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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Persamaan dan perbedaan geosfer dengan menggunakan pendekatan 

kelingkungan dan kewilayahan dalam kontek keruangan merupakan aspek-

aspek yang dipelajari dalam ilmu Geografi. Geografi  merupakan pengkajian 

mengenai gejala alam sekitar terhadap kehidupan manusia (Chappell Jr dalam 

Suharjo dkk, 2007). Secara umum beberapa pendekatan dalam geografi 

seperti pendekatan keruangan, kelingkungan, dan regional digunakan untuk 

mengkaji hubungan kausal gejala – gejala dipermukaan bumi yang bersifat 

fisik maupun yang menyangkut kehidupan makhluk hidup beserta 

permasalahannya. Melalui pengkajian dengan pendekatan geografi, dapat 

digunakan sebagai pendukung perencanaan program, proses, dan keberhasilan 

pembangunan.Salah satu cabang kajian Geografi adalah Geografi Manusia 

(Human Geography), yang membahas tentang Ekonomi, Penduduk, 

Pedesaan, Perkotaan, Kemasyarakatan dan lain – lain. Dalam kehidupan 

sehari – hari, persebaran gejala dan fenomena dimuka bumi merupakan suatu 

kajian yang menarik untuk diperhatikan dan dikembangkan guna mencari 

suatu alternatif yang tepat untuk pembangunan. 

Transportasi, adalah salah satu pendukung kegiatan ekonomi. 

Transportasi sendiri merupakan suatu bentuk kegiatan yang merupakan wujud 

perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat 

pengangkutan, baik yang digerakkan oleh tenaga manusia, hewan (kuda, sapi, 

kerbau), atau mesin. Transportasi yang baik adalah transportasi yang 

memiliki suatu sistem transportasi yang mampu memberikan pelayanan baik 

serta pengaruh yang besar untuk memuaskan kebutuhan masyarakat akan 

transportasi. Jenis transportasi sendiri berupa transportasi darat, laut dan 

udara. Pelayanan transportasi merupakan jasa. Pelayanan transportasi 

dibutuhkan oleh setiap manusia dari zaman dahulu sampai zaman sekarang 
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dan sampai masa yang akan datang. Kegiatan manusia ternyata tidak dapat 

dilepaskan dari pelayanan transportasi kapan saja dan dimana saja. Oleh 

karena itu transportasi memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting 

dalam perkembangan ekonomi, sosial dan pembangunan secara luas. Untuk 

meningkatkan perekonomian wilayah dan dalam rangka meningkatkan indeks 

mobilitas diperlukan jenis – jenis moda transportasi yang mendukung serta 

pelayanan yang kontinyu, teratur dan andal. Terdapat 3 (tiga) pihak yang 

berkepentingan dengan keberadaan angkutan umum, yaitu operator 

(pengusaha angkutan umum), masyarakat (pengguna jasa angkutan umum), 

dan pemerintah selaku penentu kebijakan (regulator) di bidang angkutan 

umum. 

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah yang aktifitas perekonomiannya semakin berkembang terkait dengan 

kerjasama regional Subosuka – Wonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, 

Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten). Kabupaten Boyolali dengan 

jumlah penduduk yang telah mencapai 931.537 jiwa, dengan tingkat laju 

pertumbuhan penduduk setiap tahunnya selama kurun waktu sepuluh tahun 

yaitu dari tahun 2000 sampai 2010 sebesar 0,37 % (Sensus Penduduk, 2010), 

tentu membawa dampak terhadap meningkatnya mobilitas barang dan 

manusia, sehingga jasa transportasi diperlukan sebagai pendukung 

kemudahan aksesibilitas untuk dapat berinteraksi dengan wilayah – wilayah 

lainnya baik dalam Kabupaten Boyolali sendiri maupun skala interaksi 

wilayah yang lebih luas lagi. Adapun beberapa jenis jasa angkutan 

penumpang umum yang digunakan sebagai alat transportasi di Kabupaten 

Boyolali sebagai berikut : 
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Tabel 1. 1 Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Boyolali  

Tahun 2012 

Jenis Angkutan Jumlah 
Kendaraan Keterangan 

Kendaraan Daya Angkut 10 – 12 
Orang 

239 Angkutan Kota / 
Angkutan Desa 

Taksi 65 Taksi 
Kendaraan Daya Angkut 14 – 16 
Orang 

92 Bus Pedesaan Kecil 

Kendaraan Daya Angkut 24 – 26 
Orang 

276 Bus Pedesaan 
Sedang 

Kendaraan Daya Angkut 46 – 60 
Orang 

71 AKDP / Bus Besar 

Kendaraan Angkutan Pariwisata 44 Angkutan 
Pariwisata 

Sumber : DISHUBKOMINFO Boyolali 

Dalam skala transportasi regional Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali 

merupakan daerah perlintasan dari Semarang menuju Solo dan merupakan 

salah satu jalan alternatif menuju Klaten dan selanjutnya menuju Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Pesatnya pertumbuhan regional Joglosemar (Yogya, 

Solo, dan Semarang), membuat Kabupaten Boyolali memegang peranan 

penting sebagai salah satu daerah hinterland. Kelancaran dan ketersediaan 

transportasi di Kabupaten Boyolali akan menciptakan keseimbangan 

pembangunan (Zakky Kurniawan, 2005). 

Permasalahan pemilihan moda transportasi merupakan suatu elemen 

penting dalam perencanaan transportasi dan pengambilan kebijakan (Ortuzar 

dan Willumsen dalam Gito Sugiyanto dan Sugiyanto, 2009). Salah satu 

permasalahan transportasi dilihat dari ciri kebutuhan akan transportasi itu 

sendiri. Kebutuhan akan pelayanan transportasi bersifat sangat kualitatif dan 

mempunyai ciri yang berbeda – beda sebagai fungsi dari waktu, tujuan 

perjalanan, frekuensi, jenis kargo yang diangkut dan lain – lain. Pelayanan 

transportasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan pergerakan 

menyebabkan sistem transportasi tersebut tidak berguna atau dikatakan 

mubazir (Ofyar Z. Tamin, 2000). Masyarakat di Kabupaten Boyolali 

memiliki 2 pilihan untuk melakukan perjalanan dari tempat asal ke tempat 
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tujuan atau dari tempat tujuan ke tempat asal dengan menggunakan jasa 

pelayanan angkutan umum atau menggunakan kendaraan pribadi untuk 

mempermudah mereka melakukan pergerakan. Bagi masyarakat yang 

memiliki kendaraan pribadi dapat menggunakan 24 jam nonstop kapan saja 

dan dimana saja sesuai trayek yang diinginkan dengan kebutuhan untuk 

melakukan perjalanan,tetapi pada kondisi tertentu, masyarakat pemilik 

kendaraan pribadi akan beralih menggunakan angkutan umum, sedangkan 

angkutan umum lebih sering digunakan masyarakat yang tidak memiliki 

kendaraan sendiri, dengan sistem pelayanan angkutan umum yang rata – rata 

kurang dari 24 jamdengan ketentuan trayek yang berlaku. Dengan demikian, 

angkutan umum merupakan jasa transportasi, digunakan oleh masyarakat 

yang memiliki kendaraan pribadi maupun masyarakat yang tidak memiliki 

kendaraan pribadi meski dengan frekuensi penggunaan yang berbeda. Pada 

keadaan tertentu, sistem pelayanan angkutan umum yang tidak kontinyu 

dalam pelayanan waktu yaitu keadaan dimana jam operasional angkutan lebih 

kecil dibandingkan dengan besarnya indeks pergerakan barang dan manusia 

mengakibatkan kurangnya pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Adapun 

jumlah kendaraan baik pribadi maupun umum yang beroperasi di Kecamatan 

Boyolali dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : 
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Tabel 1.2 Kendaraan Pribadi dan Umum di Kecamatan Boyolali 

Tahun 2010 

Kendaraan Jumlah Kendaraan 

Sepeda 3.586 

Sepeda Motor 7.801 

Mobil : 

a. Dinas 

b. Pribadi 

c. Taksi 

d. Colt 

e. Bus 

f. Truk 

 

10 

843 

3 

107 

- 

87 

           Sumber : Boyolali dalam angka 2010 

Dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwa pada tahun 2010 jumlah sepeda 

sebagai kendaraan pribadi mencapai 3.586, kendaraan pribadi sepeda motor 

mencapai 7.801, mobil dinas mencapai jumlah 10, mobil pribadi dengan 

jumlah 843, taksi dengan jumlah 3, colt dengan jumlah 107, dan truk 

mencapai jumlah 87.Kabupaten Boyolali merupakan kabupaten dengan 2 

jenis angkutan, yaitu angkutan bermotor (bermesin) dan tidak bermotor (tidak 

bermesin) dengan jenisnya,  trayek dan daya layan jam operasional yang 

berbeda - beda untuk memudahkan transportasi bagi masyarakat. 

 

 

 

 



6 
 

Tabel 1. 3 Jenis, Trayek dan Operasional Angkutan Umum di Kabupaten 

Boyolali Tahun 2013  

JENIS ANGKUTAN UMUM 
Bermotor 

Jenis  Trayek 

Operasional 

Waktu Mulai 
dan Berakhir 

Daya 
Layan 
(Jam) 

Bis Besar Antar Kabupaten/Kota Pagi - Malam 24 
Bis 
Sedang Antar Kecamatan/Kota Pagi – Sore <24 
Bis Kecil Antar Kecamatan/Kota Pagi – Sore <24 

Angkot 
Pusat Kota/Pinggiran 
Kota/Desa di Sekeliling Pagi – Sore <24 

Ojek 
Pusat Kota/Pinggiran 
Kota/Desa Sore - Malam <24 

Taksi Provinsi Jateng dan DIY Pagi - Malam 24 
Tidak Bermotor 

Andong 
Terbatas (jarak - jarak 
terdekat) Pagi - Malam <24 

Sumber :Penulis, 2013 

Dari data hasil survai pada Tabel 1.3, dapat diketahui bahwa distribusi 

pelayanan jasa transportasi diboyolali bersifat tidak kontinyu selama kurun 

waktu satu hari. Bis besar dengan trayek antar kabupaten/kota dengan waktu 

operasional pagi hingga malam dan dengan daya layan  24 jam, bis sedang 

dengan trayek antar kecamatan/kota dengan waktu operasional pagi hingga 

sore dan dengan daya layan  kurang dari 24 jam, bis kecil dengan trayek antar 

kecamatan/kota dengan waktu operasional pagi hingga sore dan dengan daya 

layan  kurang dari 24 jam, Angkot dengan trayek pusat kota/pinggiran 

kota/desa di sekeliling dengan waktu operasional pagi hingga sore dan 

dengan daya layan  kurang dari 24 jam, ojek dengan trayek pusat 

kota/pinggiran kota/desa di sekeliling dengan waktu operasional sore hingga 

malam dan dengan daya layan kurang dari 24 jam, taksi dengan trayek 

provinsi Jawa Tengah dan DIY dengan waktu operasional pagi hingga malam 

dan dengan daya layan kurang dari 24 jam, serta salah satu jenis angkutan 

umum yang tidak bermotor atau tidak menggunakan mesin yaitu andong 
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dengan trayek terbatas, yaitu hanya melayani konsumen dengan tujuan yang 

berjarak dekat dengan waktu operasional pagi hingga malam yang juga 

kurang dari 24 jam dalam sehari. Sementara dua jenis moda trasportasi yaitu 

bis besar dan taksi yang beroperasi selama 24 jam juga memiliki kelemahan 

tersendiri. Bis besar dengan trayek antar Kabupaten/Kota hanya melewati 

jalan arteri primer Semarang-Solo, sedangkan taksi yang sebelumnya telah 

ada yaitu taksi Puskopau Adi Sumarmo keberadaannya dapat ditemukan, 

tetapi  jauh dari pusat Kota Boyolali. Hal tersebut dapat diketahui dari 

kegiatan operasional jenis angkutan. Dengan bertambahnya jumlah 

penduduk, dan semakin berkembangnya Kabupaten Boyolali, maka semakin 

kompleks variasi dari beberapa sektor yang menuntut pergerakan manusia 

dan barang, sehingga keberadaan transportasi memegang peranan penting 

untuk mendukung kemudahan pergerakan barang dan manusia. 

Salah satu moda transportasi adalah taksi. Taksi adalah angkutan 

umum yang menggunakan mobil untuk mengangkut penumpangnya dengan 

tarif  layanan jasa angkutan yang dihitung dengan 2 cara yaitu penghitungan 

tarif secara otomatis sesuai jarak yang ditempuh dengan menggunakan 

argometer, kemudian dengan cara kesepakatan penumpang dan pengemudi 

dalam menentukan tarif. Merujuk pada salah satu fenomena baru di 

Kecamatan Boyolali, yaitu adanya taksi dengan nama operasional lapangan 

Boyolali Taksi merupakan sarana transportasi baik di Kecamatan Boyolali itu 

sendiri maupun untuk semua trayek di Kabupaten Boyolali, dinilai sebagai 

terobosan baru untuk melancarkan kegiatan masyarakat yang berkaitan 

dengan kegunaan tempat dan waktu, ekonomi serta sosial. Kegunaan tempat 

dan waktu yaitu dimana Boyolali Taksi dapat digunakan sesuai dengan 

kebuhan konsumen untuk berpindah dari suatu tempat ketempat lain dengan 

daya layan untuk konsumen selama 24 jam nonstop, kegunaan ekonomi serta 

sosial yaitu dimana Taksi Boyolali dapat menghidupkan pelayanan angkutan 

umum yang kontinyu dilihat dari segi waktu, yaitu lama jam operasional 

Boyolali Taksi dilapangan, teratur dan andal dalam rangka meningkatkan 
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indeks mobilitas masyarakat untuk meningkatkan kegiatan perekonomian 

wilayah. Munculnya Taksi di Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali pada 

bulan juni tahun 2013, dengan layanan 24 jam nonstop dan keberadaannya 

yang dapat dengan mudah ditemukan di Kecamatan Kota Boyolali atau 

dengan layanan telpon dinilai mampu menutup kekurangan daya layan yang 

dibutuhkan serta mempermudah memenuhi kebutuhan masyarakat akan 

permintaan dalam bidangtransportasi dengan jumlah penduduk yang terus 

meningkat tiap tahunnya. Berikut jumlah penduduk di Kecamatan Boyolali 

pada akhir tahun 2012 : 

Tabel 1. 4 Jumlah Penduduk Akhir Tahun 2012 Kecamatan Boyolali 

Desa / Kelurahan 
Penduduk Akhir 2012 

Laki - Laki Perempuan Jumlah 
Pulisen 4.387 4.588 8.975 
Siswodipuran 4.468 4.624 9.092 
Banaran 4.063 4.091 8.154 
Winong 3.313 3.180 6.493 
Penggung 2.626 2.690 5.316 
Kiringan 3.207 3.348 6.555 
Karanggeneng 3.582 3.697 7.279 
Mudal 2.598 2.807 5.405 
Kebonbimo 1.468 1.528 2.996 
Jumlah 29.712 30.553 60.265 

Sumber : BPS Boyolali 

Dalam penelitian ini, Kecamatan Boyolali merupakan Kecamatan kota 

sehingga dinilai dapat mewakili kecamatan – kecamatan lainnya dalam 

berbagai aspek ekonomi maupun sosial yang memungkinkan frekuensi 

penggunaan transportasinya lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan – 

kecamatan lain di Kabupaten Boyolali. Taksi merupakan moda transportasi 

baru, yang dinilai mampu menutup kekurangan daya layan transportasi di 

Kecamatan Boyolali. Tinggi rendahnya ongkos dan keperluan yang berbeda – 

beda  pasti menjadi pertimbangan masyarakat untuk menggunakan taksi, 

sehingga  taksi belum tentu dapat dijangkau dan digunakan oleh semua 
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pengguna transportasi, adanya tanggapan masyarakat di Kecamatan Boyolali 

terhadap taksi, dan besar kecilnya taksi yang tentu akan memberikan 

pengaruh berbeda terhadap masyarakat di Kecamatan Boyolali dalam 

kehidupan sehari - hari. Tersedianya ragam moda transportasi di Kabupaten 

Boyolali sertajumlah penduduk yang memilih angkutan umum atau taksi 

sebagai pilihan untuk melakukan gerak tentu menjadi pertimbangan 

mengingat kelebihan dan kekurangan yang dimiliki taksi terhadap jenis – 

jenis angkutan di Kabupaten Boyolali, maka taksi dapat menjadi salah satu 

moda transportasi yang sesuai maupun tidak sesuai pada kondisi tertentu 

tergantung besar dan kecilnya Boyolali Taksi memberikan pengaruh terhadap 

masyarakat sebagai  pengguna jasa transportasi.Taksi merupakan salah satu 

jenis moda transportasi baru yang menarik untuk diteliti sejauh mana 

pengaruhnya untuk transportasi masyarakat di Kecamatan Boyolali, sehingga 

melalui hasil dari penelitian ini, dapat menentukan cocok dan tidaknya taksi 

berada di Kecamatan Boyolali. Atas dasar uraian diatas dan diperkuat dengan 

data – data pendukung yang ada, maka  penulis berniat melakukan penelitian 

dengan judul : PENGARUH KEBERADAAN TAKSI UNTUK 

TRANSPORTASI MASYARAKAT DI KECAMATAN BOYOLALI 

KABUPATEN BOYOLALI 

1.2 Perumusan Masalah   

Kabupaten Boyolali dengan beberapa kecamatan di dalamnya 

merupakan kabupaten dengan sistem daya layan transportasi yang belum 

sepenuhnya memenuhi permintaan masyarakat. 

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka hal yang menarik 

untuk diteliti adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana tanggapan masyarakat Kecamatan Boyolali dengan adanya 

taksi untuk transportasi masyarakat di Kecamatan Boyolali Kabupaten 

Boyolali ? 
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2. Berapa besar pengaruh keberadaan taksi untuk transportasi masyarakat 

dilihat dari segi kegunaan tempat dan waktu, ekonomi serta sosial di 

Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali ? 

3. Melalui hasil besar atau kecilnya pengaruh keberadaan taksi untuk 

transportasi masyarakat,apakah moda transportasi taksi cocok berada di 

Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui tanggapan masyarakat Kecamatan Boyolali dengan adanya 

taksi untuk transportasi masyarakat di Kecamatan Boyolali Kabupaten 

Boyolali. 

2. Mengetahui seberapa besar pengaruh keberadaan taksi untuk transportasi 

masyarakat dilihat dari segi kegunaan tempat dan waktu, ekonomi serta 

sosial di Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali. 

3. Mengetahui apakah taksi untuk transportasi masyarakat merupakan salah 

satu moda transportasi yang cocok berada di Kecamatan Boyolali 

Kabupaten Boyolali 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Melalui hasil analisa yang telah dilakukan maupun hasil dari temuan 

studi dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat yang berguna. 

Penelitian diharapkan memiliki kegunaan baik secara praktis maupun secara 

akademis. 

1. Secara Praktis. 

Gambaran tentang seberapa besar pengaruh keberadaan taksi untuk 

transportasi masyarakat guna mengetahui cocok atau tidak cocoknya taksi 

sebagai moda transportasi baru di Kecamatan Boyolali Kabupaten 

Boyolali. 
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2. Secara Akademis. 

a. Bagi mahasiswa,  penelitian ini sebagai syarat untuk memenuhi derajat 

Sarjana Strata S1 pada Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta serta akan menambah pengetahuan yang dapat dipakai 

sebagai sarana untuk menerapkan teori yang telah diperoleh lewat 

bangku kuliah. 

b. Bagi perusahaan taksi boyolali, penelitian ini dapat dijadikan suatu 

masukan berupa sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam 

membantu perencanaan strategis pemasaran  dimasa mendatang dan 

untuk membantu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemasaran. 

c. Informasi kepada peneliti lain yang berminat untuk lebih memperdalam 

kajian tentang fenomena transportasi di masyarakat. 

d. Wujud implikasi Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian 

dan Pengabdian). 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

Geografi merupakan suatu ilmu yang mengkaji keruangan 

sebagai ekspresi keseluruhan kehidupan manusia (Samuels dalam 

Suharjo, 2007). 

Transportasi diartikan sebagai tindakan atau kegiatan 

mengangkut atau memindahkan muatan (barang dan orang) dari suatu 

tempat ke tempat lain, atau dari tempat asal ke tempat tujuan. Tempat 

asal yaitu daerah produksi, sementara tempat tujuan adalah daerah 

konsumen atau disebut pasar. Tempat asal seperti permukiman, 

sedangkan tempat tujuan dapat berupa tempat bekerja, kantor, sekolah, 

kampus, rumah sakit, pasar, toko, pusat perbelanjaan, hotel, pelabuhan, 

dan masih banyak tempat yang dikategorikan sebagai tujuan. Fungsi 

transportasi adalah sebagai penunjang pengembangan kegiatan sektor – 

sektor lain seperti perdagangan, industri, pendidikan, kesehatan, 

pariwisata, serta transmigrasi. Unsur – unsur transportasi meliputi : 
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a. Adanya muatan yang diangkut 

b. Tersedia kendaraan sebagai pengangkutnya 

c. Ada jalanan yang dapat dilalui 

d. Ada terminal asal dan terminal tujuan 

e. Sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang 

menggerakkan kegiatan transportasi tersebut. 

Selanjutnya, jasa transportasi memiliki manfaat dalam 

kehidupan masyarakat untuk  melakukan kegiatan sehari – hari yang 

dirasakan dalam lingkup lokal, regional, nasional maupun 

internasional. Terdapat tiga manfaat jasa transportasi yaitu manfaat 

ekonomi jasa transportasi,adalah tersedianya jasa transportasi yang 

cukup (berkapasitas) memberikan manfaat ekonomi, manfaat sosial 

jasa transportasi adalah tersedianya pelayanan transportasi yang cukup 

dan lancar memberikan manfaat sosial, kemudian manfaat politik atau 

strategi jasa transportasi adalah terwujudnya sistem transportasi 

nasional yang efektif dan efisien (L. A. Schumer dalam Sakti Adji 

Adisasmita, 2011). 

Pelayanan jasa prasarana transportasi merupakan peranan 

penting serta khusus untuk menunjang pengembangan ekonomi dan 

pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan utama pembangunan 

prasarana transportasi diarahkan pada penyediaan dan pembangunan 

jasa prasarana yang mendukung kegiatan produksi, peningkatan ekspor, 

memperluas lapangan kerja, dan kesempatan berusaha. 

Taksi merupakan salah satu jenis angkutan umum yang 

memiliki kapasitas kecil. Angkutan jenis taksi merupakan jenis 

transportasi yang mengangkut orang atau barang dengan jumlah kecil, 

dengan tujuan yang sama. 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Darwanto (2011) melakukan penelitian dengan judul : “Analisa 

Tingkat Kepuasan Pengguna Jasa Angkutan KA Eksekutif dan 

Bisnis”. Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai 
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berikut : Bahwa tingkat kepuasan pengguna jasa angkutan KA 

Eksekutif dan Bisnis sangat dipengaruhi oleh pelayanan, fasilitas dan 

sarana yang di sediakan oleh pihak jasa angkutan KA Eksekutif dan 

Bisnis. Adapun beberapa hal yang mempengaruhi kepuasan tersebut 

dijabarkan melalui beberapa cara, yaitu : 

Eksekutif : 

a. Variabel yang dianggap valid dan reliabel. 

b. Metode Analisa Faktor 

c. Metode Analisis antar tingkat kepentingan dan kinerja (Important 

Performance Analysis) 

Bisnis : 

a. Variabel yang dianggap valid dan reliabel 

b. Tingkat kepuasan pengguna jasa. 

c. Metode Analisis antar tingkat kepentingan dan kinerja (Important 

Performance Analysis) 

Cahyo Prasetyo Gunadi (2012) melakukan penelitian dengan 

judul : “Analisis Pengaruh Relationship Marketing Dalam Mencapai 

Kepuasan Pelanggan Pada Bisnis Jasa Transportasi PO Raya”. 

Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

a. Uji F menunjukkan secara bersama – sama pertalian, empati, timbal 

balik dan kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. 

b. Uji t menunjukkan secara individu pertalian, empati, timbal balik 

dan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. 

c. Uji regrasi linear berganda diperoleh koefisien regresi variabel 

pertalian merupakan riabel yang nilai koefisien regresinya (B) paling 

besar yaitu 0,247. 
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Kristanta (2013) melakukan penelitian dengan judul : “Analisis 

Kinerja Pelayanan Angkutan Umum Di Kab. Ponorogo”. Dari 

penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

a. Pelayanan angkutan umum di Kabupaten Ponorogo mempunyai 

sistim pelayanan yang tidak terjadwal. 

b. Kepastian waktu tidak jelas. 

c. Frekuensi pelayanan umum masih belum memadai.  

d. Waktu tunggu rata – rata angkutan umum 16,99 menit.  

e. Kecepatan kendaraan sangat lambat. 

f. Tingkat penyimpangan trayek hanya terjadi pada 2 trayek saja dan 

hal tersebut mempengaruhi frekuensi dan load factor yang tinggi 

yakni trayek Ngrayun dan Sumoroto. 
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NO
. 

Judul Tujuan Data Metod
e 

Hasil 

1. Analisa 
Tingkat 
Kepuasan 
Pengguna 
Jasa 
Angkutan 
KA 
Eksekutif 
dan Bisnis ( 
Darwanto, 
2011) 

- Untuk mengetahui 
tingkat kepuasan 
pengguna jasa KA 
Lodaya terhadap : 

1. Tarif 
2. Fasilitas – 

Fasilitas yang 
diberikan  KA 
Lodaya 
eksekutif dan 
bisnis meliputi 
interior, tempat 
duduk, pintu 
ruangan, 
jendela, fasilitas 
keselamatan, 
kesesuaian 
jumlah 
penumpang 
dengan jumlah 
tempat duduk. 

3. Pelayanan. 
Dalam hal ini 
meliputi 
penjualan tiket, 
pengkhususan 
terhadap 
pengguna jasa 
seperti :  
1. Jadwal 

Keberangkat
an 

2. Pembatalan 
Keberangkat
an 

3. Jadwal 
Kedatangan 

       4.Keamanan. 

1.Primer 
       
2.Sekunder   

Survai 1. Eksekutif : 
a. Variabel yang 

dianggap valid dan 
reliabel. 

b. Metode Analisa Faktor 
c. Metode Analisis antar 

tingkat kepentingan 
dan kinerja (Important 
Performance Analysis) 

2. Bisnis : 
a. Variabel yang 

dianggap valid dan 
reliabel 

b. Tingkat kepuasan 
pengguna jasa. 

c. Metode Analisis 
antar tingkat 
kepentingan dan 
kinerja (Important 
Performance 
Analysis) 
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2. Analisis 
Pengaruh 
Relationship 
Marketing 
Dalam 
Mencapai 
Kepuasan 
Pelanggan 
Pada Bisnis 
Jasa 
Transportasi 
PO Raya ( 
Cahyo 
Prasetyo 
Gunadi, 
2012) 

- Untuk menguji 
pengaruh 
relationship 
marketing secara 
bersama – sama 
yang terdiri dari 
variabel pertalian, 
empati, timbal 
balik dan 
kepercayaan pada 
kepuasan 
pelanggan PO 
Raya. 

- Untuk menguji 
pengaruh 
relationship 
marketing secara 
parsial yang terdiri 
dari variabel 
pertalian, empati, 
timbal balik dan 
kepercayaan pada 
kepuasan 
pelanggan PO 
Raya. 

1. Primer 
2. Sekunder 

Survai 1. Uji F enunjukkan 
secara bersama – sama 
pertalian, empati, 
timbal balik dan 
kepercayaan 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
kepuasan pelanggan. 

2. Uji t menunjukkan 
secara individu 
pertalian, empati, 
timbal balik dan 
kepercayaan 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap kepuasan 
pelanggan. 

3. Uji regresi linear 
berganda diperoleh 
koefisien regresi 
variabel pertalian 
merupakan variabel 
yang nilai koefisien 
regresinya (B) paling 
besar yaitu 0,247. 

3. Analisis 
Kinerja 
Pelayanan 
Angkutan 
Umum Di 
Kab. 
Ponorogo ( 
Kristanta, 
2013) 

- Mengamati 
karakteristik 
angkutan umum 
dan mengevaluasi 
unjuk kerja 
jaringan trayek 
angkutan umum 
yang ada di 
Kabupaten 
Ponorogo. 

- Mengidentifikasi 
permasalahan – 
permasalahan yang 
berhubungan 
dengan 
pengoperasian 
angkutan umum 
melalui 
pelaksanaan survai, 
pengumpulan data, 
dan penganalisaan 
data berdasarkan 
indikator – 
indikator yang 
mempengaruhinya 
dilihat dari segi 
penumpang, 
operator dan 
pemerintah. 

1. Primer 
2. Sekunder 

Survai 1. Pelayanan angkutan 
umum di Kabupaten 
Ponorogo mempunyai 
sistim pelayanan yang 
tidak terjadwal. 

2. Kepastian waktu tidak 
jelas. 

3. Frekuensi pelayanan 
umum masih belum 
memadai.  

4. Waktu tunggu rata – 
rata angkutan umum 
16,99 menit.  

5. Kecepatan kendaraan 
sangat lambat. 

6. Tingkat 
penyimpangan trayek 
hanya terjadi pada 2 
trayek saja dan hal 
tersebut 
mempengaruhi 
frekuensi dan load 
factor yang tinggi 
yakni trayek Ngrayun 
dan Sumoroto. 
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4 Pengaruh 
Keberadaan 
Taksi Untuk 
Transportasi 
Masyarakat 
Di Kec. 
Boyolali 
Kab. 
Boyolali ( 
Windy 
Emmanuel 
Febriany, 
2014) 

- Mengetahui 
tanggapan 
masyarakat dengan 
adanya taksi untuk 
transportasi 
masyarakat di Kec. 
Boyolali Kab. 
Boyolali. 

- Mengetahui 
seberapa besar 
pengaruh 
keberadaan taksi 
untuk transportasi 
masyarakat dilihat 
dari segi kegunaan  
tempat dan waktu, 
ekonomi serta 
social di Kec. 
Boyolali Kab. 
Boyolali. 

- Mengetahui apakah 
taksi untuk 
transportasi 
masyarakat 
merupakan salah 
satu moda 
transportasi yang 
cocok berada di 
Kec. Boyolali Kab. 
Boyolali. 

1. Primer 
2. Sekunder 

Survai  



18 
 

 
 
 

1.6 Kerangka Penelitian 

Transportasi merupakan kegiatan memindahkan orang atau barang 

dari tempat asal ke tempat tujuan dengan menggunakan sarana dan prasarana. 

Sarana berupa alat untuk bertransportasi, sedangkan prasarana adalah media 

transportasi itu sendiri seperti darat, laut dan udara. Dalam kegiatan sehari – 

hari transportasi tidak akan lepas dari sebagian besar kegiatan di masyarakat. 

Salah satu angkutan umum adalah taksi. Dalam hal ini perusahaan jasa taksi 

memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam kegiatan bertransportasi.  

Sementara penduduk berperan sebagai konsumen atau pemakai jasa 

transportasi.   

 Keberadaan taksi sebagai jasa transportasi dengan pelayanan waktu 

24 jam nonstop terbilang baru di Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali. 

Pemerintah Kabupaten setempat mendukung penuh keberadaan taksi untuk 

memenuhi kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Mengaitkan pada salah 

satu visi Kabupaten Boyolali yaitu Pro Investasi, keberadaan taksi dipandang 

mampu dan penting untuk mendukung keberhasilan kegiatan pro investasi. 

Dalam hal ini, besar dan kecilnya pengaruh keberadaan taksi sebagai jasa 

transportasi untuk masyarakat di Kecamatan Boyolali menentukan cocok dan 

tidaknya taksi sebagai salah satu moda transportasi baru yang diluncurkan di 

Kecamatan Boyolali sebagai daerah penelitian. 
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Gambar 1.1 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

       Penjelasan 

Alur pemikiran 

Sumber : Penulis, 2013 

Mobilitas Penduduk Kecamatan Boyolali 

Survai 
Lapangan 

Data Sekunder 

Sebagai kebutuhan 
masyarakat untuk 

melakukan perpindahan 

Menggunakan 

Dengan nama Taksi 
Boyolali dinilai sebagai 
terobosan baru sebagai 

salah satu moda 
transportasi 

Taksi 

Alat 
Transportasi 

Data Primer 

1. Tanggapan masyarakat tentang 
taksi untuk transportasi 
masyarakat di Kec. Boyolali 

2. Pengaruh keberadaan taksi 
untuk transportasi masyarakat 
di Kec. Boyolali 

3. Cocok dan tidaknya taksi untuk 
transportasi masyarakat  di Kec. 
Boyolali 

4.  

1. Jumlah Penduduk Kab. 
Boyolali dan Kec. Boyolali. 

2. Jumlah dan jenis 
Transportasi di Kab. 
Boyolali dan Kec. Boyolali. 

3. Trayek semua jenis 
transportasi di Kab. 
Boyolali dan Kec. Boyolali. 

4. Tarif semua jenis 
transportasi di Kab. 
Boyolali dan Kec. Boyolali. 

 

Analisis Data 

Tabulasi Silang 
 

Komplek 
Wilayah 

1. Tanggapan Masyarakat Dengan Adanya Taksi Serta 
Pengaruh keberadaan taksi untuk transportasi 
masyarakat di Kecamatan Boyolali 

2. Cocok dan tidaknya taksi di Kecamatan Boyolali 
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1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Pemilihan Daerah Penelitian 

Kabupaten Boyolali terdiri dari 19 kecamatan, yaitu Selo, 

Ampel, Cepogo, Musuk, Boyolali, Mojosongo, Teras, Sawit, 

Banyudono, Sambi, Ngemplak, Nogosari, Simo, Karanggede, Klego, 

Andong, Kemusu, Wonosegoro dan Juwangi. Penulis memilih daerah 

penelitian dan akan melaksanakan di Kecamatan Boyolali atas dasar 

pertimbangan tertentu. Kecamatan Boyolali merupakan Kecamatan 

Kota dan menjadi daerah tujuan bagi masyarakat seluruh Kecamatan di 

Kabupaten Boyolali. Selain itu, Kecamatan Boyolali memiliki ragam 

jenis kegiatan dan pergerakan juga sektor. Oleh karena itu, penulis 

memandang bahwa  Kecamatan Boyolali dapat mewakili kecamatan – 

kecamatan lainnya dalam berbagai aspek baik ekonomi maupun sosial. 

Selain itu, ragam kepentingan masyarakat Kecamatan Kota dalam 

kegiatan ekonomi dan sosial dipandang penulis sebagai suatu ukuran 

yang dipakai untuk mengetahui besarnya pengaruh keberadaan taksi 

untuk transportasi masyarakat yang mengakibatkan adanya permintaan 

konsumen untuk menggunakan taksi. 

1.7.2 Pengambilan Sampel untuk Responden  

Survai adalah suatu kegiatan mengambil sampel dari suatu 

populasi yang menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data 

pokok. Survai merupakan salah satu metode yang dipilih penulis untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.  

Terdapat empat faktor ideal yang penting dalam pengambilan 

data sampel untuk menentukan besarnya sampel dalam suatu penelitian, 

yaitu : Derajat Keseragaman (Degree of Homogenity) dari populasi, 

yang menjelaskan bahwa semakin seragam populasi, maka semakin 

kecil sampel yang dapat diambil (Ida Bagoes Mantra dan Kasto dalam 

Masri Singarimbun, 1985). Kemudian Ida Bagoes Mantra dan Kasto 

atau dari penelitian lain – lain menjelaskan bahwa pengambilan sampel 

boleh kurang dari 10% dari jumlah elementer dari populasi. Sedangkan 
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dari penelitian – penelitian yang lain, menjelaskan bahwa untuk 

pengambilan sampel minimal 5 % (Masri Singarimbun dan Sofian 

Effendi, 1985). 

Sedangkan jumlah anggota sampel yang paling tepat digunakan 

dalam penelitian tergantung pada tingkat ketelitian atau kesalahan yang 

dikehendaki, tingkat ketelitian atau kepercayaan yang dikehendaki 

sering tergantung pada sumber dana, waktu dan tenaga yang tersedia, 

makin besar tingkat kesalahan maka akan semakin kecil jumlah sampel 

yang diperlukan sebagai sumber data dan sebaliknya, makin kecil 

tingkat kesalahan, maka akan semakin besar jumlah anggota sampel 

yang diperlukan sebagai sumber data (Sugiyono, 2013).  

Berikut ini akan diberikan tabel penentuan pengambilan jumlah 

sampel dilapangan dari populasi tertentu yang dikembangkan dari Isaac 

dan Michael, untuk tingkat kesalahan 1%, 5% dan 10%. Adapun rumus 

untuk menghitung ukuran sampel yang dapat diambil dilapangan dari 

populasi yang diketahui jumlahnya adalah sebagai berikut : 

          �2 . N . P . Q 

S =  

   d2 (N – 1) + �2 . P . Q 

 dimana :  

 2 dengan dk = 1, taraf kesalahan dapat berkisar antara 1%, 5% 

dan 10%. 

 P = Q = 0,5 

 D = 0,05 

 S  = Jumlah Sampel 

Adapun Tabel penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu 

dengan taraf kesalahan sebesar 1%, 5% dan 10%, akan dijelaskan pada 

tabel sebagai berikut : 
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Tabel 1.5 Penentuan Jumlah Sampel Dari Populasi Tertentu Dengan Taraf 

Kesalahan 1 %, 5 %, dan 10 % 

       Sumber : Isaac dan Michael dalam Sugiono, 2013 

N S N S N S 
1% 5% 10% 1% 5% 10% 1% 5% 10% 

10 10 10 10 280 197 155 138 2800 537 310 247 

15 15 14 14 290 202 158 140 3000 543 312 248 

20 19 19 19 300 207 161 143 3500 558 317 251 

25 24 23 23 320 216 167 147 4000 569 320 254 

30 29 28 27 340 225 172 151 4500 578 323 255 

35 33 32 31 360 234 177 155 5000 586 326 257 

40 38 36 35 380 242 182 158 6000 598 329 257 

45 42 40 39 400 250 186 162 7000 606 332 261 

50 47 44 42 420 257 191 165 8000 613 334 262 

55 51 48 46 440 265 195 168 9000 618 335 263 

60 55 51 49 460 272 198 171 10000 622 336 263 

65 59 55 53 480 279 202 173 15000 635 340 266 

70 63 58 56 500 285 205 176 20000 642 342 267 

75 67 62 59 550 301 213 182 30000 649 344 268 

80 71 65 62 600 315 221 187 40000 563 345 269 

85 75 68 65 650 329 227 191 50000 655 346 269 

90 79 72 68 700 341 233 195 75000 658 346 270 

95 83 75 71 750 352 238 199 100000 659 347 270 

100 87 78 73 800 363 243 202 150000 661 347 270 

110 94 84 78 850 373 247 205 200000 661 347 270 

120 102 89 83 900 382 251 208 250000 662 348 270 

130 109 95 88 950 391 255 211 300000 662 348 270 

140 116 100 92 1000 399 258 213 350000 662 348 270 

150 122 105 97 110 414 265 217 400000 662 348 270 

160 129 110 101 1200 427 270 221 450000 663 348 270 

170 135 114 105 1300 440 275 224 500000 663 348 270 

180 142 110 108 1400 450 279 227 550000 663 348 270 

190 148 123 112 1500 460 283 229 600000 663 348 270 

200 154 127 115 1600 469 286 232 650000 663 348 270 

210 160 131 118 1700 477 289 234 700000 663 348 270 

220 165 135 122 1800 485 292 235 750000 663 348 270 

230 171 139 125 1900 492 294 237 800000 663 348 271 

240 176 142 127 2000 498 297 238 850000 663 348 271 

250 182 146 130 2200 510 301 241 900000 663 348 271 

260 187 149 133 2400 520 304 243 950000 663 348 271 

270 192 152 135 2600 529 307 245 1000000 663 348 271 

                ∞ 664 349 272 
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Dalam pengambilan sampel, jumlah penduduk di Kecamatan 

Boyolali pada tahun 2012 dengan karakteristik penduduk usia 10 tahun 

keatas menurut lapangan pekerjaan utama di Kecamatan Boyolali 

dengan jumlah 51.137 jiwa merupakan populasi yang selanjutnya akan 

menjadi responden dengan mengambil beberapa sampel diantaranya. 

Dalam penelitian ini, Populasi merupakan sekumpulan individu yang 

mempunyai karakter tertentu dan memiliki hak yang sama untuk 

menjadi sampel, sedangkan pengertian sampel sendiri adalah individu – 

individu yang mewakili populasi, dalam arti sesuai dengan karakteristik 

atau ciri – ciri dalam populasi.  Pemilihan responden menggunakan 

salah satu teknik sampling secara acak yaitu  Penentuan Anggota 

Sampel Secara Acak Berimbang (Proporsional Random Sampling), 

teknik pengambilan sampel ini diambil berdasarkan proporsi jumlah 

anggota atau suatu kelompok, sementara anggota atau suatu kelompok 

tersebut didasarkan pada penduduk usia 10 tahun keatas menurut 

lapangan pekerjaan utama di Kecamatan Boyolali sebagai berikut : 

1. Pertanian Tanaman Pangan 

2. Perkebunan 

3. Perikanan 

4. Peternakan 

5. Pertanian Lainnya 

6. Industri Pengolahan 

7. Perdagangan 

8. Jasa 

9. Angkutan 

10. Lainnya  

 Kelompok yang memiliki anggota lebih banyak akan diwakili 

oleh anggota kelompok yang lebih banyak dibandingkan dengan 

kelompok yang mempunyai  anggota lebih sedikit. Hal ini didasarkan 

pada pemikiran bahwa makin banyak anggota pada suatu kelompok  

makin besar pula rentangan variasinya dibandingkan dengan jumlah 
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anggota suatu kelompok yang jumlahnya lebih sedikit. Pengambilan 

sampel akan dilakukan pada saat survai, dan akan diambil sebanyak 

655 sampel untuk memenuhi kriteria taraf kesalahan sebesar 1 % . 

Adapun kriteria yang bukan merupakan responden terpilih yang 

ditentukan oleh penulis yaitu penduduk usia sekolah dengan strata 

jenjang pendidikan TK, SD, SMP dan SMA. Adapun data penduduk 

usia 10 tahun keatas menurut lapangan pekerjaan utama dan jumlah 

sampel yang diambil di Kecamatan Boyolali dapat dilihat pada tabel 

1.6 dibawah ini : 

Tabel 1.6 Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Lapangan 

Pekerjaan Utama Tahun 2012 dan Jumlah Sampel Yang Diambil Di 

Kecamatan Boyolali 

Jenis Pekerjaan Utama 

Total 
Jumlah Di 
Kecamatan 

Boyolali 

Jumlah 
Responden 

Yang 
Diambil 

Pertanian Tanaman 
Pangan 3.936 50 
Perkebunan 49 1 
Perikanan 16 1 
Peternakan 1.316 17 
Pertanian Lainnya 82 1 
Industri Pengolahan 2.673 34 
Perdagangan 3.106 40 
Jasa 3.736 48 
Angkutan 516 6 
Lainnya 35.707 457 
Jumlah 51.137 655 

    Sumber : Kecamatan Boyolali Dalam Angka 2013 
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Adapun cara perhitungan pada hasil jumlah responden yang 

diambil seperti pada tabel 1.6 diatas akan dijabarkan sebagai berikut : 

Jenis Pekerjaan Utama 
Jumlah Responden Yang 

Diambil 
Pertanian Tanaman Pangan 3.936/51.137 x 655 = 50  
Perkebunan 49/51.137 x 655 = 1 
Perikanan 16/51.137 x 655 = 1 
Peternakan 1.316/51.137 x 655 = 17 
Pertanian Lainnya 82/51.137 x 655 = 1 
Industri Pengolahan 2.673/51.137 x 655 = 34 
Perdagangan 3.106/51.137 x 655 = 40 
Jasa 3.736/51.137 x 655 = 48 
Angkutan 516/51.137 x 655 = 6 
Lainnya 35.707/51.137 x 655 = 457 
Jumlah Responden 
Keseluruhan dari 10 jenis 
lapanagan pekerjaan 655 

 

1.7.3 Pengumpulan Data 

Adalah tindakan awal suatu riset atau penelitian dan biasnya 

mengandung maksud pengumpulan data. Tahap pengumpulan data 

merupakan sarana pokok untuk menemukan penyelesaian masalah 

secara ilmiah. Selain itu, pengumpulan data merupakan prosedur yang 

sistemik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu 

ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah 

penelitian yang ingin dipecahkan (M. Nazir, 1998). Adapun beberapa 

cara yang dipilihuntuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam 

penelitian untuk mempermudah pengelolaan data adalah sebagai 

berikut: 

a. Observasi  

Adalah pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara 

langsung pada obyeknya guna mendapatkan data yang konkrit 

mengenai masalah yang sedang diteliti.  Observasi dalam penelitian 

ini akan di lakukan di Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali 
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dengan memperhatikan taksi sebagai variabel pengaruh dan  

masyarakat sebagai variabel terpengaruh. 

b. Kuesioner 

Yaitu teknik pengumpulan data melalui pemberian sejumlah daftar 

pertanyaan kepada responden yang dilengkapi dengan beberapa 

alternative jawaban. Terdapat dua jenis pertanyaan dalam kuesioner  

ini, yaitu pertanyaan tertutup serta kombinasi tertutup dan terbuka.  

c. Wawancara 

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara mengadakan 

tanya jawab secara langsung kepada masyarakat, operator 

(pengusaha angkutan) dan instansi – instansi terkait. Data yang 

dibutuhkan meliputi profil nara sumber, tanggapan terhadap taksi 

sebagai moda transportasi baru di Kecamatan Boyolali. 

d. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan metode yang digunakan untuk mencari 

teori-teori, konsep-konsep, serta penjelasan lainnya yang dapat 

dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang dilakukan. Landasan 

teoritis digunakan agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh. 

e. Data Sekunder 

Adalah data yang didapat dari beberapa instansi terkait. Dalam 

penelitian ini data tersebut di dapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kabupaten Boyolali, DPUPPK Kabupaten Boyolali, Perusahaan 

Taksi Boyolali dan sejumlah instansi lainnya yang dapat mendukung 

untuk terselesaikannya penelitian ini. 

    f.  Data Primer 

Adalah data yang didapat langsung dari lapangan. Dalam penelitian 

ini data tersebut didapatkan dari Kuesioner yang akan  diisi oleh 

penulis dengan cara mewawancarai sejumlah responden, maupun 

mewawancarai pihak – pihak diluar responden guna mendapatkan 

data yang dibutuhkan serta untuk mendukung terselesaikannya 

penelitian ini.  
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1.7.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 

a. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang akan dikumpulkan merupakan data primer dan data 

sekunder. Data Primer merupakan data yang diambil dari lapangan 

dalam bentuk survai, dalam penelitian ini akan diberikan daftar 

pertanyaan atau kuisioner yang sudah dipersiapkan. Daftar 

pertanyaan atau kuisioner yang akan disiapkan saat ini adalah : 

1. Nama 

2. Alamat 

3. Umur 

4. Pekerjaan 

5. Pendapatan serta terpengaruh dan tidaknya pendapatan oleh 

adanya faktor pengaruh 

6. Punya dan tidaknya kendaraan pribadi 

7. Rata – Rata perjalana yang harus ditempuh (menit) 

8. Transportasi yang digunakan 

9. Pengetahuan tentang taksi di Kecamatan Boyolali 

10. Tanggapan tentang pengaruh Boyolali Taksi 

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari suatu 

instansi tertentu atau dari lembaga – lembaga yang berupa data 

dokumen, arsip dan statistik, seperti dari BPS Boyolali, DPUPPK 

Boyolali, Perusahaan Jasa Transportasi Taksi dan lain – lain.  
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b. Teknik Pengolahan Data 

Teknik Pengolahan data yang dimaksud adalah pengolahan data 

primer yang diperoleh secara langsung dari responden melalui 

kuisioner, serta data lapangan lain yang mendukung. Dalam proses 

penggolahan data ini, jawaban responden dari tiap – tiap kelompok 

masyarakat digolongkan menjadi 10. Adapun 10 kelompok tersebut 

adalah masyarakat dengan mata pencaharian : 

1. Pertanian Tanaman Pangan 

2. Perkebunan 

3. Perikanan 

4. Peternakan 

5. Pertanian Lainnya 

6. Industri Pengolahan 

7. Perdagangan 

8. Jasa 

9. Angkutan 

10. Lainnya 

Dari hasil pengelompokkan masyarakat dibidang mata 

pencaharian sebagai konsumen taksi, akan diketahui dominasi 

jawaban masing-masing pertanyaan sehingga dapat dipakai sebagai 

data yang mudah dianalisa dan disimpulkan sesuai dengan konsep 

permasalahan yang dikemukakan.  

 

1.7.5 Analisa Data 

Untuk penelitian ini, analisa data yang akan digunakan adalah 

analisa tabel frekuensi, analisa tabel silang dan analisa geografi dengan 

pendekatan kompleks wilayah. Analisa tabel frekuensi adalah tabel 

yang terdiri dari satu variabel, sedangkan analisa tabel silang adalah 

tabel yang terdiri dari dua atau lebih variabel yang satu berfungsi 

sebagai variabel pengaruh dan yang lain sebagai variabel terpengaruh, 

yang mana kedua jenis tabel tersebut digunakan untuk lebih 
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memudahkan dalam menganalisa hasil dari permasalahan yang akan 

diteliti. Berikut contoh tabel frekuensi dan contoh tabel silang dibawah 

ini : 

Tabel 1.7 Contoh Tabel Frekuensi 

Umur Frekuensi % 
   
   
   

 

Tabel 1.6 Contoh Tabel Silang 
Setuju/tidak 
taksi untuk 
transportasi 
masyarakat 

Jenis Pekerjaan 
Petani 

Tanaman 
Pangan 

Peternak Budidaya Ikan Pengusaha 
Industri 

F % F % F % F % 

Setuju         
Kurang Setuju         
Sangat Setuju         
Tidak Setuju         
Sangat Tidak 
Setuju 

        

 

Sedangkan analisa geografi dengan pendekatan komplek 

wilayah adalah perpaduan antara pendekatan keruangan dan 

kelingkungan. Pendekatan ini menekankan pada konsep areal 

differentiation, yaitu adanya perbedaan tiap wilayah mendorong 

interaksi antara satu dengan lainnya. 

 

1.9 Batasan Operasional 

1. Analisis adalah suatu penyediaan suatu peristiwa untuk mengetahui 

penyebarannya dan dari masalah sebenarnya (Suwarjoko Warpani dalam 

Hanif Nur D, 2013) 

2. Geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan kausal gejala-gejala 

dipermukaan bumi, baik yang bersifat fisik maupunyang menyangkut 

kehidupan makhluk hidup beserta permasalahannya melalui pendekatan 

keruangan, kelingkungan dan regional untuk kepentingan program, proses, 

dan keberhasilan pembangunan (Prof. Bintarto, 1981) 
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3. Konsumen adalah seseorang yang menggunakan atau memakai atau 

mengonsumsi barang dan jasa, bukan seseorang yang menyebarkan atau 

mendistribusikan atau memproduser atau menghasilkannya (A. 

Abdurahman dalam Hanif Nur D, 2013) 

4. Pendapatan adalah merupakan kenaikan kotor atau garis dalam modal 

pemilik yang dihasilkan dari penjualan barang dagangan, pelayanan jasa 

kepada klien, penyewaan harta, peminjaman uang dan sema kegiatan yang 

bertujuan untuk memperoleh penghasilan (C. Rollin Niswonger, Carl S. 

Warren dan Philip E. Fess, 1992)  

5. Taksi adalah angkutan umum yang menggunakan mobil untuk 

mengangkut penumpangnya. Taksi umumnya menggunakan mobil jenis 

sedan. 

6. Transportasi adalah tindakan atau kegiatan mengangkut atau 

memindahkan muatan (barang dan orang) dari suatu tempat ke tempat 

lain, atau dari tempat asal ke tempat tujuan (Sakti Adji Adisasmita, 2011) 

7. Waktu Tempuh adalah waktu total perjalanan yang diperlukan termasuk 

berhenti, tundaan, dari suatu tempat ke tempat lain melalui rute tertentu. 

Waktu tempuh merupakan satu faktor paling utama yang harus sangat 

diperhatikan dalam transportasi. Waktu tempuh juga merupakan daya tarik 

utama dalam pemilihan moda yang akan digunakan oleh suatu perjalanan 

(manusia maupun barang), (Ofyar Z. Tamin, 2008) 

 

 

 

 

 

 


