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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Surakarta merupakan kota yang sedang berkembang. Seiring dengan
perkembangan tersebut, transportasi dalam kehidupan masyarakatnya merupakan

kesatuan mata rantai kehidupan yang berpengaruh sangat besar dalam pembangunan.

Dengan demikian, transportasi memiliki peranan yang penting dan strategis, karena
merupakan sarana untuk mempelancar mobilitas masyarakat.

Untuk melayani kebutuhan masyarakat Surakarta dalam hal transportasi
khususnya, baik pemerintah maupun swasta telah banyak meyediakan sarana

transportasi. Namun  dari sekian banyak moda yang ada, belum ada angkutan yang

melayani masyarakat door to door. Sehingga pada pertengahan tahun 1980-an mulai 
diperkenalkan angkutan taksi yang bisa melayani masyarakat door to door dan

beroperasi hampir 24 jam. Tidak seperti kebanyakan angkutan kota yang lain, yang
beroperasi rata–rata hanya sampai jam 20.00 WIB. Karena kebutuhan akan angkutan

taksi semakin dirasakan, maka armada taksi yang dulunya hanya ada satu perusahaan

taksi, sekarang bertambah menjadi enam perusahaan taksi yang diantaranya adalah

Solo Central Taksi yang dikelola oleh PT. Solo Central Taksi.

1.   Gambaran umum Solo Central Taksi
1).  Sejarah Berdirinya Perusahaan 

Untuk mengetahui gambaran umum mengenai Solo Central Taksi, telah

dilakukan survai primer dengan wawancara langsung (bertatap muka) dengan pihak
pengelola (owner) angkutan yang dalam hal ini adalah Solo Central Taksi Surakarta.

Beberapa aspek permasalahan yang ditinjau adalah jumlah armada taksi beserta

karakteristik kendaraan, jumlah pengemudi taksi, sistem setoran, pemasaran, jaminan

kesejahteraan pengemudi, pembinaan pengemudi dan sistem komunikasi operator.

PT. Solo Central Taksi diresmikan pengoperasiannya pada tanggal 12
September 1989. Tujuan utamanya, tidak lain adalah memberikan pelayanan yang

terbaik bagi masyarakat, khususnya kota Surakarta dalam hal transportasi.
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Disadari pula bahwa peranan taksi ini sendiri sangat penting, semakin banyak

orang yang ingin segala sesuatu yang instant, cepat dan praktis. Maka tidak heran bila 

begitu banyak pengguna jasa transportasi taksi ini, karena taksi ini mengantar

konsumen dengan cepat sampai ke tujuan. Hal ini tentunya menjadi menguntungkan
bagi para pengguna konsumennya apalagi jika didukung dengan pelayanan yang

memuaskan baik dari pengemudinya yang ramah dan fasilitas taksi yang memadai,
seperti sistem yang tidak dibuat lebih lambat yang nantinya akan merugikan

konsumen, sehingga dengan digunakannya sistem argometer ini secara benar, maka

seorang calon penumpang tidak harus tawar menawar terlebih dahulu dengan
pengemudi untuk menggunakan jasa transportasi taksi ini.

Pada mulanya PT. Solo Central Taksi ini mempunyai 40 armada jenis Ford
Laser, walaupun hanya 40 armada saja tapi mampu melayani konsumen dengan

memuaskan karena didukung fasilitas yang memadai. Kemudian pada awal Desember

1989 ditambah lagi dengan 40 armada jenis Ford Laser juga. Dengan semakin
berkembangnya usaha jasa transportasi, maka pada Januari 1997 bertambah pula 70 

armada taksi jenis Nissan Sunny B 13, dan lima tahun kemudian, tepatnya Maret
2002 ada tambahan 10 armada taksi lagi jenis Toyota New Soluna, armada ini

memang lebih eksklusif disbanding dengan armada sebelumnya dan setahun

kemudian bertambah 10 armada taksi lagi masih pada jenis yang sama yaitu Toyota
New Soluna.

2).  Lokasi Perusahaan
Seperti yang kita ketahui, suatu perusahaan sebelum mengawali proses

pengoperasian diyakini sangat perlu untuk memilih lokasi sebagai tempat berdirinya

perusahaan dan perusahaan ini tentunya perlu diletakkan dan dibangun di daerah yang
relative baik dan strategis bagi kepentingan perusahaan yang memaksimumkan

keuntungan.
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Keberadaan suatu perusahaan atau lokasi merupakan salah satu faktor yang

sangat mendukung bagi usaha perusahaan, selanjutnya penetapan lokasi yang

strategis akan sangat membantu dalam pengelolaan dan penggunaan dana secara

efisien.
Perusahaan jasa transportasi PT. Solo Central Taksi ini nerdiri di atas tanah

seluas 5000 m2 dan terletak di sebuah kota Surakarta yang dianggap strategis dengan 
alamat Jl. Adisucipto No. 78 Surakarta.

B.   Rumusan Masalah

Sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang
DPC Organda Kota Surakarta Nomor 036-Rev / DPC / X / 2005 tertanggal 6 Oktober 

2005 tentang penetapan tarif angkutan penumpang dengan taksi non ekonomi di kota 
Surakarta, kenaikkan tarif taksi di surakarta sebesar Rp. 3.500,00,- sebagai tarif awal 

(start flag fall), Rp. 240,00,- / 100 meter atau sebesar Rp. 2.400,00,- / km dan waktu 

tunggu sebesar Rp. 24.000,00,- / jam.
Saat penelitian ini dilakukan, tarif taksi tersebut masih berlaku. Jika dilihat

dari kondisi perekonomian Indonesia tiga terakhir ini, tarif taksi tersebut mungkin
sudah tidak sesuai lagi, karena untuk biaya operasional kendaraan membutuhkan

biaya yang tidak sedikit. Harga-harga suku cadang kendaraan mencapai dua sampai

tiga kali lipat dari harga sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia. Untuk
menetapkan ongkos atau tarif yang hanya berdasarkan perkiraan tanpa kajian yang

ilmiah dirasakan sangat riskan dan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak dari
para pengguna jasa taksi itu sendiri. Mungkin bisa berupa komplain, mengapa tarif

begitu tinggi, sedangkan pelayanan yang diberikan tetap sama.

Berkenan dengan hal–hal tersebut di atas, maka dipandang perlu dilakukan
kajian (studi) tentang bagaimana pengaruh biaya operasional kendaraan taksi

terhadap penerapan tarif angkutan taksi dewasa ini, khususnya di Surakarta.



17

C.   Tujuan Penelitian

Penyusunan tugas akhir tentang penyesuaian tarif angkutan taksi di Surakarta

ini bertujuan:

1).   Mengetahui   besar   biaya  operasional  kendaraan  berdasarkan  teoritis  maupun 
       biaya operasional kendaraan di lapangan.

2).   Mengetahui  tarif  yang  diperoleh  berdasarkan  biaya operasional kendaraan dan 
       dan penetapan tarif taksi.

3).   Dapat mengetahui sisa keuntungan berdasarkan biaya operasional kendaraan dan

       tarif taksi.
D.   Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penyusunan tugas akhir tentang penetapan tarif
angkutan taksi dengan objek studi pada taksi Solo Central Taksi ini adalah:

1).   Sebagai masukan  dan  bahan  pertimbangan  terhadap  pemerintah (dalam hal ini 

       Departemen   Perhubungan)   apakah   tarif   yang   berlaku  sudah  sesuai dengan 
       Kondisi saat ini atau belum.

2).   Dengan adanya penetapan  tarif  angkutan   taksi  yang  sesuai,  maka diharapkan 
       terwujud keseimbangan, yang berarti tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik

       dari pihak operator ( penyelenggara) maupun pihak konsumen pengguna.

E. Batasan Masalah
Untuk memudahkan pembahasan dalam penyusunan tugas akhir ini, maka

perlu adanya batasan masalah, yaitu:
1).   Penulis membatasi objek studi pada Solo Central Taksi.

2).   Karena  taksi menganut lintas bebas disebabkan bersifat pelayanan pribadi, maka 

       lokasi kegiatan dibatasi dalam kota Surakata.
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3).   Variabel yang ditinjau adalah :

a).   Biaya  dari operator yang  berupa  biaya  operasional  kendaraan  dan  biaya

       penyediaan.

      b).   Analisis  biaya operasional kendaraan dan  pendapatan dengan menggunakan
         ongkos  angkutan  yang  berlaku  untuk   mendapatkan  dana  yang   mewakili 

       kejadian yang sebenarnya.
      c).   Biaya oleh konsumen yaitu besar ongkos angkutan taksi atau besar tarif yang 

       harus dikeluarkan.

d).   Faktor–faktor  yang  lain  tidak  diperhitungkan  pengaruhnya  terhadap biaya 
       operasional  kendaraan  adalah  geometrik  jalan,  kekasaran permukaan, jenis

    permukaan jalan, tikungan, lengkungan dan lebar jalan.
e).   Perhitungan  biaya  operasional  kendaraan  menggunakan  perhitungan biaya 

operasional angkutan umum.


