengalaman kerja terhadap take home pay, terdapat hubungan yang 

signifikan antara pengalaman kerja dan take home pay. Oleh karena 

itu, terdapat perbedaan take home pay berdasarkan pengemudi taksi 

memiliki banyak pengalaman kerja dan pengemudi taksi kurang pe-

ngalaman kerja.  

Implikasinya bagi pengemudi taksi yang kurang pengalaman ker-

janya, sebaiknya banyak belajar kepada pengemudi taksi yang memi-
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liki banyak pengalaman kerja  untuk meningkatkan take home pay. 

Perusahaan taksi sebaiknya merekrut pengemudi taksi dengan pe-

ngalam kerja tinggi, karena akan meningkatkan profit perusahaan 

taksi. Pengemudi taksi sangat mencintai pekerjaannya, namun hal 

ini tidak tepat karena pengemudi taksi berasumsi bahwa pekerjaan 

pengemudi taksi adalah pekerjaan transit.

ANALISIS DAN IMPLIKASI PENGARUH POLA JAM KERJA 
TERHADAP TAKE HOME PAY DI MAKASSAR 

Pengaruh langsung pola jam kerja terhadap take home pay menun-

jukkan pengaruh tidak signifikan. Hal ini berarti, peningkatan pola 

jam kerja tidak mempengaruhi take home pay pengemudi taksi. Lama 

kemacetan dalam keadaan kosong dan waktu yang terpakai melaku-

kan trip kosong membuat pola jam kerja pengemudi taksi meningkat. 

Hal tersebut, tidak berpengaruh terhadap take home pay.

Hasil tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa, 

pola jam kerja berpengaruh langsung secara positif  terhadap take 

home pay. Hasil penelitian tidak sejalan dengan pandangan Ehren-

berg, (2003).  bahwa keputusan individu untuk menambah atau me-

ngurangi waktu luang dipengaruhi faktor tingkat upah.

Adapun pengaruh tidak langsung pola jam kerja terhadap take home 
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pay pengemudi taksi melalui upah reservasi menunjukkan pe ngaruh 

tidak signifikan secara keseluruhan. Artinya, peningkatan pola jam 

kerja tidak berpengaruh terhadap upah reservasi. Besar kecilnya upah 

reservasi tidak berpengaruh terhadap besar kecilnya take home pay. 

Hasil semakin mempertegas bahwa pekerjaan pengemudi taksi 

adalah pekerjaan transit. Walaupun pengemudi taksi  meningkatkan 

pola jam kerja, upah reservasi dan panjang tri kosong, namun tidak 

berdampak meningkatnya terhadap take home pay.

Hasil tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa, 

pola jam kerja berpengaruh tidak langsung secara positif  terhadap 

take home pay melalui upah reservasi. Hasil penelitian juga tidak seja-

lan dengan pandangan McCall (1976 dalam Foley 1997) bahwa upah 

reservasi ditentukan oleh biaya ketika mencari pekerjaan dan penda-

patan pengangguran, distribusi penawaran upah yang diharapkan dan 

kemungkinan menerima pekerjaan lain sesuai dengan pendidikan, 

keterampilan, pengalaman dan kondisi-kondisi permintaan lokal.

Selain itu, pengaruh tidak langsung pola jam kerja terhadap take 

home pay melalui panjang trip kosong juga menunjukkan pengaruh 

tidak signifikan secara keseluruhan. Artinya besar kecilnya pola jam 

kerja tidak berpengaruh terhadap panjang trip kosong. Tidak adanya 
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pengaruh pada perubahan panjang trip kosong mengakibatkan  tidak 

berpengaruhnya perubahan pada take home pay. 

Jumlah penumpang dan lama kemacetan membuat pola jam kerja 

tidak mempengaruhi panjang trip kosong, maka hal ini juga tidak 

mempengaruhi take home pay. 

Hasil tidak sejalan dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa 

pola jam kerja berpengaruh tidak langsung secara negatif terhadap 

take home pay melalui panjang trip kosong. Hasil juga tidak sejalan 

dengan pandangan Layard dan Walters (1978) menyebutkan Pekerja 

dianggap bekerja ketika menghasilkan sejumlah produk, ketika tidak 

menghasilkan sejumlah produk dianggap waktu luang. 

Berdasarkan pengamatan pengaruh langsung dan tidak langsung 

pola jam kerja terhadap take home pay, maka tidak terdapat hubungan 

yang signifikan antara pola jam kerja dan take home pay. Oleh karena 

itu, dapat dikatakan tidak ada perbedaan take home pay pengemudi 

taksi berdasarkan pola jam kerja .

Implikasi tidak perlu meningkatkan atau menurunkan jam kerja 

untuk menghasilkan take home pay yang maksimal. Perusahaan 

perlu memberikan pengarahan, untuk menjadikan waktu lebih efek-

tif dalam bekerja. Pemerintah mengatur strategi agar transportasi 

publik diminati masyarakat, sehingga dapat mengurangi kemacetan 
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dan meningkatkan kesejahteraan pekerja transportasi. Hasil peneli-

tian juga mempertegas bahwa pekerjaan pengemudi adalah pekerjaan 

transit. 

ANALISIS DAN IMPLIKASI UPAH RESERVASI TERHADAP TAKE 

HOME PAY DI MAKASSAR 

Pengaruh langsung upah reservasi terhadap take home pay menun-

jukkan pengaruh yang tidak signifikan. Artinya besar kecilnya upah 

reservasi tidak berpengaruh terhadap besar kecilnya take home pay. 

Berdasarkan pengaruh variable-variabel lainnya terhadap take home 

pay pengemudi taksi, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan pengemu-

di taksi adalah pekerjaan transit. Dengan demikian, tinggi atau ren-

dah upah reservasi tinggi tidak berdampak terhadap take home pay 

pengemudi taksi karena pengemud taksi tidak sepenuh hati bekerja.

Hasil tidak sejalan dengan hipotesis diawal bahwa upah reservasi 

berhubungan secara positif secara langsung terhadap take home pay. 

Hasil tidak sejalan dengan pandangan (Killingsworth 1983 dalam 

Walker 2003). Penawaran orang untuk bekerja dapat dibentuk dengan 

menggunakan upah reservasi, upah terendah di mana seseorang tetap 

ingin bekerja atau tingkat upah tertinggi di mana seseorang masih 

tetap menganggur. Ini berarti pekerja selalu berharap mendapatkan 
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pendapatan yang tinggi.

Adapun pengaruh tidak langsung upah reservasi terhadap take 

home pay melalui panjang trip kosong menunjukkan pengaruh tidak 

signifikan secara keseluruhan. Artinya meningkatnya upah reservasi 

tidak berpengaruh terhadap meningkatnya atau menurunnya panjang 

trip kosong. Dengan demikian, tidak berdampak terhadap naik atau 

turunnya perubahan take home pay.

Tinggi atau rendahnya upah reservasi tidak mendorong para 

pengemudi taksi dalam bekerja yaitu berkeliling mencari penumpang 

Variabeul upah reservasi menegaskan bahwa pekerjaan ini merupa-

kan pekerjaan transit, sehingga pengemudi taksi giat melakukan trip 

kosong.    

Hasil tidak sejalan dengan hipotesis awal bahwa upah reservasi ber-

hubungan negatif dengan panjang trip kosong secara tidak langsung 

tehadap take home pay pengemudi taksi. Hal ini juga tidak sejalan 

dengan pandangan (Killingsworth 1983 dalam Walker 2003) bahwa 

upah di bawah upah reservasi tidak akan mengubah perilaku, sedang-

kan bila upah berada di atas upah reservasi barulah seseorang memu-

tuskan untuk bekerja. 

Berdasarkan pengamatan pengaruh langsung dan tidak langsung 

upah reservasi terhadap take home pay, tidak terdapat hubungan yang 
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signifikan antara upah reservasi dan take home pay. Oleh karena itu, 

dapat dikatakan tidak ada take home pay berdasarkan tingkat upah 

reservasi.

Implikasi pengaruh upah reservasi bahwa upah terendah yang 

ditetapkan pengemudi taksi, tidak terpenuhi oleh perusahaan taksi. 

Sehingga pengemudi taksi menganggap pekerjaannya adalah peker-

jaan transit. Pemerintah perlu meningkatkan minat masyarakat untuk 

menggunakan transportasi umum, untuk mengurangi kemacetan dan 

juga berdampak meningkatnya kesejahteraan pengemudi transportasi 

umum khusunya pengemudi taksi.
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BAB TUJUH
KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

ari keseluruhan analisis mengenai take home pay 

pengemudi taksi dan faktor penentunya di Makassar, 

kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Jumlah trip angkutan tidak menjamin take home pay meningkat. 

Jumlah trip angkutan memang menaikkan pola jam kerja tapi tidak 

menaikkan take home pay. Meningkat atau menurunnya jumlah trip 

angkutan tidak mempengaruhi upah reservasi. Meningkatnya jum-

lah trip angkutan juga menurunkan panjang trip kosong. Hasil ini 

mengindikasi bahwa, jumlah trip angkutan tidak dapat dijadikan uku-

ran pendapatan pengemudi taksi. Jarak tempuh taksi dalam keadaan 

terisi angkutan dapat meningkatkan take home pay pengemudi taksi.

2. Meningkatnya kemacetan tidak mempengaruhi take home pay, 

namun akan meningkatkan pola jam kerja dan panjang trip kosong. 

Peningkatan tersebut akan menurunkan upah reservasi. Hasil ini 

menunjukkan bahwa pekerjaan pengemudi taksi tidak dapat dijadi-

kan pekerjaan tetap. 

3. Tingginya tingkat pendidikan tidak meningkatkan take home pay 

D
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dan tidak mempengaruhi trip kosong. Peningkatan pendidikan akan 

menurunkan pola jam kerja namun meningkatkan upah reservasi. 

Hasil ini menunjukkan  bahwa tingkat pendidikan tidak menjamin 

meningkatnya take home pay pengemudi taksi, namun tingkat pen-

didikan membuat pengemudi taksi lebih memaksimalkan pola jam 

kerja. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pekerjaan ini 

tidak mementingkan latar belakang pendidikan, namun  bisa menjadi 

penyerap tenaga kerja yang cepat dan dapat mengatasi permasalahan 

pengangguran untuk sementara.

4. Peningkatan umur tidak mempengaruhi take home pay begitu-

pun dengan trip kosong, namun meningkatkan upah reservasi. Lain 

halnya terhadap pola jam kerja di mana ketika umur meningkat 

maka akan menurunkan pola jam kerja. Hasil ini menunjukan bahwa 

bertambahnya umur tidak menjamin meningkatnya take home pay 

pengemudi taksi, namun tetap meningkatkan upah reservasi karena 

meningkatnya usia disertai meningkatnya pengalaman kerja. Pening-

katan umur  menyebabkan pengurangan pola jam kerja karena faktor 

kemampuan fisik yang menurun . 

5. Peningkatan family size tidak akan mempengaruhi take home pay, 

pola jam kerja dan trip kosong, namun menurunkan upah reservasi. 
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Hasil ini menunjukan bahwa peningkatan family size  menyebabkan 

pekerja loyal terhadap pekerjaannya, hal ini dapat terlihat dengan ren-

dahnya upah reservasi. Hal ini berarti bahwa pengemudi taksi bekerja 

untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya saja.  

6. Pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap take 

home pay, akan tetapi tidak signifikan secara tidak langsung melalui  

upah reservasi dan trip kosong. Pengalaman kerja berpengaruh positif 

dan signifikan melalui pola jam kerja namun tidak terhadap take home 

pay. Hasil ini menunjukkan  bahwa pengemudi taksi senior memiliki 

pendapatan lebih besar daripada pengemudi taksi junior. Pengalaman 

kerja membuat pengemudi taksi mampu mengatur strategi untuk me-

maksimalkan pola jam kerja, hal tersebut berdampak terhadap me-

ningkatnya take home pay pengemudi taksi. 

7. Peningkatan pola jam kerja tidak mempengaruhi take home pay, 

upah reservasi dan trip kosong. Hasil ini menunjukkan, Usaha penge-

mudi taksi untuk menambah jam kerja dan melakukan trip kosong, 

tidak berdampak banyak terhadap take home pay pengemudi taksi. 

Dengan demikian pekerjaan pengemudi taksi kembali mengindikasi-

kan bahwa, pekerjaan pengemudi taksi adalah pekerjaan transit.

8. Tingginya upah reservasi tidak meningkatkan take home pay 

dan melakukan trip kosong. Hasil ini menunjukkan bahwa kemam-
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puan, pengalaman dan pendidikan pengemudi taksi, sebagai dasar 

pengemudi taksi menetapkan upah reservasi, namun penetapan 

upah reservasi tidak berpengaruh terhadap take home pay. Hal ini 

mengindikasi upah terendah yang ditetapkan pengemudi taksi tidak 

terpenuhi, sehingga pengemudi taksi menganggap pekerjaannya ada-

lah pekerjaan transit.

               

SARAN

1. Perusahaan taksi sebaiknya menerapkan teknologi aplikasi, se-

perti yang diterapkan perusahaan taksi On-Line. Penerapan aplikasi 

On-Line, lebih memaksimalkan kerja pengemudi taksi untuk men-

dapatkan penumpang. Apabila pengemudi taksi menginginkan pen-

dapatan lebih baik, maka sebaiknya pengemudi taksi berhenti bekerja 

dan pindah kerja menjadi pengemudi taksi On-Line. Pengemudi taksi 

On-Line juga bisa dikategorikan pekerjaan transit, tetapi pendapatan 

pengemudi taksi On-Line lebih baik daripada pengemudi taksi kon-

vensional dan manajemen kinerja perusahaan taksi On-Line lebih 

baik daripada perusahaan taksi konvensional. 

2. Pengelolah transportasi perlu bekerjasama dengan pengelola tenaga 

kerja untuk menghindari masalah pada salah satu pihak. Hasil peneli-

tian menunjukkan ketika menurunnya tingkat kemacetan maka akan 
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meningkatkan upah reservasi. Apabila hal tersebut terjadi, maka tena-

ga kerja akan lebih memilih untuk tidak bekerja ketika upah reserva-

sinya tidak sesuai, sehingga akan terjadi pengangguran. Selain itu bagi 

pengelola transportasi, salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan 

yaitu dengan mengurangi pola jam kerja para pekerja.

3. Dalam perekrutan tenaga kerja, sebaiknya perusahaan taksi tidak 

menjadikan tingkat pendidikan tinggi sebagai dasar untuk mendapat-

kan keuntungan perusahaan. Perusahaan taksi sebaiknya merekrut 

pengemudi taksi dengan tingkat pendidikan rendah, karena lebih giat 

dalam bekerja. Pengemudi taksi dengan tingkat pendidikan rendah 

lebih giat bekerja, dapat dilihat dari penambahan jam kerja dan upah 

reservasi lebih rendah. Bagi pengemudi taksi yang berpendidikan 

tinggi, harus menyadari bahwa pekerjaan pengemudi taksi adalah 

pekerjaan transit..

4. Perusahaan taksi sebaiknya merekrut pengemudi taksi usia muda, 

selain kemampuan fisik dalam bekerja juga memiliki standar upah 

rendah. Bagi pengemudi taksi muda sebaiknya pindah kepekerjaan 

lain yang lebih baik dari segi upah, karena pengemudi taksi muda da-

pat bekerja dengan waktu yang lama sementara pendapatan kurang. 

Bagi pengelola tenaga kerja, hal ini mengisyaratkan bahwa banyak ter-

sedia tenaga kerja apabila investor membutuhkan tenaga kerja lokal.
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5. Perusahaan taksi sebaiknya merekrut pengemudi taksi yang me-

miliki Family Size tinggi, karena upah reservasi rendah. Pengemudi 

taksi dengan Family Size tinggi, memungkinkan untuk loyal terhadap 

perusahaan karena kebutuhan akan pekerjaan.  Bagi pengemudi taksi 

perlu mengatur keuangan dengan baik, untuk memenuhi tangungan 

biaya untuk keluarga pengemudi taksi. Selain itu, pengemudi taksi 

harus berusaha mencari pekerjaan lain dengan pendapatan lebih baik.

6. Pengemudi taksi yang kurang pengalaman kerjanya, sebaiknya 

banyak belajar kepada pengemudi taksi yang memiliki banyak pe-

ngalaman kerja  untuk meningkatkan take home pay pengemudi 

taksi. Perusahaan taksi sebaiknya merekrut pengemudi taksi dengan 

pengalam kerja tinggi, karena akan meningkatkan profit perusahaan 

taksi. Pengemudi taksi sangat mencintai pekerjaannya, namun hal 

ini tidak tepat karena pengemudi taksi berasumsi bahwa pekerjaan 

pengemudi taksi adalah pekerjaan transit.

7. Pemerintah perlu memperhatikan para pekerja transit ,karena da-

pat menampung pencari kerja dengan cepat. Pekerjaan transit sebagai 

salah satu solusi mengatasi masalah pengangguran, namun  pemerin-

tah perlu memikirkan bagaimana kelanjutan setelah pekerja melalui 

pekerjaan transit, untuk mecegah kembalinya terjadi pengangguran. 
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Perusahaan taksi perlu menerapkan standar operasional dan aturan 

yang baik, apabila pengemudi taksi benar-benar menganggap bahwa 

pekerjaanya adalah pekerjaan transit, maka pengemudi taksi akan 

bekerja dengan tidak sungguh-sungguh. 

8. Pemerintah perlu meningkatkan minat masyarakat untuk meng-

gunakan transportasi umum, untuk mengurangi kemacetan dan 

juga berdampak meningkatnya kesejahteraan pengemudi transpor-

tasi umum. Pemerintah harus memperhatikan pekerja transit kare-

na dapat mengurangi pengangguran dengan cepat dan memikirikan 

bagaimana kelanjutan setelah melewati pekerjaan transit, sehingga 

tidak kembali terjadi pengangguran. Pekerjaan pengemudi taksi tidak 

bisa dianggap remeh karena telah terjadi fenomena kerusuhan antara 

pengemudi taksi konvensional dan pengemudi taksi online.  

9. Peneliti selanjutnya dapat meneliti pekerjaan lain, untuk melihat 

apakah pekerjaan lain juga bersifat transit dan berisiko tinggi untuk 

kehidupan pekerja. Dengan demikian, penelitian pekerja transit kede-

pannya bisa menjadi pengembangan ilmu untuk teori pekerja transit.
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