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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia bisnis pada sektor jasa semakin meningkat saat ini. 

Perkembangan ini dapat diamati pada aktivitas sehari-hari, di mana sebagian 

besar aktivitas tersebut tidak bisa lepas dari penggunaan atau peranan dari 

berbagai sektor jasa. Salah satu sektor jasa yang memiliki peranan yang cukup 

vital dalam menunjang berbagai aktivitas sehari-hari adalah sektor jasa 

transportasi.  

Transportasi merupakan sarana perkembangan yang penting dan strategis 

dalam memperlancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan dan 

kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan. Pentingnya transportasi 

tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan 

bagi mobilitas orang maupun barang, serta akibat meningkatnya 

pengembangan pemukiman yang semakin meluas dan moderen, seperti 

perkembangan di kota Purwokerto. 

Purwokerto merupakan pusat kota di Kabupaten Banyumas yang sangat 

strategis, karena memiliki banyak wilayah, dan di kelilingi oleh beberapa kota. 

Purwokerto memiliki 4 kecamatan yaitu, Purwokerto Utara, Purwokerto 

Selatan, Purwokerto Timur, dan Purwokerto Barat. 
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Purwokerto Timur merupakan salah satu kecamatan yang memiliki 

tingkat kepadatan penduduk terpadat ke-2 setelah Purwokerto Utara, dapat di 

lihat pada tabel di bawah ini. 

    Tabel 1.1. Kepadatan Penduduk Kota Purwokerto 

Nama kecamatan Jumlah kelurahan Jumlah penduduk 

Purwokerto Barat 7 49.004 

Purwokerto Timur 6 57.160 

Purwokerto Utara 7 57.178 

Purwokerto Selatan 6 70.459 

Sumber : data primer 

Selain itu, kecamatan Purwokerto Timur juga merupakan pusat kota di 

kota Purwokerto. Sebagai pusat kota tentu pula sebagai pusat dalam segala 

aspek seperti bisnis, perdagangan, pendidikan, industri – industri kecil dan 

pusat  pemerintahan.  

Guna memenuhi kebutuhan tersebut, maka perlu adanya penyediaan jasa 

transportasi yang makin meningkat baik jumlah maupun kualitasnya. Salah 

satu jenis transportasi yang dapat dijadikan alternatif untuk membantu 

mengatasi permasalahan kebutuhan transportasi masyarakat diatas, adalah 

Taksi. 

Taksi merupakan alat transportasi dengan banyak keunggulan seperti 

hemat bahan bakar, rendah polusi, menerima panggilan dadakan siang 

maupun malam, serta aman dan nyaman karena di lengkapi dengan berbagai 

macam fasilitas seperti, argo, AC, pengharum mobil, tempat duduk yang 

bersih dan nyaman, serta tidak berdesakan dengan pengguna jasa yang lain 
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kecuali ada persetujuan kusus dari pengguna jasa. Berbagai keunggulan yang 

dimiliki oleh taksi diatas diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan, 

guna menjadi solusi permasalahan transportasi  yang semakin kompleks.  

Meningkatnya kebutuhan akan jasa taksi di Purwokerto dari tahun ke 

tahun semakin meningkat, hal ini berimbas pada peningkatan persaingan 

dalam pebisnis penyedia jasa transportasi. Setiap perusahaan yang bergerak di 

dalamnya harus memiliki strategi untuk tetap bertahan & mampu 

memenangkan persaingan. Mempertahankan kepuasan pelanggan merupakan 

salah satu langkah baik yang dapat di terapkan oleh perusahaan untuk tetap 

dapat bersaing dan menguasai pasar. Salah satu perusahan penyedia jasa taksi 

terbanyak di Purwokerto adalah KOBATA. 

KOBATA atau koperasi Banyumas Taksi merupakan penyedia jasa taksi 

pertama dan terbanyak di Purwokerto, dengan jumlah 61 armada berwarna 

biru. Kobata merupakan penyedia jasa taksi yang dimiliki oleh banyak orang. 

Berbeda dengan penyedia jasa taksi lainnya, penyedia jasa taksi selain 

KOBATA semuanya adalah milik perorangan, tentu tidak memiliki bagan 

perorganisasian yang komplek. Di karenakan milik perorangan maka jumlah 

armadanya pun sangat sedikit dan tidak memiliki aturan yang ketat, misalnya 

sopir tidak berseragam. Penyedia jasa taksi KOBATA beroperasi terbagi di 

seluruh kecamatan yang ada di Purwokerto, hanya pembagian terbanyak 

ditujukan di Kecamatan Purwokerto Timur karena sebagai pusat kota. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

Bagaimana kepuasan penumpang terhadap kualitas pelayanan Taksi di 

Purwokerto? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah terbatas pada analisis kualitas 

pelayanan taksi di kota Purwokerto. Penelitian memperoleh sampel penyedia 

jasa taksi KOBATA (Koperasi Banyumas Taksi) terbesar di Purwokerto.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Menganalisis kepuasan penumpang taksi KOBATA di Purwokerto, 

berdasarkan persepsi penumpang. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi peneliti 

Menambah wawasan ilmiah peneliti tentang pelayanan taksi 

KOBATA di kota Purwokerto. Disamping itu penelitian ini juga 

bertujuan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam rangka untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Teknik Sipil di Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto. 
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2. Bagi penyedia jasa taksi KOBATA, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan, dalam 

menelaah kebutuhan dan keinginan pelanggan sehingga dapat memenuhi 

harapan bagi kepuasan pelanggan. 

3. Bagi masyarakat khususnya pengguna taksi di Purwokerto, hasil 

penelitian ini sangat berguna sebagai wacana dalam memberikan 

masukan, saran dan pandangan kepada perusahaan untuk peningkatan 

mutu/kualitas layanan serta pencapaian kepuasan pelanggan. 
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