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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kota Malang merupakan salah satu kota terbesar di Jawa Timur, 

bahkan sudah menjadi kota besar kedua setelah Surabaya. Kota ini juga 

memiliki letak yang strategis yaitu di tengah-tengah wilayah kabupaten Malang. 

Jumlah warga kota Malang pada tahun 2012 adalah 845.271 orang, namun lima 

tahun berikutnya jumlah tersebut membengkak menjadi 895.387 orang yang 

artinya terjadi peningkatan sebanyak 50.116 orang. Penyumbang utama 

pertambahan penduduk tersebut adalah migrasi, yang jumlahnya lebih tinggi 

dari pertambahan penduduk dari kelahiran (Tribunjatim.com, 2017). 

Kota yang dikenal dengan kota dingin ini seringkali dijadikan sebagai 

sebagai kota tujuan wisata atau pun sebagai tujuan pendidikan sehingga banyak 

warga luar kota yang beraktivitas di sini. Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil (Dispendukcapil) memperkirakan sekitar 3.000 orang yang tinggal di 

Malang namun bukan penduduk yang antara lain adalah mahasiswa dan 

pekerja dari luar kota. Jumlah penduduk yang tinggi harus didukung dengan 

adanya sarana dan prasarana yang memadai.  

Kota yang semakin berkembang, memiliki masyarakat dengan tingkat 

mobilitas yang tinggi. Suatu perkotaan intensitasnya dapat diidentifikasi 

melalui kegiatan transportasi, semakin tinggi tingkat intensitas transportasi 

akan menunjukkan intensitas kegiatan masyarakat yang tinggi pula. 

Masyarakat tentu akan memilih menggunakan transportasi yang nyaman
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yaitu kendaraan pribadi, namun hal tersebut bisa menimbulkan kemacetan 

karena kota akan dipenuhi oleh kendaraan pribadi. Masyarakat harus mulai 

sadar dan beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan massal, seperti 

contohnya taksi. Taksi merupakan salah satu angkutan umum yang 

menciptakan suasana layaknya kendaraan pribadi dengan besarnya biaya sewa 

ditentukan dengan alat argometer. 

Pada umumnya angkutan umum memiliki rute yang terbatas sehingga 

terkadang mengharuskan penumpang untuk oper agar sampai tempat tujuan, 

namun taksi mampu memberikan solusi akan permasalahan tersebut. 

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi taksi salah satunya adalah 

PT Citra Perdana Kendedes yang berlokasi di Jl. Bunga Merak No. 2 Malang. 

Perusahaan ini mulai berdiri pada 30 Desember 1991 dan  mempunyai aktivitas 

utama yaitu melayani masyarakat umum yang ingin memakai jasa transportasi 

(taksi) di seluruh Jawa Timur khususnya Malang Raya. Saat ini perusahaan 

telah memiliki 180 armada dengan rata-rata kendaraan keluaran tahun 2013. 

Perusahaan yang juga merupakan perusahaan taksi pertama di Kota 

Malang ini selalu berusaha mempertahankan eksistensinya dikalangan 

masyarakat dengan meningkatkan pelayanannya dan berusaha tetap menjadi 

pilihan utama bagi masyarakat Malang Raya. Hal ini dibuktikan dengan 

tingginya permintaan via telepon yang diterima oleh perusahaan setiap 

tahunnya. Data permintaan jasa taksi citra pada tahun 2012-2017 dapat dilihat 

pada Tabel 1.1 
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Tabel 1.1 Data Jumlah Permintaan dan Realisasi Armada Taksi 

Tahun 2012-2017 Didasarkan pada Pesanan per Telepon 

Tahun Jumlah Permintaan (per telepon) Jumlah Realisasi 

2012 474.551 396.973 

2013 505.343 453.419 

2014 558.524 493.381 

2015 593.125 581.080 

2016 615.025 602.225 

2017 362.445 351.997 

Sumber : PT Citra Perdana Kendedes (2018) 

Pada Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa jumlah permintaan taksi via 

telepon dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tahun 2012-2016 trend 

permintaan taksi terus mengalami peningkatan, hingga akhir 2016 muncul 

transportasi online di Malang yang akhirnya berdampak pada penurunan 

permintaan taksi bahkan pada 2017 terjadi penurunan yang sangat drastis. 

Persaingan yang terjadi antara taksi konvesional dan taksi online menimbulkan 

pro-kontra. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan terkait perizinan 

operasional.  

Kesenjangan yang ada sepertinya telah menimbulkan keresahan yang 

akhirnya menuntut pemerintah merespon terkait fenomena ini. Kompas.com 

(2017) menjelaskan bahwa pemerintah telah mengeluarkan revisi Peraturan 

Menteri 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan 

Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek yang mulai berlaku per  1 November 

2017. Adanya hal ini diharapkan mampu menciptakan persaingan yang sehat 

pada bisnis transportasi umum dan meningkatkan kembali permintaan akan 

jasa taksi.  

Perusahaan juga melakukan strategi untuk menghadapi persaingan 

yang semakin ketat dengan melakukan kerjasama dengan salah satu perusahaan 
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aplikasi online yaitu PT Go Jek Indonesia lebih tepatnya untuk fitur layanan 

Go-Car. Kerjasama ini diharapkan mampu menstabilkan permintaan 

perusahaan. Permintaan yang tinggi harus dibarengi dengan adanya kapasitas 

armada yang mampu memenuhinya. Armada yang dimiliki perusahaan saat ini 

belum mampu memenuhi permintaan konsumen dan masih terbilang cukup 

jauh dari jumlah izin yang dikantongi perusahaan yang mana untuk kota 

Malang sebanyak 250 unit (Bisnis.com, 2014), sehingga perusahaan harus 

menambah armadanya dengan melakukan investasi.  

Investasi merupakan suatu kegiatan perusahaan yang berdasarkan 

pada harapan bahwa dana yang diinvestasikan itu dapat menguntungkan bagi 

kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa 

akan selalu dihadapkan dengan keputusan untuk berinvestasi dalam aktiva 

tetap sebagai penunjang kegiatan produksi. Investasi aktiva tetap merupakan 

investasi yang masanya relatif lama atau lebih dari satu tahun dan biasanya 

membutuhkan dana yang cukup besar. Dana yang besar ini serta terdapat 

ketidakpastian dalam jangka waktu kembalinya modal yang telah ditanamkan 

merupakan hal yang perlu dipertimbangkan secara cermat dan tepat dalam 

memutuskan investasi aktiva tetap.  

Perusahaan yang akan melakukan investasi aktiva tetap memerlukan 

analisis terkait kelayakan investasi tersebut. Hal ini dilakukan agar terhindar 

dari kesalahan dalam pengambilan keputusan dan untuk mengatasi risiko 

kerugian di masa yang akan datang karena ada semacam kondisi ketidakpastian 

(Kasmir dan Jakfar, 2016:13). Analisis kelayakan ini bertujuan untuk 
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mengetahui tentang dapat tidaknya suatu proyek dilaksanakan dengan berhasil 

atau mampu tidaknya proyek investasi tersebut mendatangkan nilai ekonomis 

bagi perusahaan. Analisis yang sering digunakan untuk menilai kelayakan 

suatu investasi aktiva tetap adalah capital budgeting.  

Pada analisis capital budgeting diadakan suatu penilaian dengan 

menggunakan beberapa teknik, sehingga dapat diambil keputusan apakah 

sebaiknya menerima atau menolak suatu investasi. Berdasarkan uraian tersebut, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap rencana investasi tersebut 

dengan judul “Analisis Keputusan investasi Penambahan Armada Taksi pada 

PT Citra Perdana Kendedes Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, yang menjadi 

pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kondisi permintaan jasa angkutan taksi Citra pada tahun 2018-

2023? 

2. Apakah rencana penambahan armada taksi pada PT Citra Perdana 

Kendedes Malang layak dilaksanakan? 

 

C. Batasan Penelitian 

Pembatasan Penelitian dilakukan agar penelitian lebih terfokus pada 

permasalahan yang diteliti. Menurut Kasmir dan Jakfar (2016:16) secara umum 

aspek yang dikaji dalam studi kelayakan adalah aspek hukum, aspek pasar dan 
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pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis/operasi, aspek manajemen/ 

organisasi, aspek  ekonomi sosial dan aspek dampak lingkungan. Pada 

penelitian ini berfokus pada aspek keuangan dan lebih khususnya terkait 

kelayakan investasi penambahan aktiva tetap berupa taksi. Penelitian ini juga 

dibatasi pada data yang dianalisis yaitu laporan arus kas tahunan perusahaan 

tahun 2012-2017. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mendeskripsikan kondisi permintaan jasa angkutan taksi Citra pada 

tahun 2018-2023. 

b. Mengetahui kelayakan atas rencana investasi penambahan armada 

taksi. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Manajemen Perusahaan 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana informasi untuk 

pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang tepat dan 

menguntungkan di masa yang akan datang berkaitan dengan rencana 

investasi. 
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b. Bagi Kreditur Perusahaan

Kreditur seperti lembaga pembiayaan, perbankan, leasing, dll dapat

menggunakan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam

pengambilan keputusan pendanaan investasi.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk peneliti

selanjutnya yang ingin mengkaji dan mengembangkan penelitian

dalam bidang yang sama.


