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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Transportasi memiliki pengertian yaitu suatu kegiatan yang mempunyai peran 

penting dalam kehidupan bermasyarakat, terutama di Indonesia. Transportasi juga 

dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dapat memindahkan suatu (barang 

maupun orang) pada satu tempat menuju ke tempat yang lain. Keberadaan 

transportasi sangat berperan penting dalam mensukseskan aktifitas manusia sehari – 

hari. Pentingnya transportasi terhadap masyarakat, maka pada suatu sistem 

transportasi nasional harus dikelola dan ditata dengan sebaik – baiknya agar 

ketersediaan jasa transportasi dapat mewujudkan transportasi yang aman, nyaman, 

lancar, dan harga yang terjangkau.  

 Adanya pengembangan kota di Indonesia salah satu yang dijadikan instrumen 

dalam mengarahkan perkembangan kota adalah sarana dan prasarana transportasi. 

Selain di Indonesia, perkembangan transportasi di dunia semakin pesat. Dalam hal 

transportasi negara di dunia yang memiliki sarana dan prasarana transportasi yang 

paling maju adalah Negara Jepang. Jenis – jenis transportasi di dunia ada tiga yaitu : 

laut, udara, dan darat. Salah satu contoh transportasi darat di era modern saat ini 

adalah taksi.  

Pada Negara Jepang taksi dapat di jumpai di stasiun, dan di sekitar hotel. 

Sedangkan di Indonesia taksi dapat di jumpai di terminal, pusat perbelanjaan, serta di 
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sekitar hotel. Jenis taksi pada kedua Negara tersebut terbagi menjadi dua, yaitu taksi 

online dan taksi konvensional.  

Di Indonesia sendiri taksi sangat banyak peminatnya, salah satu kota di 

Indonesia yang memiliki peminat transportasi taksi yang cukup tinggi adalah di Kota 

Malang. Salah satu contoh perusahaan taksi konvensional di Kota Malang adalah 

Taksi Citra Perdana Kendedes. Sedangkan salah satu contoh perusahaan taksi online 

di Kota Malang adalah Grab Car.  

Taksi online dan taksi konvensional citra perdana kendedes memiliki beberapa 

perbedaan pertama cara memesan taksi, pada taksi online konsumen dapat memesan 

taksi melalui aplikasi yang telah disediakan oleh perusahaan taksi online, sedangkan 

pada taksi konvensional citra perdana kendedes konsumen dapat memesan taksi 

melalui nomor telfon maupun bertatap muka secara langsung dengan pengemudi taksi 

konvensional citra perdana kendedes, perbedaan kedua adalah mengenai jumlah tarif 

yang di patok pada taksi online dan taksi konvensional. Untuk taksi online per 

kilometer perjalanan para penumpang di patok dengan harga Rp 6.000, sedangkan 

untuk taksi konvensional per kilometer perjalanan para penumpang di patok dengan 

harga Rp 3.600 tetapi dengan tariff membuka pintu sebesar Rp 5.000. (Sumber : Bang 

Jo, dan Arif 2019) 

  Dengan adanya perbedaan tersebut saat ini peminat taksi konvensional di 

Kota Malang mengalami penurunan yang signifikan, menurut para pengemudi taksi 
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citra perdana kendedes sebelum adanya taksi online pendapatan per hari para 

pengemudi taksi citra perdana kendedes rata – rata Rp 400.000 hingga Rp 200.000, 

namun pendapatan tersebut belum di potong dari perusahaan taksi citra perdana 

kendedes. Sedangkan pendapatan bersih para pengemudi taksi citra perdana kendedes 

sebelum adanya taksi online mencapai kurang lebih Rp 200.000. Tetapi dengan 

adanya taksi online saat ini pengemudi taksi citra perdana kendedes setiap harinya 

dapat menghasilkan pendapatan sebesar Rp 200.000, namun pendapatan tersebut 

belum di potong dari perusahaan taksi citra perdana kendedes. Untuk pendapatan 

bersih para pengemudi taksi citra perdana kendedes setelah adanya taksi online 

mencapai kurang lebih Rp 100.000 (Sumber : Arif 2019)  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk 

meneliti bagaimana pengaruh Grab car atau taksi online terhadap pendapatan taksi 

Citra Perdana Kendedes di Kota Malang, maka penulis menyusun penelitian dengan 

judul “ANALISIS PENDAPATAN TAKSI CITRA PERDANA KENDEDES 

SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA TAKSI ONLINE DI KOTA 

MALANG”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti dapat merumuskan masalah 

yaitu bagaimana pendapatan para pengemudi taksi citra perdana kendedes sebelum, 

dan sesudah adanya taksi online di Kota Malang, dan apakah ada perbedaan 
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pendapatan para pengemudi taksi citra perdana kendedes sebelum dan sesudah 

adanya taksi online di Kota Malang. 

C. Batasan Masalah  

Dalam masalah yang telah diketahui diatas supaya permasalahan tidak melebar 

dan keluar dari topik yang diteliti, maka penelitian ini hanya terbatas pada para 

pengemudi taksi citra perdana kendedes yang menggunakan taksi konvensional. Data 

yang digunakan adalah sebanyak 50 responden.  

D. Tujuan 

Untuk mengetahui pendapatan para pengemudi taksi citra perdana kendedes 

sebelum dan sesudah adanya taksi online di Kota Malang, dan untuk mengetahui 

apakah ada perbedaan pendapatan para pengemudi taksi citra perdana kendedes 

sebelum dan sesudah adanya taksi online di Kota Malang. 

E. Manfaat 

Adapun manfaat yang di peroleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis terhadap kesejahteraan 

pengemudi taksi citra perdana kendedes.  

2. Sebagai bahan studi dan menambah ilmu pengetahuan untuk para peneliti 

selanjutnya.  

3. Sebagai masukan terhadap pemerintah agar pemerintah dapat mampu mengatasi 

perkembangan dalam transportasi.  
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4. Untuk memberikan pengetahuan terhadap perusahaan taksi citra perdana 

kendedes agar mampu dapat bersaing dan mengatasi perkembangan transportasi 

di era modern saat ini.  

5. Untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat khususnya dalam media 

transportasi di Kota Malang.  

 


