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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Kota Batu merupakan salah satu kota di Jawa Timur, yang memiliki 

wilayah seluas 197,078 km
2
. Terletak kurang lebih 30 kilometer sebelah barat 

Kota Malang. Kota Batu dikenal sebagai kota wisata, karena dilihat dari 

keindahan alam yang memikat maka dari itu Kota Batu mengalami kemajuan 

yang sangat pesat dibidang pariwisata khususnya. Dengan semakin bertambahnya 

wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Kota Batu maka 

bertambah pula intensitas pergerakan arus lalu lintas seiring dengan semakin 

bertambahnya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya tingkat kesejahteraan 

hidup yang mendorong naiknya aktifitas dan kebutuhan untuk melakukan 

perjalanan. 

  Inilah yang menyebabkan kebutuhan akan alat transportasi dari waktu ke 

waktu terus meningkat. Seiring dengan meningkatnya mobilitas penduduk, maka 

dituntut tersedianya sarana transportasi angkutan kota yang memenuhi syarat 

kelancaran, kenyamanan dan keamanan. Sektor transportasi khususnya angkutan 

umum dan pelayanannya memang peranan yang sangat penting dalam rutinitas 

kehidupan di kota. 

 Salah satu transportasi darat yang cukup berhubungan erat dengan 

masyarakat adalah taksi. Taksi adalah salah satu moda angkutan yang sangat 

dibutuhkan di kota-kota besar dan kota pariwisata sebagai alternatif angkutan 

umum karena bersifat pelayanannya dan karakter modanya yang tidak berbeda 

dengan kendaraan pribadi. Taksi adalah moda angkutan umum yang sifat 

pelayanannya tidak dalam trayek. (warpani : 2002 hal 62).  

 Beberapa kota di Indonesia sudah cukup lama mengoperasikan armada 

taksi. Pangsa pasar armada taksi adalah masyarakat menengah atas, wisatawan 

dan mereka yang mempunyai kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat 

menggunakan pelayanan angkutan umum yang lain. Oleh karen itu, keputusan 
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pengoperasian armada taksi disuatu kota atau perkotaan harus didasarkan terutama 

pada pertimbangan ekonomis demi kelangsungan hidup perusahaan. 

 Ditambah lagi dengan banyaknya jasa angkutan  umum belum sepenuhnya 

memenuhi kebutuhan penumpang di Kota Batu seiring dengan pertumbuhan 

penduduk yang semakin bertambah setiap tahunnya. Jasa angkutan umum  belum 

mampu bersaing dengan perusahaan pertaksian yang sudah ada, dilihat pada 

tingkat kenyamanannya itulah salah satu alasan kenapa jumlah kebutuhan armada 

taksi di Kota Batu  perlu di analisa. 

 Semakin tahun jumlah pengguna taksi dan tamu hotel domestik maupun 

mancanegara di Kota Batu semakin bertambah. Pada tahun 2014 jumlah pengguna 

taksi mencapai 74.532 jiwa, dan tahun 2015 mencapai 74.594 jiwa. (PT. Citra 

Perdana Kendedes).  Dengan meningkatnya semua kebutuhan tersebut, maka 

kebutuhan tamu hotel terutama di Kota Batu akan sarana transportasi juga akan 

meningkat. Berdasarkan ijin trayek yang terdaftar di DLLAJ sampai dengan tahun 

2015 Kota Batu memiliki 100 armada taksi, akan tetapi jumlah armada yang 

beroperasi sekitar 80 armada taksi. Mulai tahun 2010 Indonesia memasuki pasar 

bebas, manajemen perusahaan taksi mengharapkan permintaan masyarakat 

terhadap taksi juga akan meningkat. Seiring dengan kebutuhan masyarakat akan 

transportasi yang semakin berkembang. 

 Maka dari itu penulis akan menganalisa berapa jumlah taksi yang 

dibutuhkan di Kota Batu. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukkan atau 

kekurangan armada taksi di kota Batu. Dan taksi menghasilkan keuntungan yang 

layak bagi pengusaha. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

1. Armada taksi yang beroperasi di lapangan jumlahnya lebih sedikit

dari jumlah total armada yang terdaftar di DLLAJ Kota Batu.

2. Kebutuhan masyatrakat terutama di Kota Batu akan sarana

transportasi terus meningkat.

1.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian maka dapat diambil suatu rumusan masalah yang akan 

dibahas dalam studi ini, yaitu : 

1. Bagaimana hubungan antara jumlah armada taksi dengan jumlah

pertumbuhan pengguna taksi di Kota Batu ?

2. Berapakah jumlah armada taksi yang dibutuhkan di Kota Batu untuk

tahun 2016 dan pada lima tahun yang akan datang ?

1.4 Batasan Masalah  

Agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka dalam analisa ini 

dibuat batasan masalah sebagai berkut : 

1. Tidak menganalisa taksi yang berada diluar kota Batu.

2. Tidak membahas biaya operasional kendaraan.

3. Tidak membahas tarif taksi.

1.5 Tujuan Studi  

Tujuan dari analisa ini adalah : 

1. Untuk mengetahui jumlah armada taksi yang beroperasi dan bagaimana

pengaruhnya terhadap pertumbuhan pengguna taksi di Kota Batu.

2. Untuk mengetahui jumlah armada taksi yang dibutuhkan tahun 2016

dan pada lima tahun yang akan datang.
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1.6  Manfaat Studi  

Manfaat dari studi ini adalah : 

1. Bagi instansi Pertaksian  

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah armada taksi yang 

dibutuhkan di Kota Batu sehingga perusahaan pertaksian tidak 

mengalami kerugian akibat penumpukan armada atau kekurangan 

armada. 

2. Bagi Penulis 

Penulis dapat mengetahui secara langsung langkah-langkah yang 

diperlukan dalam penulisan ini. Sehingga penulis dapat menerapkan 

materi yang didapat dari bangku kuliah. 

 

 


