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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Surakarta merupakan kota yang sedang berkembang yang transportasi dalam kehidupan 

masyarakatnya merupakan kesatuan mata rantai kehidupan yang berpengaruh dalam 

pembangunan. Transportasi juga memiliki peranan yang penting dan strategis, karena merupakan 

sarana untuk memperlancar mobilitas masyarakat. 

Untuk melayani kebutuhan masyarakat Surakarta dalam hal transportasi khususnya, baik 

pemerintah maupun swasta telah banyak menyediakan sarana transportasi. Sehingga pada 

pertangahan 1980-an mulai diperkenalkan angkutan taksi yang bisa beroperasi 24 jam dan 

melayani masyarakat door to door. 

Sejalan dengan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang menuntut adanya 

sarana  angkutan yang cepat dan siap pakai sewaktu-waktu, maka taksi menjadi semakin 

memasyarakat, artinya taksi sudah menjadi kebutuhan masyarakat Surakarta. Pelayanan 

angkutan taksi ini akan berjalan baik dan mantap apabila dicapai keseimbangan antara 

penyediaan dan permintaan, untuk itu perlu diberikan pelayanan yang nyaman dan memuaskan 

bagi para pengguna taksi. 

Perkembangan yang terjadi di kota Surakarta mempengaruhi bidang perdagangan, 

pendidikan yang sedang berlangsung di kota Surakarta. Walau di Surakarta telah terdapat banyak 

moda transportasi tetapi karena pada daerah-daerah tertentu sering terjadi kemacetan maka 

semakin banyak orang yang membutuhkan angkutan umum yang cepat mengantarkan ke tempat 

tujuan. Melihat kondisi di atas dengan semakin banyaknya perusahaan angkutan taksi maka perlu 

adanya penelitian yang lebih mengenai kinerja pelayanan angkutan taksi tersebut dalam 

melayani permintaan dari pelanggan. Oleh sebab itu dalam tugas akhir ini kami mengambil judul 

Pola Pelayanan Angkutan Umum Taksi Di Kota Surakata.  

Seiring dengan kemajuan teknologi dalam kehidupan sekarang, maka banyak pengguna 

taksi yang menggunakan telepon sebagai sarana pemesanan taksi tanpa harus mengeluarkan 

tenaga untuk mencari dari suatu tempat. 



 
B. Rumusan Masalah 

Berdasar uraian latar belakang masalah, maka akan dilakukan suatu penelitian mengenai 

pola pelayanan angkutan taksi di Surakarta, khususnya pelayanan yang melalui via telepon pada 

Gelora Taksi dan Kosti Solo.  

C. Tujuan Penelitian  

Penyusunan tugas akhir tentang Pola Pelayanan Angkutan Taksi di Kota Surakarta ini 

bertujuan untuk : 

1) Mengetahui parameter dari antrian mengenai Pelayanan Angkutan Taksi di Kota Surakarta 

2) Mengetahui pendapat masyarakat tentang kinerja pelayanan taksi via telepon dengan 

menggunakan kuesioner. 

3) Membandingkan waktu pelayanan keseluruhan (mulai dari telepon hingga mendapatkan 

taksi) antara hasil pengukuran dengan penilaian pelanggan.  

D. Batasan Masalah  

Untuk memperjelas area penelitian dalam penyusunan tugas akhir ini, maka diperlukan 

beberapa pembatasan, yaitu : 

1) Penulis membatasi objek studi pada Gelora Taksi dan Kosti Solo. 

2) Karena taksi menganut lintas bebas disebabkan pelayanan pribadi, maka penelepon yang 

dilayani dibatasi dalam kota Surakarta. 

3) Kuesioner mengenai kinerja pelayanan taksi dibagikan kepada para pengguna taksi saat 

menggunakan jasa taksi tersebut. 

4) Parameter- parameter dalam antrian 

a) Jumlah orang yang terdapat dalam sistem. 

b) Jumlah orang yang terdapat dalam antrian  

c) Waktu yang dibutuhkan orang dalam sistem. 

d) Waktu yang dibutuhkan orang dalam antrian.  

E. Manfaat Penelitian 



 
Manfaat yang diharapkan pada penyusunan tugas akhir ini tentang pola pelayanan 

angkutan taksi di Surakarta ini adalah : 

1. Bagi Perusahaan Taksi 

a). Sebagai masukan dan bahan pertimbangan terhadap Perusahaan Gelora Taksi dan 

Perusahaan Kosti Solo apakah pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan kondisi 

saat ini atau belum. 

b). Mengetahui seberapa besar kekurangan dalam hal pelayanan terhadap masyarakat, serta 

dapat mengetahui solusi-solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi kekurangan 

tersebut.  

c). Terwujud pelayanan yang makin baik terhadap masyarakat. 

2. Bagi Masyarakat 

a) Masyarakat dapat membandingkan pelayanan taksi yang ada di Surakarta. 

b) Masyarakat lebih tahu keunggulan angkutan taksi dari pada angkutan umum lainnya. 

3. Bagi Penulis 

Manfaat yang didapat bagi penulis adalah menambah pengetahuan tentang kemajuan lalu 

lintas kendaraan, khususnya pada angkutan taksi di Surakarta.  

F. Keaslian Penelitian  

Penelitian mengenai Pola Pelayanan Angkutan Umum Taksi Di Kota Surakarta (studi 

kasus Perusahaan Taksi Gelora Taksi dan Kosti Solo ) belum pernah dilakukan. Meskipun 

demikian, kajian tentang taksi pernah dilakukan, seperti Evaluasi Penetapan Tarif Angkutan 

Taksi Di Surakarta Studi Kasus Pada Taksi Kosti Ditinjau Dari Pengaruh Biaya Operasional 

Kendaraan oleh Ihsanuddin Al Imam (2000).  


