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ABSTRAK 

 

Taksi adalah angkutan umum tidak dalam trayek di perkotaan yang mempunyai spesifikasi 
tertentu dalam melayani penumpang. Angkutan ini bersifat privat dan mampu 
memberikan pelayanan seperti kendaraan pribadi. Kota Semarang adalah salah satu Kota 
Metro di Indonesia tentunya pelayanan taksi sangat diperlukan.  
 
Berdasarkan survey yang dilakukan terhadap masyarakat, pengemudi taksi, instansi 
pemerintah terkait dan perusahaan taksi maka diperoleh hasil bahwa di Kota Semarang 
dibutuhkan pelayanan taksi karena masyarakat pengguna taksi adalah masyarakat Kota 
Semarang dalam berbagai kalangan, selain itu tujuan perjalanan menggunakan taksi 
adalah belanja, ke rumah sakit dan bekerja. Sedangkan menurut pengemudi, armada 
adalah sebagian besar milik perusahaan, status pengemudi adalah pegawai tetap dan 
harus hapal jalan. Selain itu jumlah taksi eksisting di Kota Semarang sebanyak 965 
armada. 
 
Berdasarkan analisis pelayanan taksi ternyata jumlah taksi yang ada di Kota Semarang 
perlu dilakukan penambahan karena tingkat penggunaan kendaraan taksi sudah mencapai 
lebih dari 60% (91%). Jumlah kebutuhan taksi pada tahun 2014 sebanyak 721 armada. 
 

Key words : Pelayanan taksi, Kebutuhan taksi,,taksi 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

 
1.1 Latar belakang 

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh sistem transportasi 

yang ada. Semakin lancar akses transportasi suatu wilayah akan berdampak pada 

pesatnya kemajuan ekonomi. Dengan kata lain antara transportasi dan ekonomi 

merupakan dua sisi koin yang tidak dapat dipisahkan. 

 

Perkembangan ekonomi di Kota Semarang yang semakin meningkat terbukti jumlah 

fasilitas perbelanjaan di Kota semarang semakin banyak dan pembangunan hotel-

hotel baru banyak dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan Kota 

Semarang di bidang ekonomi semakin pesat dan mempunyai daya tarik tinggi bagi 

investor untuk pengembangan usahanya.. 

 

Kota Semarang dengan 1,5 juta penduduk saat ini telah menjadi Kota Metropolitan. 

Peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah menyebabkan bertambahnya pula 

pergerakan orang dan barang pada suatu wilayah.  

 

Namun pesatnya perkembangan Kota Semarang tersebut jika tidak diimbangi 

dengan peningkatan pelayanan transportasi umum tentunya akan menurunkan citra 

Kota Semarang sehingga investasi yang semula cukup baik berkembang akan 

menurun. Selain itu buruknya pelayanan transportasi akan berdampak pada 

peningkatan jumlah kendaraan pribadi sehingga berakibat kemacetan di ruas-ruas 

jalan. 

 

1.2. Permasalahan 

Peningkatan pergerakan suatu wilayah tentunya harus diimbangi dengan 

peningkatan sarana dan prasarana karena konsep pergerakan atau transportasi 

adalah proses pemindahan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain. 

Berdasarkan pengertian tersebut, prasarana dalam hal ini untuk lalu lintas 

angkutan jalan adalah jalan raya sedangkan sarana adalah berupa kendaraan. 
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Salah satu alat transportasi yang diminati oleh masyarakat adalah taksi karena 

dianggap sebagai alat transportasi yang mampu menyaingi kehandalan kendaraan 

pribadi (Laboratorium Transportasi,2012). 

 

Berdasarkan survey pendahuluan (2013), menunjukkan bahwa jumlah penumpang 

yang membutuhkan jasa taksi di Kota Semarang terjadi peningkatan dari 350.000 

orang  perbulan pada tahun 2012 menjadi 450.000 orang perbulan pada tahun 

2013.  

 

Tingginya permintaan akan layanan taksi perlu diimbangi dengan penyediaan 

angkutan taksi sehingga antara demand dan supply harus terjadi keseimbangan 

sehingga kebutuhan yang ada dapat terlayani dengan baik. Untuk itu perlu 

dilakukan kajian pelayanan taksi di Kota Semarang 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat  

Tujuan kajian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui besarnya permintaan taksi di Kota Semarang 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan taksi di Kota 

Semarang 

3. Untuk mengetahui jumlah taksi yang beroperasi di Kota Semarang 

4. Untuk mengetahui pelayanan taksi di Kota Semarang 

 

Hasil kajian ini bermanfaat sebagai salah satu pertimbangan untuk melakukan 

evaluasi kebutuhan taksi di Kota Semarang sehingga mampu melayani masyarakat 

dengan sebaik-baiknya. 

 

1.4. Batasan Studi 

Kegiatan studi dilakukan di Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam kajian 

ini adalah analisis diskriptif berdasarkan data-data primer melalui survey lapangan, 

data sekunder yang berhasil dikumpulkan dari instansi terkait dan data-data dari 

studi sebelumnya.  
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Hasil analisis tersebut kemudian didekati dengan teori-teori yang terkait dari sisi 

transportasi,dengan memanfaatkan data-data yang ada dan diolah dalam aspek 

teori transportasi sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang 

pelayanan taksi sebagai salah satu sarana untuk melayani kebutuhan angkutan bagi 

masyarakat sekarang dan yang akan datang, 

 

 
Gambar 1.1. Wilayah Studi Kajian Kebutuhan Taksi Kota Semarang 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
2.1. Transportasi 
 
Transportasi adalah perpindahan barang dan penumpang dari suatu tempat ke 

tempat lain  dan mempunyai dua unsur terpenting yaitu pergerakan (movement) 

dan perubahan tempat bagi muatannya ( Salim, 2002). Transportasi mempunyai 

pengaruh besar terhadap perorangan, masyarakat, pembangunan ekonomi dan 

sosial ekonomi suatu masyarakat (Salim,2002). 

 

Kebutuhan akan jasa-jasa transportasi tergantung dari pertumbuhan penduduk, 

pembangunan wilayah dan daerah, perdagangan, industrialisasi dan penyebaran 

penduduk (Salim, 2002). Permintaan (Demand) transportasi dipengaruhi oleh 

jumlah penduduk, penghasilan, harga, gaya hidup dan kecenderungan sosial 

(Reksodiprodjo,2001). 

 

Semakin besar jumlah penduduk maka kebutuhan akan semakin meningkat 

sehingga aktivitas untuk pemenuhan kebutuhan semakin meningkat, karena itu 

akan berakibat meningkatnya kebutuhan akan alat transportasi, demikian pula 

dengan adanya pembangunan wilayah dan daerah menyebabkan pertumbuhan 

pusat-pusat kegiatan dan pemukiman sehingga akan memperbesar kebutuhan akan 

pergerakan. Meningkatnya perdagangan baik komoditas dan jangkauan penyebaran 

perdagangan menyebabkan kebutuhan akan jasa transportasi semakin meningkat, 

selain itu kemajuan industri baik sektor komoditas maupun alat transportasi ikut 

mendorong kebutuhan akan alat transportasi (Salim,2002). 

 

Tujuan transportasi adalah menyelenggarakan pemindahan dengan aman, nyaman 

dan ekonomis, aman yang dimaksud disini adalah obyek yang dipindahkan adalah 

dalam kondisi seperti sebelum dipindahkan dan tanpa ada gangguan selama 

melakukan proses transportasi. Sedangkan nyaman adalah obyek yang berpindah 

mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan apa seharusnya dalam arti sesuai 

dengan standar yang berlaku. Ekonomis dimaksudkan bahwa efektifitas dan efisien 

merupakan unsur yang diutamakan dalam arti tidak ada pemborosan terutama dari 
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sisi biaya dan waktu karena indikator utama dalam mengukur pelayanan 

transportasi adalah dari waktu dan biaya. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi transportasi adalah sarana, prasarana, pengguna 

(Khisty dan Lall,2006) namun faktor lingkungan juga ikut mempengaruhi 

(Ruktiningsih,2007). Empat faktor tersebut saling berkolaborasi, berinteraksi 

membentuk suatu sistem transportasi, secara skematik dapat dilihat pada Gambar 

3.1 di bawah ini, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Faktor-faktor Transportasi 
(Sumber : Ruktiningsih,2007) 

 

Sarana adalah alat transportasi atau moda transportasi yang digunakan sebagai alat 

pemindahan, sedangkan prasarana adalah media yang dilalui oleh sarana. User 

atau human adalah pelaku transportasi sedangkan lingkungan adalah kondisi atau 

keadaan yang berkaitan dengan kondisi sekitarnya. 

 

Transportasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan perkotaan. 

Transportasi merupakan kebutuhan turunan yang mutlak dilakukan untuk 

mendukung berbagai aktifitas masyarakat perkotaan. Pergerakan masyarakat 

perkotaan berkembang pesat sejalan dengan perkembangan wilayah dan 

pertumbuhan wilayah yang semakin hari semakin tinggi. Hal ini menimbulkan 

permasalahan dimana kapasitas prasarana transportasi untuk mendukung 

pergerakan masyarakat tidak dapat mengantisipasi kebutuhan yang ada.  

 

Sistem 
Transportasi 

Lingkungan Prasarana 

Sarana User/Human 
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Permasalahan transportasi yang terjadi adalah penyediaan prasarana transportasi 

yang terbatas menjadikan pergerakan transportasi yang terjadi kurang optimal 

yang akhirnya memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi dan perkembangan 

wilayah. Idealnya, sebuah kota harus dapat menyediakan prasarana dan sarana 

transportasi yang sesuai dengan kebutuhan pergerakan yang ada. Jika tidak, yang 

terjadi adalah adanya ketidakseimbangan supply-demand yang akhirnya 

memberikan dampak pada aktifitas masyarakat secara keseluruhan.  

 

Penyediaan prasarana dan sarana transportasi yang memadai berawal dari 

kapasitas angkut yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini merupakan hal umum yang 

terjadi di wilayah perkotaan di negara berkembang dimana penyediaan 

transportasi masih difokuskan pada kapasitas angkut. Pada kota yang lebih maju, 

penyediaan prasarana dan sarana transportasi dituntut untuk dapat memberikan 

pelayanan pengangkutan yang lebih baik dalam mengakomodir pergerakan.  

 

Kebijakan transportasi sebaiknya melepaskan fokus pada kendaraan bermotor dan 

memandang sistem transportasi secara terpadu. Tujuan kebijakan transportasi 

terpadu adalah untuk menciptakan sistem transportasi yang ramah lingkungan 

hidup dengan meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem transportasi. Dengan 

kenaikan efisiensi ini penggunaan bahan bakar menurun sehingga subsidi 

pemerintah untuk BBM diharapkan juga akan menurun. Sistem transportasi itu juga 

bersifat berpihak pada rakyat. Bersamaan dengan itu kerusakan kualitas lingkungan 

hidup menurun dan tingkat keadilan meningkat (Soemarwoto, 2005).  

 

Secara umum, pertumbuhan penduduk di kota-kota besar di Indonesia sebesar 5,5 

persen per-tahun, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan 

rata-rata 1,8% pertahun (Bappenas, 2003). Perkembangan wilayah perkotaan di 

Indonesia, khususnya dalam sepuluh tahun terakhir, menunjukkan perkembangan 

yang mengarah ke perluasan wilayah kota ke daerah-daerah sekitarnya membentuk 

kota megapolitan. Perluasan wilayah perkotaan seperti Jabodetabek, Bandung 

Metropolitan Area, Gerbang kertosusilo Surabaya, Aglomerasi Yogyakarta, Mebidang 

Medan, Mamminasata Makassar dan sebagainya. Hal ini antara lain disebabkan oleh 

wilayah pemukiman yang bergeser ke arah luar kota yang harga lahannya lebih 
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murah. Perluasan wilayah tersebut serta merta akan merubah pola pergerakan 

masyarakat.  

 

Dengan daya tarik kota, terutama daya tarik ekonomi, menjadikan kota-kota besar 

tersebut tetap menjadi tujuan urbanisasi dan akhirnya menjadikan penduduk pada 

kota-kota tersebut menjadi sangat tinggi. Tercatat pada tahun 1998/1999, jumlah 

kota metropolitan yang ada di Indonesia sebanyak 12 kota dengan total jumlah 

penduduk mencapai 44,3 juta orang (Infrastruktur Indonesia, Bappenas 2003). 

Jumlah ini didominasi oleh penduduk di wilayah Jabodetabek sebesar kurang lebih 

20 juta orang. Diperkirakan pada tahun 2020 nanti, jumlah kota metropolitan 

menjadi sebanyak 23 kota dengan total penduduk sekitar 92 juta orang.  

 

Idealnya, kota dengan penduduk lebih dari 1 juta orang yang merupakan kota 

metropolitan harusnya telah memiliki sistem angkutan umum yang terintegrasi 

dengan kualitas pelayanan yang handal. Dengan demikian, prasarana jaringan-

jaringan yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal.  

 

Kawasan metropolitan ini akan mempengaruhi pola pergerakan transportasi. 

Kawasan pemukiman yang umumnya di sekitar wilayah sub-urban menjadi 

pembangkit (pada pagi hari) dan penarik pergerakan (pada sore hari) menjadi 

beban bagi penyediaan transportasi.  

 

Namun yang terjadi di perkotaan terutama di Indonesia adalah penyediaan 

prasarana dan sarana angkutan sangat terbatas dengan kualitas pelayanan yang 

sangat memprihatinkansehingga masih belum dapat memenuhi kebutuhan akan 

transportasi. Hal ini terlihat dari masih banyaknya anggota masyarakat yang tidak 

terlayani oleh angkutan khususnya pada pagi dan sore hari. Selain itu, pelayanan 

angkutan umum yang seadanya, baik dari sisi kendaraan maupun jaringan 

pelayanan, semakin memperburuk kondisi angkutan umum. Kondisi yang demikian 

akan memicu penggunaan kendaraan pribadi pada masyarakat perkotaan dalam 

menjalankan aktifitasnya.  

 



 

Kondisi yang demikian menyebabkan hampir semua

Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, Surabaya dan Makassar, kemacetan lalu lintas 

akibat kepadatan kendaraan pada jaringan jalan merupakan pemandangan sehari

hari. Penyebab utamanya adalah volume kendaraan yang ada tidak dapat 

diakomodir oleh jaringan jalan yang ada. Akhirnya muncul ketidakseimbangan 

dalam bentuk tertundanya perjalanan, polusi (udara dan suara) meningkat, dan 

produk ikutan lainnya, seperti stress

Ohta ketidakseimbangan ini diberikan pada ilustrasi sebagai berikut:

Gambar 2.2 Situasi transportasi perkotaan pada masa sekarang

Gambar 2.3 Pergeseran paradigma dalam kebijakan 

Konsep tersebut di atas adalah merupakan jawaban bagi upaya menyelesaikan 

permasalahan transportasi yang selama ini terjadi dan merupakan strategi dalam 

penyelesaian keterbatasan wilayah dan dana. Konsep ini 

mematahkan paradigma lama yang dikenal pada era tahun 70

transportasi adalah dengan cara meningkatkan kapasitas prasarana. Padahal jika 

paradigma lama dijalankan secara logika

Kondisi yang demikian menyebabkan hampir semua kota besar di Indonesia seperti 

Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, Surabaya dan Makassar, kemacetan lalu lintas 

akibat kepadatan kendaraan pada jaringan jalan merupakan pemandangan sehari

ri. Penyebab utamanya adalah volume kendaraan yang ada tidak dapat 

diakomodir oleh jaringan jalan yang ada. Akhirnya muncul ketidakseimbangan 

dalam bentuk tertundanya perjalanan, polusi (udara dan suara) meningkat, dan 

produk ikutan lainnya, seperti stress, segala macam penyakit akibat polusi.Oleh 

Ohta ketidakseimbangan ini diberikan pada ilustrasi sebagai berikut: 

Situasi transportasi perkotaan pada masa sekarang 
Sumber: Ohta (1998) 

 
Pergeseran paradigma dalam kebijakan transportasi perkotaan

Sumber: Ohta (1998) 

Konsep tersebut di atas adalah merupakan jawaban bagi upaya menyelesaikan 

permasalahan transportasi yang selama ini terjadi dan merupakan strategi dalam 

penyelesaian keterbatasan wilayah dan dana. Konsep ini merupakan upaya untuk 

mematahkan paradigma lama yang dikenal pada era tahun 70-an yaitu penanganan 

transportasi adalah dengan cara meningkatkan kapasitas prasarana. Padahal jika 

paradigma lama dijalankan secara logika sangatlah tidak mungkin karena 

16 

kota besar di Indonesia seperti 

Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, Surabaya dan Makassar, kemacetan lalu lintas 

akibat kepadatan kendaraan pada jaringan jalan merupakan pemandangan sehari-

ri. Penyebab utamanya adalah volume kendaraan yang ada tidak dapat 

diakomodir oleh jaringan jalan yang ada. Akhirnya muncul ketidakseimbangan 

dalam bentuk tertundanya perjalanan, polusi (udara dan suara) meningkat, dan 

, segala macam penyakit akibat polusi.Oleh 

 

transportasi perkotaan 

Konsep tersebut di atas adalah merupakan jawaban bagi upaya menyelesaikan 

permasalahan transportasi yang selama ini terjadi dan merupakan strategi dalam 

merupakan upaya untuk 

an yaitu penanganan 

transportasi adalah dengan cara meningkatkan kapasitas prasarana. Padahal jika 

karena untuk 
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memenuhi kebutuhan tersebut dengan terus membangun jaringan jalan baru 

berarti akan menyerap biaya yang sangat mahal dan terbentur oleh keterbatasan 

lahan. Selain itu penyediaan jaringan jalan baru akan segera dipenuhi oleh 

kendaraan akibat pergerakan yang tertekan (supressed demand) dan akhirnya 

hanya akan menimbulkan kemacetan baru. 

 

2.2. Sistem Transportasi Perkotaan 

Dalam usaha merancang sistem transportasi perkotaan yang mampu melayani 

perkembangan kebutuhan transportasi suatu kota, diperlukan suata analisis 

mengenai kebutuhan pergerakan lalu lintas jalan raya di masa datang dengan 

mengacu kepada perkembangan sektor/subsektor yang berkaitan. Sistem angkutan 

perkotaan akan melibatkan berbagai komponen transportasi perkotaan baik sisi 

prasarana maupun sarana. Untuk sistem prasarana adanya jalan raya merupakan 

komponen yang penting bagi sarana yaitu kendaraan, namun keduanya merupakan 

komponen yang tidak terpisahkan. 

 

Berbicara masalah kendaraan, tentunya dapat dibedakan dalam dua golongan besar 

yaitu kendaraan bermotor dan kendaraan tak bermotor, sedangkan kendaraan 

bermotor dibedakan dalam kendaraan pribadi dan kendaraan umum. 

 

Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk 

dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak 

langsung (KM No. 35 Tahun 2003). Jenis kendaraan ini dibedakan menjadi dua yaitu 

umum dalam trayek dan tidak dalam trayek. Kedua jenis kendaraan di atas 

merupakan komplemen antara satu dan yang lainnya dalam membentuk sistem 

transportasi perkotaan dalam melayani pergerakan masyarakat. 

 
 
2.3. Taksi 
 
Berdasarkan Pasal 152 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan menyatakan angkutan taksi adalah angkutan door to door 

service dengan wilayah operasi pada  kawasan perkotaan, kawasan perkotaan ini 

dapat berada dalam wilayah kota, dalam wilayah kabupaten, melampaui wilayah 
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kota atau kabupaten dalam satu wilayah provinsi dan kawasan perkotaan yang 

melampaui batas provinsi. Wilayah operasi dan batas maksimal kebutuhan taksi 

ditetapkan oleh Pemerintah. 

 

Taksi adalah salah satu angkutan umum tidak dalam trayek merupakan mobil 

penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer dan 

merupakan angkutan yang  melayani dari pintu ke pintu  (door to door service) 

dalam wilayah operasi terbatas ( KM No.35 Tahun 2003). 

 
 
Taksi adalah angkutan yang mempunyai kekhasan tersendiri yaitu melayani dari 

pintu ke pintu (door to door) dengan kualitas pelayanan diatas standar pelayanan 

yang disediakan moda lain dan memang dikhususkan untuk melayani penumpang 

sesuai panggilan (on call). Karena karakteristik istimewa ini lah tarif pelayanan 

taksi ditetapkan diatas tarif angkutan umum lainnya. Dengan pertimbangan tarif 

diatas harga umum maka calon penumpang pun akan memilah kapan menggunakan 

taksi dan kapan menggunakan moda lainnya. 

 

Tuntutan atau pengharapan (ekspektasi) pelayanan yang diatas pelayanan 

transportasi lainnya maka perusahaan taksi harus didukung oleh permodalan yang 

kuat serta manajemen yang memadai. Kunci keberhasilan kepengusahaan taksi 

dengan demikian adalah keefektivan manajemen kepengusahaan.  

 

Kejelian manajemen untuk menempatkan pool-pool armadanya yang dekat dengan 

pengguna akan sangat mendukung pengembangan perusahaan karena umumnya 

calon penumpang taksi memang memilih moda ini dengan pertimbangan 

ketidakperluan untuk menunggu seperti yang harus dilakukannya ketika 

menggunakan moda lainnya. Sistem informasi manajemen perusahaan dengan 

sendirinya mengambil peran yang sangat dominan untuk semakin mengefektifkan 

manajemen perusahaan untuk pencapaian kepuasan penumpang. 

 

Pasal 29 ayat (1) KM 35 Tahun 2003 menjelaskan ciri-ciri pelayanan angkutan taksi 

sebagai berikut: 

a. tidak berjadwal; 
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b. dilayani dengan mobil penumpang umum jenis sedan atau station wagon dan 

van yang memiliki konstruksi seperti sedan, sesuai standar teknis yang 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal; 

c. tarif angkutan berdasarkan argometer; 

d. pelayanan dari pintu ke pintu. 

 

Sebagaimana diketahui, upaya pengendalian pelayanan angkutan umum baik dalam 

trayek maupun tidak dalam trayek yang dapat dilakukan pemerintah dan dapat 

dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu kualitas, kuantitas dan tarif. Mengenai 

tarif, ada yang berpandangan bahwa tarif adalah bagian dari kualitas pelayanan 

sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa tarif bukanlah unsur dari kualitas 

pelayanan. Kualitas pelayanan memang umumnya diterjemahkan sebagai standar 

pelayanan minimum. Dari tiga kriteria yang dapat dikendalikan tersebut, 

pemerintah kita telah memilih untuk mengatur ketiga- tiganya. Standar pelayanan 

ditetapkan, kuantitas pelayanan diatur dalam bentuk penetapan jumlah kebutuhan 

maksimum yang sering disebut kuota taksi, hanya tarif yang diatur dengan 

kelonggaran karena adanya pengaturan tarif batas atas dan bawah (ceiling and 

floor tariff) 

 

Ruang gerak pengusaha-pengusaha taksi di Indonesia memang sangat dibatasi 

dengan pengaturan tiga hal ini (kualitas, kuantitas dan tarif). Entah disadari atau 

tidak, kebijakan “pengekangan” ini suatu saat akan menuntut para pengambil 

kebijakan untuk selalu tepat ketika memprediksikan kebutuhan dan penawaran 

yang kemudian diseimbangkannya. Jika pemerintah gagal menyeimbangkan pasar 

maka inefisiensi tetap terjadi, hanya penyebabnya saja yang berbeda, bukan 

karena kegagalan pasar(market failure) tapi karena kesalahan kebijakan 

pemerintah (government failure). 

 

Untuk menjaga keseimbangan pelayanan angkutan  dan mengantisipasi 

pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah maka dilakukan 

perencanaan kebutuhan angkutan. Kegiatan perencanaan kebutuhan angkutan 

meliputi angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek maupun wilayah 

operasi taksi (KM No. 35 Tahun 2003). 
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Perencanaan kebutuhan taksi di suatu wilayah yang harus dilakukan adalah 

penetapan wilayah operasi taksi dan evaluasi penambahan kendaraan tidak dalam 

trayek. Dalam upaya penetapan wilayah operasi taksi perlu mempertimbangkan : 

a. kebutuhan jasa angkutan taksi 

b. perkembangan daerah kota atau perkotaan 

c. tersedianya prasarana jalan yang memadai 

 Sedangkan evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan adalah kegiatan untuk 

menentukan jumlah kendaraan dalam suatu wilayah. Dalam upaya evaluasi 

tersebut perlu dilakukan : 

a. penelitian mengenai potensi bangkitan perjalanan 

b. Penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan 

c. Penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan 

d. penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun 

mendatang 

e. pengkoversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan  

Dalam melakukan evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan umum tidak dalam 

trayek termasuk angkutan taksi harus dilakukan terhadap tingkat penggunaan 

kendaraan sekurang-kurangnya 60% (KM 35 Tahun 2003), maksudnya dalam hal ini 

adalah jika jumlah armada taksi mampu melayani permintaan layanan kurang dari 

60% maka perlu dilakukan evaluasi penambahan armada taksi. 

 

Kewenangan dalam penetapan wilayah operasi taksi dan jumlah maksimal   

kebutuhan taksi diatur dalam UU RI no. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan pasal 152 ayat 3 dilakukan oleh : 

a. Walikota, untuk taksi yang wilayah operasinya berada di wilayah kota 

b. Bupati, untuk taksi yang wilayah operasinya berada di wilayah kabupaten 

c. Gubernur, untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah kota 

atau wilayah kabupaten namun masih dalam wilayah satu propinsi. 

d. Menteri yang bertanggung-jawab di bidang sarana prasarana  lalu lintas 

dan angkutan jalan, untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya 

melampaui wilayah  Propinsi. 
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Sedangkan pasal 156 pada UU no. 22 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa kegiatan 

evaluasi wilayah operasi dan kebutuhan angkutan orang tidak dalam trayek 

dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun dan diumumkan kepada 

masyarakat. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
 

 
3.1. Lokasi  dan Waktu Penelitian 
 
Kajian ini dilakukan di Kota Semarang dan hanya membahas pelayanan taksi yang 

ada di Kota Semarang, sehingga sebagai dasar studi adalah data-data yang ada di 

Kota Semarang. Waktu pelaksanaan  penelitian dilakukan pada bulan November 

sampai dengan Desember 2013. 

 

3.2. Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam studi ini adalah berupa data primer dan data sekunder. 

Data primer diperoleh dari survey kondisi taksi di lapangan yang dilengkapi dengan 

dokumentasi, survey kepada masyarakat umum untuk mengetahui pengunaan taksi 

dalam melayani pergerakan masyarakat, survey kepada supir taksi untuk 

mengetahui karakteristik pelayanan dan survey kepada perusahaan taksi untuk 

mengetahui jumlah taksi yang beroperasi dan karakteristik pengoperasiannya 

dengan metode indept interview dan alat bantu kuisioner.  

 

Sedangkan data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang 

, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan instansi terkait serta studi-

studi terdahulu. 

 

Data yang diperoleh kemudian diolah dan dibahas dengan pendekatan teori-teori 

transportasi sehingga diperoleh gambaran tentang pelayanan taksi bagi Kota 

Semarang  saat ini dan di waktu yang akan datang. Secara skematik alur pikir 

kajian ini adalah sebagai berikut di bawah ini, 
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Gambar 3.1. Alur Pikir Kajian 
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2. Pengemudi 
3. Perusahaan Taksi 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 
 
 
4.1. Hasil Penelitian 
 
Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Sebagai ibu kota 

Provinsi, Kota Semarang merupakan pusat kegiatan perekonomian, pemerintahan, 

sosial dan budaya bagi wilayah lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang 

sebagai Ibukota Jawa Tengah, memiliki sistem kegiatan utama perkotaan yang 

terdiri dari perdagangan, perkantoran, transportasi, pendidikan, kesehatan, 

peribadatan, olahraga, dan rekreasi. Kota Semarang terletak di antara garis 6°50’ – 

7°10’ LS dan garis 109°50’ – 110°35’ BT. Kota Semarang dibatasi:  

Sebelah Utara : Laut Jawa, dengan panjang garis pantai 13,6 kilometer 

Sebelah Timur : Kabupaten Demak 

Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang 

Sebelah Barat : Kabupaten Kendal 

 

Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah kecamatan, 177 

kelurahan. Luas wilayah Kota Semarang tercatat 373,70 kilometer persegi, terdiri 

dari 40,03 kilometer persegi (10,71 persen) tanah sawah dan 333,67 kilometer 

persegi (89,29 persen) bukan lahan sawah. Untuk lebih lengkapnya, luas wilayah 

tiap kecamatan di Kota Semarang tersaji pada Tabel 4,1, di bawah ini, 

Tabel 4.1 Luas wilayah dan jumlah kelurahan per Kecamatan  

No. Kecamatan 
Jumlah 

Kelurahan 
Luas (km2) 

1 Mijen 14 57,55 
2 Gunungpati 16 54,11 
3 Banyumanik 11 25,69 
4 Gajahmungkur 8 9,07 
5 Semarang Selatan 10 5,93 
6 Candisari 7 6,54 
7 Tembalang 12 44,20 
8 Pedurungan 12 20,72 
9 Genuk 13 27,39 
10 Gayamsari 7 6,18 
11 Semarang Timur 10 7,70 
12 Semarang Utara 9 10,97 
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13 Semarang Tengah 15 6,14 
14 Semarang Barat 16 21,74 
15 Tugu 7 31,78 
16 Ngaliyan 10 37,99 
 Total 177 373,30 

Sumber: BPS Kota Semarang,2013 

 
Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kota Semarang berturut-

turut adalah buruh industri dengan presentase sebesar 24,8 persen, PNS/ABRI 

sebesar 14,1 persen. Lainnya sebesar 12,2 persen, pedagang sebesar 11,9 persen, 

buruh bangunan 1,8 persen, pengusaha sebesar 8,5 persen, pensiunan sebesar 5,3 

persen, petani sebesar 4,3 persen, angkutan sebesar 3,6 persen, buruh tani 

sebesar 3,1 persen, dan nelayan sebesar 0,4 persen. Mayoritas penduduk yang 

tinggal di Kota Semarang adalah penduduk dengan mata pencaharian sebagai buruh 

industri, hal ini terkait dengan banyaknya kawasan industri yang tersebar di Kota 

Semarang. 

 
Semarang merupakan salah satu kota besar di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi 

tujuan urbanisasi. Sebagai salah satu kota besar di Jawa Tengah, Semarang sedang 

berkembang menuju ke arah kemajuan di segala bidang. Berkembangnya 

perindustrian di Kota Semarang menjadi alasan munculnya minat penduduk 

khususnya dari pedesaan untuk pindah ke Kota Semarang. Sehingga tidak 

mengherankan apabila kota semarang mengalami laju pertumbuhan penduduk yang 

sangat pesat dari tahun ke tahun.  

 
Tabel 4.2. Jumlah penduduk Kota Semarang, pertumbuhan dan kepadatan 

Tahun 2012 2011 2010 2009 2008 
Total (jiwa)  1.559.198 1.544.358 1.527.433 1.506.924 1.481.640 
Pertumbuhan penduduk (%)  0,96  1,89 1,45 1,49 1,52 
Kepadatan penduduk 
(jiwa/Km²)  

4.172 4.133 4.087 4.032 3965 

Sumber : BPS Kota Semarang yang diolah,2013 
 
Jumlah penduduk berdasarkan data statistik Kota Semarang pada 2012 sebesar 

1.559.198 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,96% dibanding 2011 yang 

tercatat sebesar 1.544.358 jiwa. Sedangkan pertumbuhan rata-rata 1,46% tiap 

tahun. Persebaran penduduk jika dilihat dari jumlah penduduk pada masing-masing 

wilayah kecamatan mengalami kepadatan penduduk yang tidak merata. Kepadatan 
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penduduk yang paling tinggi berada pada wilayah perkotaan antara lain Kecamatan 

Semarang Selatan, Candisari, Semarang Tengah, Gayamsari, Semarang Utara, dan 

Semarang Timur. Secara rinci jumlah kepadatan penduduk pada masing-masing 

wilayah kecamatan sebagaimana Tabel 4.3., terlihat bahwa kepadatan paling 

rendah berada di wilayah kecamatan yang berada di wilayah pinggiran yang 

merupakan wilayah pertanian, tegalan dan tambakan yakni Kecamatan Tugu, 

Kecamatan Mijen, dan Gunungpati. 

Tabel 4.3. Jumlah penduduk Kota Semarang per Kecamatan 2012 

No Kecamatan Luas (km2) 
Jumlah Penduduk 

(Jiwa) 
Kepadatan 
(jiwa/km2) 

1 Mijen 57,55 56.570 982 
2 Gunungpati 54,11 75.027 1.387 
3 Banyumanik 25,69 128.225 4.990 
4 Gajahmungkur 9,07 63.430 6.991 
5 Semarang Selatan 5,93 82.931 13.963 
6 Candisari 6,54 79.902 12.228 
7 Tembalang 44,2 142.941 3.193 
8 Pedurungan 20,72 175.770 8.488 
9 Genuk 27,39 91.527 3.361 
10 Gayamsari 6,18 73.584 11.894 
11 Semarang Timur 7,70 78.889 10.235 
12 Semarang Utara 10,97 127.891 11.599 
13 Semarang Tengah 6,14 71.674 11.680 
14 Semarang Barat 21,74 158.981 7.336 
15 Tugu 31,79 30.904 955 
16 Ngaliyan 37,99 120.922 3.183 

Total 373,70 1.559.168 4.167 
Sumber : BPS Kota Semarang,2013 

 
Semarang memiliki peranan penting di dalam pertumbuhan Jawa Tengah, sebagai 

pusat perkembangan terutama bidang transportasi karena memiliki simpul 

transportasi utama dan terlengkap di Jawa Tengah yaitu Pelabuhan Udara 

Internasional Ahmad Yani, Pelabuhan Tanjung Emas, Terminal Terboyo, Terminal 

Mangkang, Stasiun Poncol dan Stasiun Tawang  serta beberapa simpul pendukung 

lainnya. Posisi lain yang tidak kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan 

luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah.  

 

Pelayanan transportasi jalan raya memiliki daya hubung (aksesibilitas) transportasi 

yang sangat baik dibandingkan moda transportasi lainnya. Hal ini dikarenakan daya 

hubung transportasi jalan sudah mencapai pada wilayah-wilayah yang memiliki 
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aksesibilitas prasarana (infrastruktur) yang minim. Selain itu, di dalam sebagai 

konsep multimoda sistem, transportasi jalan biasanya berfungsi sebagai 

penghubung sistem multimoda tersebut. Daya hubung itu juga menghubungkan 

zona-zona berdasarkan hirarki wilayah yang ada pada wilayah Kota Semarang 

maupun dalam kesatuan wilayah kawasan Kedungsapur, kawasan aglomerasi Jawa 

Tengah maupun nasional. 

 
Kota Semarang sebagai salah satu Kota besar, yaitu Kota Metropolitan memiliki 

beragam permasalahan termasuk transportasi seperti yang dialami kota-kota besar 

lainnya. Permasalahan transportasi perkotaan di Kota Semarang hampir dialami di 

semua lini aspek perhubungan seperti permasalahan di transporasi baik pada matra 

darat, laut, dan udara terutama yang terkait dengan transportasi intern 

perkotaannya. Permasalahan kemacetan, angkutan umum, kecelakaan, pedestrian 

dan sebagainya memberikan masukan untuk segera dicari solusi pemecahannya. 

 

Kapasitas jaringan jalan yang ada di Kota Semarang relatif cukup tinggi dengan 

banyaknya jaringan jalan utama memiliki lebar yang cukup besar. Lebar jalan 

utama Kota Semarang sendiri rata-rata memiliki empat lajur dengan ukuran lebar 

minimum 7-8 meter. Namun dilihat dari kondisi arus pergerakan transportasi 

perkotaan yang cukup tinggi,  pelayanan kinerja transportasi hampir mendekati 

tingkat kejenuhan. Dari kondisi pergerakan yang ada saat ini jaringan  pelayanan 

transportasi jalan yang ada memiliki kondisi sebagaimana digambarkan pada tabel 

3.5. di bawah ini. 

Tabel 4.4. Kondisi pelayanan jalan utama di Kota Semarang 

No. Ruas jalan Volume Kapasitas V/c ratio 
1. Jl. Kaligawe 5176,25 5750,16 0,900 
2. Jl. Teuku Umar 4714,65 5928.00 0,795 
3. Jl. Siliwangi 5347,25 7610,80 0,703 
4. Jl. MT Haryono 2922,80 4167,82 0,701 
5. Jl. Gajah Mada 3726,90 5397,89 0,690 
6. Jl. Jenderal Sudirman 5133,25 7907,33 0,649 
7. Jl. Bridjen Sudiarto 5119,00 8006,17 0,639 
8. Jl. Imam Bonjol 3090,40 5015,09 0,618 
9. Jl. MH Tamrin 3264,30 5337,70 0,612 
10. Jl. Mgr. Soegijopranoto 5161,75 8525,09 0,605 
11. Jl. Veteran 1918,80 3331,17 0,594 
12 Jl. Dr Cipto 2356,80 5568,08 0,423 
13. Jl. Raya Boja 1271,35 3046,16 0,417 
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No. Ruas jalan Volume Kapasitas V/c ratio 
14. Jl. Pemuda 2745,30 6635,08 0,414 
15. Jl. Kompol Maksum 1613,55 4461,60 0,362 
16. Jl. Setia Budi 3765,40 6015,09 0,626 
17. Jl. Perintis Kemerdekaan 3169,95 6015,09 0,527 
18. Jl. Raya Walisongo 4141,10 6320,80 0,650 
19. Jl. Dr. Soetomo 2407,25 5015,09 0,480 

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Semarang (2009) 

 
Jumlah kepemilikan kendaraan bermotor pribadi di Kota Semarang dari tahun ke 

tahun mengalami peningkatan terutama sepeda motor, hal ini 

merupakankonsekuensi pertambahan penduduk yang berakibat bertambahnya 

jumlah pergerakan. Secara teoritis untuk transportasi perkotaan adalah bahwa 

perlu penyediaan alat pergerakan bagi masyarakat yang aman, nyaman, terjangkau 

dan dapat dihandalkan, namun kenyataan yang terjadi adalah kegagalan dalam 

upaya penyediaan sehingga masyarakat melakukan upaya penyelesaian sendiri 

untuk masalah pergerakan sehingga pertumbuhan kendaraan pribadi semakin tinggi 

yang berdampak pada peningkatan kepadatan lalu lintas diperbagai jalan Kota 

Semarang. Adapun jumlah kendaraan yang tercatat di Kota Semarang, terlihat 

pada Tabel 4.5. di bawah ini, 

Tabel 4.5. Jumlah kendaraan diperinci berdasar jenis kendaraan  

Jenis Kendaraan 2012 2011 2010 2009 2008 

Bis 445 445 443 443 467 

Truk 1.474 1474 913 913 1019 

Angkot/mikrolet 1.355 1.355 859 859 813 

Mobil pribadi 33.523 33.523 44.660 44.660 34.625 

Sepeda Motor 151.286 151.286 119.019 119.019 123.527 

Sumber: BPS Kota Semarang, 2013 

 

Selain itu tingkat keselamatan lalu lintas di Kota Semarang ditunjukkan dengan 

jumlah kejadian kecelakaan yang terjadi ternyata meningkat, demikian juga 

jumlah yang meninggal, luka berat, luka ringan maupun nilai kerugian. Secara 

lengkap data ini tersaji pada Tabel 4.6. di bawah ini, 
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Tabel 4.6. Jumlah Kecelakaan, korban dan Kerugian dalam 5 tahun terakhir 

Tahun Jumlah 

kecelakaan 

Meninggal Luka Berat Luka Ringan Kerugian 

Rp. (juta) 

2012 1049 176 92 1252 1573 

2011 484 62 166 469 640 

2010 200 19 117 220 355 

2009 71 15 31 70 119 

2008 812 108 157 812 1848 

(Sumber : BPS Kota Semarang,2013) 

 

Tabel 4.7. Indeks Severitas Kecelakaan lalu lintas 5 tahun terakhir 

Tahun Jumlah kecelakaan Meninggal Indeks Severitas 

2012 1049 176 0,168 

2011 484 62 0,128 

2010 200 19 0,095 

2009 71 15 0,211 

2008 812 108 0,133 

(Sumber : BPS Kota Semarang yang diolah,2013) 

 

Dari data di atas terlihat bahwa tingkat kekerasan atau indeks severitas kecelakaan 

meningkat, hal ini menunjukkan bahwa kecelakaan yang terjadi semakin parah 

yang mengindikasikan kecepatan kendaraan pada saat kecelakaan sangat tinggi. 

 

Selain transportasi jalan raya yang sangat berperan bagi kemajuan di Jawa Tengah, 

Kota Semarang mempunyai simpul transportasi yang sangat potensial dan 

memegang peranan penting dalam perkembangan perekononomian di wilayah 

pantai utara yaitu Bandara Ahmad Yani, Stasiun Kereta Api (Tawang dan Poncol) 

dan Pelabuhan Tanjung Mas. 

Kedua simpul transportasi memegang peranan penting dalam melayani hubungan 

Kota Semarang dengan kota-kota besar di Indonesia dan dunia. Hal ini dibuktikan 

dengan tingginya jumlah penumpang yang dibangkitkan dari simpul-simpul 

transportasi tersebut. Adapun data-data tersebut dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini, 
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Tabel 4.8. Jumlah Penumpang Penerbangan Domestik di Bandara A.Yani 

Tahun Kedatangan Keberangkatan 

Pesawat Penumpang Pesawat Penumpang 

2012 11720 1366938 11721 1425328 

2011 9701 1212191 9701 1188853 

2010 7596 911481 7596 884643 

2009 7498 828270 7500 799527 

2008 7041 699333 7035 672489 

(Sumber : BPS Kota Semarang,2013) 

 

Tabel 4.9. Jumlah penumpang penerbangan Internasional  

Di Bandara A.Yani Semarang 

Tahun Kedatangan Keberangkatan 

Pesawat Penumpang Pesawat Penumpang 

2012 534 59335 534 56738 

2011 208 15201 208 17055 

2010 254 18636 254 20023 

2009 187 11086 187 12192 

2008 233 19571 233 18423 

(Sumber : BPS Kota Semarang,2013) 

 

Tabel 4.10. Jumlah Penumpang Kereta Api  

di Kota Semarang 

Tahun Jumlah penumpang KA 

2012 2293964 

2011 1655926 

2010 1580192 

2009 1593111 

2008 1593111 

(Sumber : BPS Kota Semarang yang diolah,2013) 

 
Potensi Kota Semarang yang lain yang patut diketahui adalah bidang pariwisata. 

Berdasarkan data yang ada, Kota Semarang memiliki 21 obyek wisata yang tersebar 

di seluruh Kota Semarang. Obyek-obyek wisata tersebut sangatlah lengkap yaitu 

berupa taman kota, pantai dan wisata religi dan dikunjungi oleh wisatawan baik 
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domestik maupun manca negara, adapun jumlah wisatawan dapat di lihat pada 

tabel di bawah ini, 

Tabel 4.11. Jumlah Wisatawan yang berkunjung di Obyek Wisata Kota Semarang 

Tahun Wisatawan domestik Wisatawan Mancanegara 

2012 1457576 3442 

2011 1120755 7434 

2010 1071063 3597 

2009 2105945 7194 

2008 589583 7136 

(Sumber : BPS Kota Semarang,2013) 

Selain potensi pariwisata,potensi sektor jasa sangat tinggi hal ini terlihat dengan 

semakin berkembangnya jumlah hotel yang ada di Kota Semarang. Adapun jumlah 

hotel yang ada di Kota Semarang adalah sebagai berikut di bawah ini, 

Tabel 4.12. Jumlah Hotel di Kota Semarang 

Tahun Jumlah hotel 

2012 105 

2011 89 

2010 85 

2009 85 

2008 85 

(Sumber : BPS Kota Semarang yang diolah,2013) 

 
Fasilitas kesehatan di Kota Semarang meliputi rumah sakit dengan berbagai tipe 

baik swasta maupun milik pemerintah. Jumlah rumah sakit yang ada di Kota 

Semarang cukup banyak mengingat Kota Semarang adalah kota metropolitan, 

adapun jumlah rumah sakit total yang ada di Kota Semarang adalah sebagai berikut 

di bawah ini, 

Tabel 4.13. Jumlah Rumah sakit dan pasien di Kota Semarang 

Tahun Jumlah 

rumah sakit 

Jumlah pasien 

2012 35 1299330 

2011 31 1246740 

2010 30 1381910 

2009 30 1484230 

(Sumber : BPS Kota Semarang yang diolah,2013) 
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Berdasarkan data di atas terlihat bahwa jumlah rumah sakit di Kota Semarang 

semakin meningkat dan jumlah pasien relatif fluktuatif namunterjadi peningkatan 

dari tahun 2011 sebesar 1246740 orang menjadi 1299330 pada tahun 2012, hal ini 

menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi untuk berobat bagi masyarakat Kota 

Semarang.  

 
Peningkatan fasilitas perdagangan di Kota Semarang juga terjadi peningkatan 

meskipun tidak terlalu signifikan, namun hal tersebut menunjukkan adanya 

perkembangan investasi yang baik di Kota Semarang. Berdasarkan data sekunder 

yang berhasil dikumpulkan, terdapat jumlah fasilitas perdagangan yang ada di Kota 

Semarang baik tradisional maupun modern tersaji dalam tabel di bawah ini, 

Tabel 4.14. Fasilitas perdagangan di Kota Semarang 
Jenis fasilitas 
perdagangan 

2008 2009 2010 2011 2012 

Dept Store 10 10 10 10 10 
Pasar Swalayan 52 52 52 53 53 

Pusat Perbelanjaan 2 2 2 2 2 
Pasar umum 47 47 47 47 47 
Pasar Hewan 1 1 1 1 1 
Pasar Buah 1 1 1 1 1 

Pasar Sepeda 1 1 1 1 1 
Pasar Ikan 2 2 2 2 2 
Lain-lain 3 3 3 3 3 
Jumlah 119 119 119 120 120 

(Sumber : BPS Kota Semarang,2013) 

 
 
4.2. Analisis Data 
 
4.2.1. Analisis Data Responden Penumpang Taksi 
 
Data 450 orang penumpang taksi yang diperoleh dari hasil survey baik data primer 

maupun data sekunder dilakukan kompilasi dan pengolahan sehingga dapat 

dipergunakan untuk analisis. Adapun hasil kompilasi dan pengolahan data adalah 

sebagai berikut pada gambar di bawah ini,  
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Gambar 4.1. Karakteristik Responden 
penumpang taksi berdasarkan usia 

Gambar 4.2. Karakteristik Responden 
penumpang taksi berdasarkan jenis kelamin 

  
 

 

 

 
 

Gambar 4.3. Karakteristik Responden 
penumpang taksi atas kepemilikan 

kendaraan bermotor 

Gambar 4.4. Karakteristik Responden 
Penumpang taksi berdasarkan 

penghasilannya 
  

 
Berdasarkan Gambar 4.1 sampai dengan Gambar  4.4, terlihat karakteristik 

responden penumpang taksi adalah sebagian besar berusia 21 tahun – 30 tahun 

(40%), berjenis kelamin perempuan (55%), mempunyai lebih dari 1 (satu) 

kendaraan bermotor (63%) dan berpenghasilan antara Rp. 1,5 juta sampai Rp. 2 

Juta (30%). Hal ini menunjukkan bahwa pengguna taksi didominasi oleh masyarakat 

usia produktif, perempuan, merupakan masyarakat golongan “choice user” karena 

mempunyai kendaraan bermotor lebih dari 1 (satu). 

 

Tujuan perjalanan para responden menggunakan taksi adalah sebagai berikut di 

bawah ini, 
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Gambar 4.5. Tujuan kegiatan menggunakan 

Taksi 

 

Gambar 4.7. Alasan menggunakan taksi

 

Gambar 4.9. Cara mendapatkan layanan 

taksi 
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Gambar 4.5. Tujuan kegiatan menggunakan Gambar 4.6. Tempat Tujuan perjalanan 

menggunakan taksi 

 

 
Gambar 4.7. Alasan menggunakan taksi Gambar 4.8. Tempat Asal perjalanan 

menggunakan taksi 

 

 
Gambar 4.9. Cara mendapatkan layanan Gambar 4.10. Penggunaan angkutan lain 

selain taksi 
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Gambar 4.8. Tempat Asal perjalanan 

 
Gambar 4.10. Penggunaan angkutan lain 

Bandara/stasiun/ter
minal/pelabuhan

Supermarket/mall

C. Rumah sakit

D. Hotel

E. Dan lain-lain

A. Rumah

Bandara/stasiun/
terminal/pelabu

C. Fasilitas 
perbelanjaan

D. dan lain-lain

A. Angkutan 
umum

B. Kendaraan 
pribadi

C. lain-lain



 

Gambar 4.11. Jangkauan Perjalanan

 

Berdasarkan Gambar 4.5 sampai dengan Gambar 4.12 terlihat bahwa tujuan 

kegiatan para penumpang menggunakan taksi adalah belanja (37%), bekerja (26%) 

dan rekreasi (21%). Selain itu tempat 

Simpul transportasi (Bandara, Stasiun, terminal dll) sebesar 24%. Kepraktisan (46%) 

dan kenyamanan (22%) adalah alasan penumpang menggunakan layanan taksi. Dan 

biasanya mereka naik taksi adalah dari rumah(58%),simpul

fasilitas perbelanjaan (11%). 

 

Berdasarkan tempat tujuan perjalanan terlihat sebagian besar adalah ke fasilitas 

perbelanjaan dan simpul transportasi (bandara atau stasiun KA), namun jika dilihat 

tujuan kegiatan perjalanan adalah bel

perbelanjaan digunakan pula sebagai tempat rekreasi karena mengingat berbagai 

fasilitas rekreasi tersedia di fasilitas perbelanjaan.

 

Cara para penumpang mendapatkan layanan taksi adalah sebagian besar lewat 

telephone (56%), dan menunggu di pinggir jalan (30%).Apabila para penumpang 

tidak menggunakan layanan taksi mereka memakai layanan mobil pribadi (69%). 

Hal ini menunjukkan bahwa taksi merupakan pesaing dari kendaraan pribadi. 

Sedangkan berdasarkan jangkauan per

perjalanan dalam kota (66%) dan lama menunggu layanan taksi sebagian besar 

maksimal 15 menit (79%). 
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Gambar 4.11. Jangkauan Perjalanan Gambar 4.12. Lama menunggu taksi

Berdasarkan Gambar 4.5 sampai dengan Gambar 4.12 terlihat bahwa tujuan 

kegiatan para penumpang menggunakan taksi adalah belanja (37%), bekerja (26%) 

dan rekreasi (21%). Selain itu tempat tujuan perjalanan adalah ke mall (43%), 

Simpul transportasi (Bandara, Stasiun, terminal dll) sebesar 24%. Kepraktisan (46%) 

dan kenyamanan (22%) adalah alasan penumpang menggunakan layanan taksi. Dan 

biasanya mereka naik taksi adalah dari rumah(58%),simpul transportasi (26%) dan 

Berdasarkan tempat tujuan perjalanan terlihat sebagian besar adalah ke fasilitas 

perbelanjaan dan simpul transportasi (bandara atau stasiun KA), namun jika dilihat 

tujuan kegiatan perjalanan adalah belanja dan rekreasi terlihat bahwa fasilitas 

perbelanjaan digunakan pula sebagai tempat rekreasi karena mengingat berbagai 

fasilitas rekreasi tersedia di fasilitas perbelanjaan. 

Cara para penumpang mendapatkan layanan taksi adalah sebagian besar lewat 

hone (56%), dan menunggu di pinggir jalan (30%).Apabila para penumpang 

tidak menggunakan layanan taksi mereka memakai layanan mobil pribadi (69%). 

Hal ini menunjukkan bahwa taksi merupakan pesaing dari kendaraan pribadi. 

Sedangkan berdasarkan jangkauan perjalanan, taksi dipergunakan dominan untuk 

perjalanan dalam kota (66%) dan lama menunggu layanan taksi sebagian besar 
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Gambar 4.12. Lama menunggu taksi 

Berdasarkan Gambar 4.5 sampai dengan Gambar 4.12 terlihat bahwa tujuan 

kegiatan para penumpang menggunakan taksi adalah belanja (37%), bekerja (26%) 

tujuan perjalanan adalah ke mall (43%), 

Simpul transportasi (Bandara, Stasiun, terminal dll) sebesar 24%. Kepraktisan (46%) 

dan kenyamanan (22%) adalah alasan penumpang menggunakan layanan taksi. Dan 

transportasi (26%) dan 

Berdasarkan tempat tujuan perjalanan terlihat sebagian besar adalah ke fasilitas 

perbelanjaan dan simpul transportasi (bandara atau stasiun KA), namun jika dilihat 

anja dan rekreasi terlihat bahwa fasilitas 

perbelanjaan digunakan pula sebagai tempat rekreasi karena mengingat berbagai 

Cara para penumpang mendapatkan layanan taksi adalah sebagian besar lewat 

hone (56%), dan menunggu di pinggir jalan (30%).Apabila para penumpang 

tidak menggunakan layanan taksi mereka memakai layanan mobil pribadi (69%). 

Hal ini menunjukkan bahwa taksi merupakan pesaing dari kendaraan pribadi. 

jalanan, taksi dipergunakan dominan untuk 

perjalanan dalam kota (66%) dan lama menunggu layanan taksi sebagian besar 

A. < 15 menit

B. 15 menit

C. > 15 menit
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Gambar 4.13. Survey kepada Responden penumpang Taksi 

(Sumber : Hasil Survey,2013) 

 

4.2.1.  Analisis Data Responden Pengemudi Taksi 

 
Berdasarkan survey yang dilakukan kepada responden dari kalangan pengemudi 

taksi, diperoleh informasi bahwa sebagian besar taksi yang dikemudikan berbahan 

bakar premium, dengan jumlah bahan bakar yang dikeluarkan tiap hari rata-rata 20 

liter. Selain itu jarak tempuh perhari rata-rata 200 km, beroperasi rata-rata 18 

jam/hari dan dalam satu bulan rata-rata beroperasi selama 21 hari. Umur 

kendaraan berkisar 5 tahun. Karakteristik yang lain tersaji pada gambar di bawah 

ini, 

  
Gambar 4.14. Kepemilikan armada taksi  Gambar 4.15. Status Kepegawaian 

Pengemudi 
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Gambar 4.16. Penghasilan Pengemudi Gambar 4.17. kemampuan Pengemudi 

dalam melayani penumpang 

  

Berdasarkan hasil survey yang tersaji dalam gambar di atas terlihat bahwa 

pengemudi memperoleh kesejahteraan yang cukup dengan penghasilan diatas UMR 

(Upah Minimum Regional) Kota Semarang sehingga mampu melayani penumpang 

dengan baik. 

  
Gambar 4.18. Wawancara dengan responden pengemudi Taksi 

(Sumber : Hasil survey,2013) 

 
4.2.1. Analisis Data Jumlah Taksi 
 
Di Kota Semarang terdapat 8 perusahaan taksi yaitu  Atlas, Astria, Pandu, Kosti, 

Satria ekspress, Semarang City/Centris, Puri Kencana dan Blue Bird. Masing-masing 

perusahaan mempunyai ciri pelayanan tersendiri. 

 

Berdasarkan data – data  dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

(DisHubKomInfo) Kota Semarang dan Organda Kota Semarang di peroleh jumlah 

taksi yang ada di Kota Semarang sebagai berikut di bawah ini, 
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Tabel 4.15. Jumlah armada Taksi di  Kota Semarang 

Nama Taksi Jumlah Armada 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Atlas 174 179 179 175 176 175 
Astria 25 25 25 25 25 25 
Pandu 125 125 25 25 25 25 
Kosti 200 200 200 200 200 200 
Satria ekspress 125 125 125 125 125 125 
Semarang 
city/Centris 

55 101 76 90 90 90 

Puri Kencana 56 38 34 25 25 25 
Blue Bird 100 200 200 250 300 300 
Total 860 984 864 915 965 965 

(Sumber : DisHubKomInfo (2012) dan Organda Kota Semarang (2013)) 
 
 
Berdasarkan tabel diatas, ternyata dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah 

taksi total berdasarkan data yang dikeluarkan oleh  DishubKomInfo (Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika) Kota Semarang (2012) dan Organda Kota 

Semarang (2013). Jumlah taksi tersebut adalah berdasarkan masa berlaku ijin 

operasional. Sedangkan berdasarkan data Uji KIR kendaraan (pengujian kendaraan) 

di DisHubKomInfo (2013) taksi yang terdaftar mengikuti uji sebanyak 925 armada. 

  

Selain jumlah taksi, data yang berhasil dikumpulkan adalah data jumlah 

penumpang yang dilayani oleh masing-masing perusahaan, adapun data tersebut 

adalah sebagai berikut di bawah ini, 

 

Tabel 4.16. Data Jumlah penumpang yang dilayani Tiap Perusahaan Taksi tiap hari 

Nama Taksi Jumlah Penumpang/hari 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Atlas 7854 8128 8402 8676 8950 9224 
Astria -- -- -- -- -- -- 
Pandu -- -- -- -- -- -- 
Kosti -- -- -- -- 181 250 
Satria ekspress 493 493 493 493 493 493 
Semarang 
city/Centris 

250 250 250 250 200 170 

Puri Kencana 148 133 128 137 74 236 
Blue Bird 450 480 540 540 540 540 
Total 9195 9484 9813 10096 10438 10913 
Pertumbuhan (%)  3,1% 3,5% 2,9% 3,4% 4,6% 
Rata-rata 
pertumbuhan (%) 

3,5% 

(Sumber : Hasil Survey,2013) 
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Berdasarkan data di atas terlihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah penumpang 

yang harus dilayani oleh armada taksi di Kota Semarang tiap harinya meningkat. 

Pertumbuhan rata-rata penumpang yang harus dilayani tiap hari adalah 3,5%. 

 

4.2.4. Kebutuhan Taksi prespektif Rasio Kondisi Kota 

Kebutuhan taksi di suatu perkotaan dapat didekati dengan rasio kondisi kota. 

Kondisi kota yang dimaksud adalah jumlah penduduk, jumlah armada, jumlah 

operator (perusahaan ) taksi. Adapun hal tersebut dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini, 

Tabel 4.17. Rasio penduduk terhadap jumlah armada taksi 

Tahun 

Jumlah penduduk 

Kota Semarang 

 

Jumlah armada taksi 

Berdasar ijin dari 

DisHubKomInfo 

Rasio 

Penduduk dan jumlah 

taksi 

2008 1481640 860 1723 

2009 1506924 984 1531 

2010 1527433 864 1768 

2011 1544358 915 1688 

2012 1559198 965 1616 

(Sumber : Hasil analisis,2013) 

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa di Kota Semarang setiap taksi melayani 

1723 penduduk pada tahun 2008 dan menurun pada tahun 2012 yaitu setiap taksi 

melayani 1616 penduduk.  Namun dibandingkan dengan data dari berbagai Kota 

kategori Kota Metro berdasarkan data tahun 2008 terlihat sebagai berikut, 

 
4.2.5. Kebutuhan Taksi prespektif Permintaan layanan 

 

Berdasarkan Keputusan Menteri KM No. 35 Tahun 2003, bahwa evaluasi kebutuhan 

taksi di suatu kota dilakukan apabila tingkat penggunaan taksi sekurang-kurangnya 

60% atau dengan kata lain apabila pelayanan taksi (supply) dibandingkan 

permintaan pelayanan (demand) yang direpresentatifkan dengan tingkat 

penggunaan kendaraan kurang dari 60%. Adapun kondisi supply dan demand taksi 

Kota Semarang dapat dilihat pada tabel di bawah ini, 
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Tabel 4.18. Supply dan Demand Angkutan Taksi di Kota Semarang 

Tahun Demand Supply Supply-Demand 

Ratio (SD Ratio) 

% 

% tingkat 

penggunaan 

kendaraan 

2008 9195 860 9,35 91,65 

2009 9484 984 10,38 89,62 

2010 9813 864 8,81 91,19 

2011 10096 915 9,06 90,94 

2012 10438 965 9,25 90,75 

2013 10913 965 8,84 91,16 

(Sumber : hasil analisis,2013) 

 

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa Kota Semarang perlu dilakukan evaluasi 

penambahan jumlah taksi untuk melayani pergerakan penumpang. Alasan logis 

yang dapat diberikan adalah bahwa tingkat penggunaan kendaraan taksi di Kota 

Semarang adalah 91,16 %. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan 

Menteri Perhubungan yaitu KM no. 35 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa apabila 

tingkat penggunaan taksi disuatu kota lebih dari 60% maka perlu dilakukan evaluasi 

penambahan kendaraan. 

 

4.2.6.  Kebutuhan Taksi 
 
Untuk perencanaan tentunya perlu dilakukan prediksi kebutuhan taksi di masa yang 

akan datang. Prediksi ini didasarkan pada data yang telah ada dan pertumbuhan 

rata-rata yang telah dihitung. Formula kebutuhan taksi yang didasarkan pada 

bangkitan dan tarikan perjalanan tersebut yaitu Y = 0,002 X   - 1498,250 

(Ruktiningsih,2013), maka kebutuhan taksi Kota Semarang dipengaruhi oleh jumlah 

penduduk  Kota Semarang. 

 

maka data yang dibutuhkan untuk menghitung kebutuhan taksi adalah data 

pertumbuhan penduduk. Besarnya pertumbuhan dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini, 
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Tabel 4.19. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk 

Tahun 
Penduduk 

Jumlah %pertumbuhan 

2009 1506924  

2010 1527433 1,36 

2011 1544358 1,1 

2012 1559198 0,96 

% Rerata  

Pertumbuhan 
1,14 

(Sumber : Hasil analisis,2013) 

 
Berdasarkan formula diatas dengan memasukkan jumlah penduduk baik riil maupun 
prediksi diperoleh hasil sebagai berikut, 
 

Tabel 4.20  Jumlah penduduk dan kebutuhan taksi  

Tahun 
Jumlah 

Penduduk 

Jumlah Kebutuhan 

Taksi 

Keterangan 

2012 1559198 1620 Jumlah penduduk 

riil tercatat 

2013 1576973 1656 Jumlah penduduk 

riil tercatat 

2014 1594950 1692 Prediksi jumlah 

penduduk 

2015 1613133 1728 Prediksi jumlah 

penduduk 

(Sumber : Hasil Analisis,2013) 
  
Berdasarkan Tabel 4.20, terlihat kebutuhan taksi pada tahun 2012 sampai dengan 

2015, padahal jumlah taksi riil yang ada di Kota Semarang sampai dengan tahun 

2013 adalah 965 buah, berarti perlu dilakukan penambahan armada taksi sebanyak 

727 pada tahun 2014. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan 

yang dapat ditarik adalah : 

1. Berdasarkan Undang-Undang no. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan taksi adalah angkutan orang yang melayani dari pintu ke pintu yang melayani 

wilayah perkotaan. 

2. Perencanaan kebutuhan taksi didasarkan pada Keputusan Menteri Perhubungan RI 

yaitu KM No, 35 Tahun 2003 tentang Kendaraan. 

3. Kota Semarang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia, sehingga 

jumlah pergerakan sangat besar. 

4. Hasil Survey yang dilakukan kepada responden penumpang taksi menunjukkan 

bahwa sebagian besar penumpang adalah berusia 21-30 tahun, berjenis kelamin 

perempuan (55%), mempunyai lebih dari 1 kendaraan (63%) dan berpenghasilan 1,5 

juta sampai dengan 2 juta (30%). 

5. Berdasarkan tujuan perjalanan, alasan menggunakan taksi adalah untuk berbelanja 

(37%), dengan tujuan ke mall (43%), dan alasan kepraktisan (46%) dan sebagian 

besar bangkitan perjalanan adalah dari rumah (58%). Layanan diperoleh dari 

telephone (56%), waktu tunggu maksimal 15 menit (79%) dan areal jangkauan 

perjalanan adalah dalam kota (66%). 

6. Berdasarkan hasil survey kepada responden pengemudi taksi diperoleh hasil bahwa 

armada taksi adalah milik perusahaan (87%), status kepegawaian adalah pegawai 

tetap (61%), dengan penghasilan 1,5 -2 juta (49%) dan hapal jalan di Kota Semarang 

(87%). 

7. Berdasarkan data dari DisHubKomInfo (2012) dan Organda Kota Semarang (2013) 

diperoleh data bawa pada tahun 2012 jumlah total taksi yang berijin operasi di 

Kota Semarang sebanyak 965 armada, namun berdasarkan Uji KIR di DisHubKomInfo 

Kota Semarang tahun 2013 jumlah Taksi yang melakukan uji KIR sebanyak 925 

buah. 

8. Berdasarkan data dari perusahaan taksi di Kota Semarang, ternyata pertumbuhan 

jumlah penumpang yang harus dilayani di Kota semarang rata-rata 3,5 % 

9. Berdasarkan analisis rasio jumlah penduduk dengan jumlah taksi yang sesuai ijin 

dari DisHubKomInfo Kota Semarang, ternyata 1 armada taksi melayani 1616 

penduduk pada tahun 2012. 
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10. Berdasarkan analisis permintaan pelayanan maka tingkat penggunaan kendaraan 

taksi di Kota Semarang adalah sebesar 91,16 % pada tahun 2013, artinya perlu 

dilakukan evaluasi kebutuhan jumlah taksi. 

11. Berdasarkan prediksi  tahun 2014, kebutuhan taksi di Kota Semarang adalah sebesar 

1692 armada. 

 

5.2. Rekomendasi  

1. Berdasarkan prediksi pada tahun 2014 dan 2015, maka perlu penambahan taksi 

sebesar 727 pada tahun 2014 didasarkan jumlah taksi pada tahun 2013. 

2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang wajib mendata, 

memantau dan mengatur jumlah taksi sesuai kewenangannya agar terjadi 

keseimbangan antara permintaan dan penyediaan. 
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