
 

I.  PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Bisnis jasa transportasi di Indonesia terus mengalami perkembangan dan 

peningkatan dari tahun ke tahun walaupun keadaan negara sedang mengalami 

krisis ekonomi yang kompleks.  Bisnis ini terus meningkat dengan meningkatnya 

jumlah penduduk dan mobilitasnya. Peningkatan jumlah dan mobilitas penduduk 

akan selalu meningkatkan kebutuhan akan alat transportasi.  Tabel 1 

memperlihatkan terjadinya peningkatan tersebut.  Di tahun 1995 jumlah total 

kendaraan bermotor yang bergerak dibidang jasa angkutan sebesar  13.208.832 

unit dan meningkat menjadi 18.975.344 unit pada tahun 2000.  Nilai dari jasa 

transportasi juga meningkat dari Rp. 41,837.10 milyar  pada tahun 1998 menjadi 

Rp.72,234.47 milyar  pada tahun 2002 (BI, 2003).  Perkembangan jumlah 

kendaraan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan akan angkutan 

umum dan transportasi di Indonesia. 

 

Tabel 1.  Data Jumlah Kendaraan Alat Transportasi Darat 

Tahun Kendaraan 
Penumpang 

Bis Truk Sepeda 
motor 

Total 

1995  2.107.299 688.525 1.336.177   9.076.831 13.208.832
1996  2.409.088 595.419 1.434.783 10.090.805 14.530.095
1997  2.639.523 611.402 1.548.397 11.735.797 16.535.119
1998  2.769.375 626.680 1.586.721 12.628.991 17.611.767
1999*) 2.897.803 644.667 1.628.531 13.053.148 18.224.149
2000**) 3.038.913 666.280 1.707.134 13.563.017 18.975.344

Sumber : Kepolisian Republik Indonesia 
*) sejak 1999 Timor Timur tidak termasuk 
**) Perkiraan 

Jasa transportasi taksi merupakan salah satu jasa angkutan yang cukup 

memegang peranan penting terutama di kota-kota besar.  Taksi merupakan salah 
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satu jasa transportasi yang dapat melayani pengguna sampai pada tempat tujuan 

dengan cepat.  Berbeda dengan jenis jasa transportasi yang lain, taksi lebih 

bersifat melayani jasa secara pribadi. 

Pada tabel 1 di atas, jumlah kendaraan jenis taksi ditunjukkan oleh kolom 

kendaraan penumpang. Pada kolom tersebut mencakup jumlah berbagai 

kendaraan yang memiliki jumlah tempat duduk maksimal 8 orang.  Untuk jenis 

kendaraan ini terjadi peningkatan yang lebih pesat dari tahun 1998 sampai 2000 

dari sebesar 2.769.375 unit menjadi 3.038.913 unit. 

           Tabel 2.  Data Jumlah Taksi di ABC 

Nama Taksi Unit 
XYZ 1500
Merpati 500
Surya 400
Surabaya Taxi 400
Metro 600
Silver 500
Virgo 300
Srikandi 300
Super 300
Supra 300
Star 300
Citra Dewi Rembulan 100
Garuda 600
Birawa 100
SDA 200
Sandel 100
Jumlah 6500

Sumber : Capricorn Indonesia Consult (CIC) 
*) per 31 Desember 2001 
 

 

PT. XYZ adalah salah satu perusahaan penyedia jasa angkutan taksi dengan 

daerah operasi utama di kota ABC.  Dan apabila dilihat dari data yang disajikan 
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pada tabel 2. terlihat bahwa PT.XYZ merupakan pemimpin pasar di bidangnya di 

kota ABC.  Salah satu daya saing dan kompetensi yang dimiliki perusahaan 

adalah penggunaan bahan bakar yang berbeda dengan perusahaan sejenis.  Bahan 

bakar yang dipergunakan oleh PT XYZ dalam menjalankan operasi jasa taksi 

adalah bahan bakar gas (BBG).   

Untuk dapat mencapai keberhasilan dan mempertahankan keunggulan 

perusahaan dalam persaingan maka PT XYZ harus dapat mengelola aktiva 

berwujud maupun aktiva tak berwujud dengan lebih baik.  Bahkan kemampuan 

mengelola aktiva tak berwujud memberikan andil yang besar dalam menentukan 

tingkat keberhasilan perusahaan dalam persaingan.   

1.2  Perumusan Masalah 

Saat ini perusahaan telah meluncurkan taksi sebanyak 1000 unit sedangkan 

berdasarkan Surat Persetujuan Walikota perusahaan mendapatkan ijin sebanyak 

1500 unit armada taksi. 

Keberhasilan perusahaan yang telah dicapai saat ini dan dalam rangka 

pengembangan atau penambahan armada taksi maka PT XYZ harus terus 

memperbaiki kinerja yang ada agar tidak terjadi performance perusahaan secara 

keseluruhan  Untuk dapat memperbaiki kinerja dan mengukur tingkat 

keberhasilan strategi dan program yang telah disusun maka perusahaan perlu 

memiliki suatu sistem pengukuran kinerja yang baku dan mudah untuk 

diaplikasikan serta memberikan data yang akurat.   

Salah satu teknik yang dapat dipergunakan dalam rangka pengukuran 

kinerja perusahaan adalah dengan menggunakan Balanced Scorecard.  Dengan 
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teknik ini diharapkan pengukuran yang dilakukan terhadap kinerja dapat 

memberikan gambaran secara menyeluruh dan tidak menjadi parsial. 

Dalam usaha mengukur kinerja PT.XYZ. perlu dirumuskan beberapa 

permasalahan yang harus mendapatkan solusi yang sesuai yaitu: 

1. Mengapa pelanggan mulai sering mengeluh mengenai taksi XYZ ? 

2. Mengapa terjadi penurunan pendapatan perusahaan? 

3. Bagaimana kinerja perusahaan secara menyeluruh dipandang dari empat 

perspektif Balanced Scorecard ? 

4. Apa saja faktor yang menjadi  perhatian utama bagi perusahaan dalam 

rangka meningkatkan kinerjanya ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi faktor yang menjadi  perhatian utama bagi perusahaan 

dalam rangka meningkatkan kinerjanya. 

2. Mengukur kinerja perusahaan secara menyeluruh dipandang dari empat 

perspektif Balanced Scorecard. 

3. Merekomendasikan suatu sistem pengukuran kinerja pada PT.XYZ. 
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