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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kapal yang berlayar di lautan pada malam hari sangat memerlukan 

mercusuar untuk memberi petunjuk arah tujuannya. Demikian pula dalam 

perusahaan, sangat memerlukan strategi usaha agar tetap bertahan dalam 

mengaruhi dunia bisnis. Strategi perusahaan harus benar-benar ditaati dan dipatuhi 

untuk menghindari kebangkrutan. Strategi pada dasarnya adalah suatu “menara” 

atau “mercusuar” yang didalamnya dituangkan rencana kerja untuk mewujudkan 

empat sasaran yaitu 1) peningkatan pendapatan; 2) penghematan biaya; 3) 

pemasaran yang hemat dan terarah; 4) pemantapan discipline drive (Riady 2004).  

Keempat sasaran ini, apabila kita lihat keadaan saat ini terjadi perubahan 

lingkungan bisnis yang tidak pasti dan situasi persaingan bisnis yang semakin 

kompetitif. Hal ini terlihat jelas dengan banyaknya perusahaan milik pemerintah 

maupun swasta yang didirikan, baik itu perusahaan berskala besar, menengah, 

maupun berskala kecil yang tidak mampu bersaingan dalam menghadapi 

lingkungan teknologi dan informasi yang begitu cepat. Keadaan seperti ini akan 

mempengaruhi lanskap lingkungan bisnis dan cara adaptasi baru yang dirintis oleh 

para pelaku usaha. Riady (1999) menguatkan paradigma tersebut yang 

menyatakan bahwa salah satu faktor tren pemicu terjadinya persaingan dalam 

perubahan lingkungan bisnis adalah hadirnya sistem teknologi informasi dan 

komunikasi. Faktor inilah yang akan membawa dampak pada cara hidup manusia 

dalam bergorganisasi, sehingga gaya hidup masyarakat pun ikut berubah. Hal ini 

pula didukung oleh (Sibanda dan Ramrathan 2017) bahwa teknologi dan informasi 

mempengaruhi pola perilaku manusia selaku konsumen dan pola organisasi 

masyarakat, seperti penggunaan ragam jenis alat fisik/hardware (Smartphone, PC, 

Laptop, Telepon dan Televisi) dalam kehidupan sehari-hari.  

Salah satu akibat apabila perusahaan kurang peka dalam memahami 

teknologi dan informasi, maka dalam waktu tertentu akan mengalami 

ketidakmampuan mengontrol sumber daya perusahaan. Hal ini mengakibatkan 

pengambilan keputusan strategis menjadi terganggu dan menjadikan perusahaan 

ke posisi bangkrut. Di Indonesia, salah satu industri yang kini mengalami 

persaingan ketat terkait pesatnya lingkungan teknologi dan informasi adalah taksi.  

Dengan kemudahan dan tingginya minat masyarakat pada layanan taksi, 

maka muncul inovasi baru yang memberikan layanan yang mudah, baik segi akses 

pemesanan, kepraktisan, efisien, dan harga yang terjangkau yaitu taksi berbasis 

aplikasi/online. Masyarakat cukup menggunakan smartphone dapat memesan 

taksi online, seperti Go car, Uber car, dan Grab car. Secara tidak langsung dengan 

hadirnya taksi online ini, maka secara tidak langsung tercipta lingkungan ekonomi 

digital yang mengarah pada mobile transportation dengan berbasis internet dan 

aplikasi. Dengan tren mobile transportation ini, perusahaan-perusahaan besar 

taksi konvensional yang terlebih dahulu berjaya yaitu adalah PT Blue Bird Tbk, 

PT Express Transindo Utama Tbk, PT Kosti Jaya, PT Gamya, PT Koperasi Taksi 

Indonesia, PT Citra Transpor Nusantara, PT Presiden Taksi, PT Dian Taksi, PT 

Ratax Armada, PT Sri Medali, dan PT Bersatu Aman Sejahtera (Dishub DKI 

2013) dituntut untuk menetapkan strategi yang tepat. Lebih lanjut, fenomena 
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kehadiran taksi online ini menjadi ancaman perusahaan taksi konvensional 

bersifat global. Artinya fenomena ini dihadapi oleh perusahaan-perusahaan taksi 

diseluruh dunia seperti Yellow Taxicabs di Amerika Serikat, Black Cab di Inggris, 

Hinomaru di Jepang, dan Premier taxis di Singapura (Wymant 2013). 

Di Indonesia, salah satu perusahaan swasta sebagai operator layanan taksi 

besar adalah PT Express Transindo Utama Tbk (yang selanjutnya disebut PT 

ETU). PT ETU merupakan group korporasi bisnis transportasi yang terdiri atas 

tiga unit bisnis yaitu taksi reguler (taksi Express), taksi premium (taksi Tiara), dan 

Value Added Transportation Business (VATB) yaitu sewa mobil, bus, dan 

limunsin. Dari sisi jumlah penumpang taksi PT ETU menunjukkan bahwa 97% 

berada di area Jadetabek dan 3% berada di luar Jadetabek. Dari sisi market share, 

PT ETU memiliki sebesar 30% dari pasar taksi nasional (Annual report 2015).  

Kita ketahui bahwa pada rentang tahun 2014 sampai 2015 terdapat tiga 

perusahaan besar taksi terbasis online yang masuk di Indonesia. Pertama adalah 

PT Uber Indonesia Technology yang masuk pada pertengahan tahun 2014. 

Dengan produk andalannya yaitu Uber car (Uber X dan Uber Black). Kedua 

adalah PT GrabBike Indonesia dengan layanan taksi Grab car yang masuk pada 

tahun 2015. Ketiga adalah PT Gojek Indonesia dengan layanan taksi Go car yang 

masuk tahun 2015. Meskipun ketiga perusahaan tersebut baru masuk di industri 

taksi dengan tarif rendah (dibawah tarif batas bawah pemerintah), diperkirakan 

taksi online tumbuh sebesar 7% pada tahun 2016 (Credit Suisse Estimates 2015). 

Dari sisi jumlah armada, taksi online menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, 

seperti pada Gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Jumlah taksi konvensional dan taksi online (pendatang) tahun 2015 

 

Pada Gambar 1 menunjukkan jumlah armada taksi Express memiliki 

jumlah taksi sebesar 10 550 taksi. Sedangkan taksi online yaitu Go-Jek (taksi Go 

car) dan Uber car memiliki jumlah taksi lebih tinggi dari taksi Express yaitu 

masing-masing 15 000 dan 1 000 taksi. Lebih lanjut, dari data Gambar 1 diatas 

mendidikasikan bahwa tingkat persaingan industri taksi di Indonesia tinggi sejak 

hadirnya taksi online dan potensi pertumbuhanya terus tumbuh dan belum 

optimal. Sehingga pasar industri taksi Indonesia sangat menarik untuk dijajaki 

perusahaan-perusahaan taksi. Hal ini didukung dengan data tingkat permintaan 

taksi di Indonesia, seperti terlihat pada Gambar 2.  

 Sumber: Credit Suisse Estimates (2015) 
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Sumber: Global Insight, Euromonitor (2 Agustus 2012) 

Gambar 2 Tingkat permintaan taksi di Indonesia tahun 2007-2016 

 

Pada Gambar 2 menunjukkan bahwa tingkat permintaan taksi terus 

tumbuh. Permintaan penumpang taksi memiliki CAGR
1
 sebesar 12.3% dari tahun 

2007 sampai dengan tahun 2011 dan diperkirakan terus tumbuh sebesar 18.2% 

pada CAGR tahun 2012-2016F. Hal ini dapat diartikan bahwa potensi 

pertumbuhan bisnis taksi yang tinggi di Indonesia. Lebih lanjut, hal ini didukung 

pula data tingkat penetrasi industri taksi, seperti terlihat pada Gambar 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sumber: Euromonitor (2012) 

Gambar 3 Tingkat penetrasi taksi tahun 2011 dan perkiraan tahun 2016 (taksi per 

1 000 populasi) 

 

Pada Gambar 3 terlihat bahwa potensi pertumbuhan taksi di Indonesia yang besar. 

Dibandingkan dengan negara Singapura dan Malaysia dengan rasio tingkat 

penetrasi taksi di Indonesia sebesar 0.24 (taksi per 1 000 orang) pada tahun 2011. 

Hal ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia (3.12) dan Singapura 

(5.20) di mana kedua negara tersebut bisa dibilang memiliki transportasi massal 

yang lebih baik. Apabila tingkat rasio penetrasi taksi dilipat gandakan menjadi 

                                                 
1
 Compound Annual Growth Rate (CAGR) adalah  pertumbuhan rata-rata per tahuan 

dalam konsep manjemuk.  
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0.50 pada tahun 2016F, maka angka tersebut masih signifikan rendah, dengan 

demikian hal ini menyiratkan potensi pasar besar belum dimanfaatkan secara 

optimal. 

Melihat data tingkat permintaan dan rasio penetrasi taksi pada Gambar 2 

dan 3 diatas lebih dalam, kita juga harus melihat jumlah populasi penduduk 

Indonesia yang besar pada tahun 2016 yaitu sebesar 258 juta dan proyeksi laju 

pertumbuhan sebesar 28.6% pada tahun 2035 (BPS 2016). Selain data populasi 

penduduk tersebut, jumlah pengguna dunia internet juga perlu diperhitungkan 

lebih dalam. Menurut data survei APJII
2
 (2016), menyebutkan bahwa pengguna 

internet di Indonesia sebesar 51.8% atau 133.64 juta orang dari total populasi 

penduduk tahun 2016. Fakta penting untuk diketahui bahwa 92.8 juta jiwa 

menggunakan jenis kebutuhan layanan internet mobile untuk travel/perjalanan dan 

sebesar 34.1 juta diantaranya digunakan untuk berbelanja tiket perjalanan. Dengan 

melihat lanskap lebih jauh perubahan lingkungan industri taksi, tentu akan 

mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen selaku penumpang taksi. Tingkat 

kepuasan penumpang taksi mulai dari sisi keandalan, daya tanggap, kepastian, 

empati, bukti fisik, kualitas produk dan harga yang terlihat dan menjadi acuan 

untuk menentukan arah strategi perusahaan (Leger 2014) dan (Petri 2014).  

Melihat kilas balik dari visi perusahaan yaitu “menjadi perusahaan yang 

utama di Indonesia yang memberikan keuntungan maksimal bagi para pelaku 

kepentingan: pemerintah, pemegang saham, mitra, pengemudi, karyawan, 

pelanggan dan masyarakat”. Tersirat pesan bahwa perusahaan bervisi tinggi untuk 

tetap bertahan menjadi pemimpin pasar taksi terbesar di Indonesia dalam situasi 

dan keadaan apapun. Dengan fenomena yang viral dan vital dalam persaingan 

taksi, maka judul penelitian ini adalah “Strategi Bersaing Perusahaan Taksi dalam 

Menghadapi Perubahan Lingkungan”. 

 

Perumusan Masalah 

 

Ketatnya persaingan di dunia bisnis taksi, khususnya dengan masuknya 

perusahaan taksi online mengakibatkan perusahaan-perusahaan taksi konvensioal 

menghadapi permasalahan-permasalahan yang cukup vital. Secara umum 

permasalahan yang dihadapi perusahaan taksi khususnya konvensional ada tiga, 

yaitu kinerja keuangan yang turun, produktifitas pengemudi dan operasional taksi 

yang menurun akibat kalah saing dalam teknologi, kompetisi tarif dan 

menurunnya market share. Ketiganya saling berkaitan sehingga menciptakan 

vicious cycle
3
 yang sulit untuk diselesaikan (Kasali dan Satar 2014), dan ketiga 

permasalahan tersebut dihadapi serius oleh PT ETU. 

Pertama adalah menurunya kinerja keuangan akibat menurunya setoran 

pengemudi secara drastis dan tergerusnya market share taksi oleh perusahaan 

taksi online. Hal ini membuat PT ETU mengalami penurunan tajam kinerja 

keuangan dari tahun 2010 sampai 2017, seperti pada Tabel 1.  

 

 

                                                 
2
 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 

3
 Gerakan/lingkaran perubahan nilai-nilai yang berakibat pada keadaan balik ke tempat     

semula/siklus yang tidak berujung. 
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Tabel 1 Laporan keuangan PT ETU tahun 2010-2017 dalam miliar (kecuali  

dinyatakan lain) 
Keterangan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 

Revenue  219.3 338.4 520.9 686.9 889.7 970.1 618.2 231.6 

Gross profit  55.8 137.7 183.5 220.5 398.2 341.0 74.1 -123.7 

Income before 

tax  

46.3   81.9 106.9 174.0 153.4   50.7 -223.4 -102.4 

Net income  35.0 59.6 79.2 132.4 118.9 32.2 -184.7 -133.1 

EBITDA  158.5 232.1 327.2 408.7 522.1 514.4 246.2 -52.4 

Earning per 

share  

  46.7   45.4   36.9       61.7       55.0   15.3 -85.9 -36.1 

Total asset 658.5 999.2 1 782.8 2 137.0 3 011.3 2 883.8 2 557.2 2 392.1 

Total 

Liabilities  

516.5 792.0 1 096.0 1 339.9 2 118.8 1 962.8 1 820.5 1 866.3 

Deviden per 

share 

N/A N/A      10      12      12 N/A N/A N/A 

Sumber: Diolah dari annual report PT ETU tahun 2012 - 2016 dan laporan keuangan tahun 2017 

Keterangan: * kuartal ketiga (per 30 September 2017) 

 

Berdasarkan laporan keuangan pada Tabel 1, bahwa dari sisi revenue perusahaan 

dari tahun 2010 sampai tahun 2017 cenderung menunjukkan penurunan. Hal yang 

menarik diperhatikan adalah revenue pada tahun 2015 mengalami kenaikan rata-

rata kenaikan 36% dari tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan revenue ini justru 

disaar perusahaan taksi online mulai hadir di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh 

oleh tiga faktor yaitu:  

1. Kenaikan tarif yang disebabkan oleh regulasi pemerintah yang menyetujui 

kenaikan tarif taksi regular per km dari Rp 3 600/km menjadi Rp 4 000/km. 

2. Naiknya harga BBM sekitar 7% tahun 2015 dibandingkan tahun 2014.  

3. Penurunan biaya bunga yang disebabkan oleh belanja perusahaan dengan dana 

hasil IPO. 

Kemudian pada tahun 2016, tingkat revenue mulai mengalami penurunan sebesar 

36.27% atau menjadi Rp 618.2 miliar dibandingkan tahun 2015 yaitu Rp 970.1 

miliar. Penurunan ini berlanjut sampai tahun 2017 kuartal ketiga (per 30 

September) bahwa tingkat revenue turun tajam sebesar 62.54% atau menjadi Rp 

231.6 miliar dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 618.2 miliar. 

Lebih lanjut, beberapa komponen laporan keuangan yang vital 

diperhatikan diantaranya: sisi gross profit, income before tax, net income, 

EBITDA, earning per share, total asset, dan total liabilities. Pada tahun 2016 

tercatat gross profit mengalami penurunan tajam sebesar 78.27% atau menjadi Rp 

74.1 miliar dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp 341.0 milyar. Penurunan gross 

profit ini juga berlanjut pada tahun 2017 yang kinerjanya juga turun lebih tinggi 

menjadi Rp -123.7 miliar. Kemudian income before tax pada tahun 2015 

mengalami penurunan sebesar 66.95% atau menjadi Rp 50.7 miliar dibandingkan  

tahun 2014 sebesar Rp 118.7 miliar. Pada tahun 2016 mengalami turun tajam 

menjadi Rp -223.4 miliar, dan tahun 2017 juga mengalami penurunan tajam 

menjadi Rp -102.4 miliar.  

Lebih lanjut, sisi net income juga mengalami penurunan. Pada tahun 2015 

net income perusahaan sebesar Rp 32.2 miliar, kemudian pada tahun 2016 turun 

tajam menjadi Rp -184.7 miliar dan pada tahun 2017 juga mengalami penurunan 
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yang cukup tajam menjadi Rp -133.1 miliar. Dari sisi EBITDA, pada tahun 2015 

mengalami penurunan sebesar 1.92% atau menjadi Rp 514 miliar dibandingkan 

tahun 2014 sebesar Rp 522.19 miliar, serta pada tahun 2016 turun menjadi Rp 

246.2 miliar dan pada tarun 2017 mengalami penurunan tajam menjadi Rp -52.4 

miliar. Lebih lanjut, earning per share pada tahun 2015 mengalami penurunan 

sebesar 72.82% atau menjadi Rp 15.03 dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp 55.0 

serta tahun 2016 mengalami penurunan tajam menjadi Rp -85. Penurunan earning 

per share ini juga berlanjut pada tahun 2017 yang juga mengalami penurunan 

menjadi Rp -36.1. Kemudian dari sisi total aset, mengalami penurunan pada tahun 

2015 sebesar 4.25% atau menjadi Rp 2 883.8 miliar dibandingkan tahun 2014 

sebesar Rp 3 011.3 miliar. Pada tahun 2016 dan 2017 total aset perusahaan 

mengalami penurunan tajam yang masing-masing sebesar Rp 2 557.2 miliar dan 

Rp 2 392.1 miliar. Sementara itu, dari total liabilities pada tahun 2017 mengalami 

kenaikan sebesar 2.45% atau menjadi Rp 1 866.3 miliar dibandingkan tahun 2016 

sebesar Rp 1 820.5 miliar.  

Selain laporan keuangan, satu hal yang mengindikasikan penurunan 

kinerja keuangan yaitu tingkat profitabilitas yang juga mengalami penurunan, 

seperti terlihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2 Profitabilitas PT ETU periode tahun 2013-2016 

Keterangan 2013 2014 2015 2016 

GPM 45.06% 44.76% 35.16% 11.98% 

OPM 32.17% 31.86% 24.73%   -4.23% 

NPM 19.30% 13.36%   3.33% -29.88% 

ROI   6.20%   3.87%   1.12%   -7.2% 

ROE 16.71% 13.17%  3.5% -25.1% 
Sumber: Laporan keuangan PT ETU tahun 2016 

 

Berdasarkan tingkat profitabilitas pada Tabel 2 bahwa PT ETU mengalami 

penurunan tajam, dimana marjin laba kotor (Gross Profit Margin (GPM)) turun 

menjadi 11.98% pada tahun 2016 dari 35.16% pada periode yang sama tahun 

2015 dan rata-rata 45.5% sepanjang 2013-2014. Kemudian dari sisi keuntungan 

operasional (Operating Profit Margin (OPM)) pada tahun 2016 mengalami 

penurunan menjadi -4.23% dari tahun sebelumnya sebesar 24.73% dan rata-rata 

32.02% pada periode 2013-2014. Penurunan GPM dan OPM ini juga berdampak 

pada penurunan laba bersih penjualan (Net Profit Margin (NPM)) pada tahun 

2016 sebesar -29.88%. Penurunan NPM ini cenderung lebih tajam dari tahun 

sebelumnya yaitu sebesar 3.33% dan rata-rata 16.33% pada periode 2013-2014.  

Lebih lanjut, dari sisi rasio laba bersih atas investasi (Return On 

Investment (ROI)) pada tahun 2016 tercatat sebesar -7.2%. Artinya pada tahun 

2016 ini PT ETU juga mengalami penurunan tajam dari tahun sebelumnya sebesar 

1.12% padahal pada tahun 2013-2014 tercatat rata-rata ROI sebesar 5.04%. Selain 

ROI yang menurun, jumlah laba atas ekuitas (Return On Equity (ROE)) pun juga 

mengalami penurunan tajam. Hal ini terlihat pada tahun 2015 ROE sebesar 3.5% 

sedangkan pada tahun 2016 sebesar -25.1% sedangkan rata-rata ROE pada tahun 

2013 sampai dengan tahsun 2014 sebesar 14.94%. Dari semua laporan keuangan 

Tabel 1 dan 2 mengindikasikan bahwa posisi perusahaan vital dan perlu untuk 

melakukan strategi bersaing. 
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Kedua adalah produktifitas pengemudi dan operasional taksi yang 

menurun akibat kalah saing dalam teknologi. Hadirnya taksi online memberi 

dampak pada tingkat produktifitas setoran yang rendah kepada perusahaan. Hal ini 

mengakibatkan setoran pengemudi taksi menurun sekitar 40% per hari (laporan 

keuangan PT ETU 2016). Penuruan ini tidak terlepas dari teknologi yang dimiliki 

perusahaan taksi online yang lebih mudah dan fleksibel dalam pemesanannya.  

Perlu diketahui lebih lanjut, keadaan ini membuat PT ETU mengalami penurunan 

jumlah armada taksi. Dari sisi jumlah armada, dalam rentang sembilan tahun 

(2009-2017) perusahaan mengalami penurunan, hal ini terlihat pada Tabel 3.  

 

Tabel 3 Jumlah armada taksi yang dimiliki PT ETU tahun 2009-2017 

Jenis 

Taksi 

Armada Taksi Express Tahun 2009-2017 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Taksi 

Express  

3 198 4 922 6 002 8 035 10 550 11 050 11 050 11 050 9 700 

Sumber: Diolah dari annual report PT ETU tahun 2012-2016 dan laporan keuangan 2016 

 

Pada Tabel 3, jumlah taksi reguler tahun 2009-2017 terlihat mengalami 

penurunan. Pada tahun 2015, taksi reguler tidak mengalami peningkatan jumlah 

taksi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, yaitu tetap sebesar 11 050 taksi. 

Akan tetapi, pada tahun 2017 jumlah taksi mengalami penurunan sebesar 1 350 

taksi menjadi 9 700 taksi per September 2017.  

Ketiga adalah kompetisi tarif yang tinggi dan menurunnya market share. 

Tingkat kompetisi tarif yang tinggi membuat PT ETU kurang bersaing dalam hal 

tarif taksi, sehingga pengemudi tidak mencapai standar setoran yang diberikan 

kepada perusahaan. Lebih lanjut, harga/tarif taksi PT ETU dinilai lebih tinggi dari 

taksi online, hal ini terlihat pada Tabel 4.  

 

Tabel 4 Perbandingan tarif taksi antara Express, Blue Bird, Uber, Grab Car dan  

         Go car pada tahun 2016 
Component Express 

(IDR) 

Blue Bird 

(IDR) 

Uber X 

(IDR) 

Uber Black 

(IDR) 

GrabCar 

(IDR) 

Go-Car 

(IDR) 

Flag Fall 6 500    6 500  3 000 7 000  2 500  3 500  

Triffs/km 3 800    4 100  2 001.44  2 850 3 500  3 500  

Waiting time/mins    700       700  300    500 N/A  N/A  

10 km ride, 30 mins   47 500 47 500  32 000  50 500 N/A  40 000 

15 km ride, 45 mins   67 500 67 500  46 500  72 250 N/A 60 000 

1. (Disc) prem vs 

Express (per 10 

Km).  

N/A N/A  (33%) 6% N/A (16%) 

2. (Disc) prem vs 

Express (per 15 

km).  

N/A N/A  (31%) 7% N/A (11%) 

Sumber: Credite suisse estimate (data tarif taksi per Februari 2016). 

 

Pada Tabel 4 terlihat tarif taksi online memiliki daya tawar tarif yang kompetitif 

dibanding taksi konvensional, yaitu rata-rata sebesar 30% lebih murah tarif per km 

nya. Hal ini dikarenakan taksi online menggunakan tarif taksi yang jauh dibawah 

standar yang ditentukan pemerintah (tarif batas bawah). Sebagai new entry 
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market, taksi online bahkan memberikan diskon, promo, maupun voucher tarif 

yang menarik kepada penumpang. Dengan sisi tarif taksi online yang murah ini 

secara tidak langsung mengakibatkan beralihnya penumpang taksi konvensional 

ke taksi online. Salah satu dampak yang terjadi pada perusahaan taksi konvensioal 

adalah tingkat produktifitas kerja yang rendah, yang mana pengemudi yang tidak 

mencapai setoran harian sebagaimana yang ditetapkan oleh perusahaan.  

Melihat tingkat kompetitif perang tarif taksi yang tinggi dan menjaga agar 

market share tidak turun, maka PT ETU pun memilih strategi 

kolaborasi/kerjasama pada tahun 2016. PT ETU bermitra dengan PT Uber 

Technology Indonesia (Uber Car). Kerjasama ini dipilih PT ETU sebagai upaya 

untuk mengurangi kerugian perusahaan. Dalam kerjasama ini penentuan tarif taksi 

PT ETU mengikuti tarif taksi Uber car yang jauh lebih murah. Hal ini menjadi 

suatu dilematik tersendiri bagi PT ETU. Satu sisi, pendapatan pengemudi turun 

akibat tarif yang murah, dari sisi lain kerjasama dilakukan untuk mengurangi 

kerugian perusahaan yang terus-menerus. Kemudian dari sisi layanan baik dari 

segi keandalan, daya tanggap, kepastian, empati, bukti fisik, kualitas produk dan 

harga berpengaruh pada kinerja perusahaan.  

Selain ketiga faktor yang menjadi perumusan masalahan di atas, bahwa 

posisi tingkat persaingan perusahaan berada pada tingkat unit bisnis taksi reguler, 

yaitu PT ETU, PT Blue bird Tbk, PT Uber Technology Indonesia, PT GrabBike 

Indonesia, dan PT Go Jek Indonesia. Persaingan pada tingkat ini melibatkan unit-

unit bisnisnya dalam grup korporasi (Wit  dan Mayer 2003). Lebih lanjut, untuk 

mengukur persaingan dari bagian level tersebut, dalam penelitian ini 

menggunakan penilaian bentuk kepuasan dari penilaian masyarakat. Tingkat 

kepuasan penumpang taksi terdiri atas bukti fisik, keandalan, ketanggapan, 

kepastian, empati atas layanan yang diberikan perusahaan ikut mempengaruhi 

persaingan yang ada (Dachyar dan Rusydina 2015), (Hasian 2014). Hal inilah 

yang menjadikan persaingan tingkat persaingan industri taksi tinggi dan menarik 

untuk dikaji. Faktor-faktor persaingan tersebut juga didukung oleh Leger (2014) 

dan Adikariwattage (2015) yang menambahkan bahwa faktor kualitas pelayanan 

dan harga mempengaruhi tingkat persaingan perusahaan taksi.  

Didalam memenangkan persaingan di industri taksi ini, PT ETU sangat 

perlu untuk memformulasikan strategi bersaing demi kelangsungan bisnis taksi 

yang sustainable. Berlandaskan latar belakang dan perumusan masalah yang telah 

dipaparkan, maka pertanyaan penelitian yang diformulasikan sebagai berikut:  

1. Bagaimakah kepuasan penumpang taksi atas kinerja perusahaan-perusahaan 

taksi di masyarakat? 

2. Apa faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi PT ETU dalam 

persaingan taksi dalam perubahan lingkungan? 

3. Apa strategi bersaing PT ETU yang tepat untuk mencapai keunggulan 

bersaing dalam menghadapi perubahan lingkungan? 

 

Tujuan Penelitian 

 

Tujuan umum penelitian ini adalah merumuskan strategi bersaing dan 

implementasi manajerial PT ETU dalam persaingan dengan perusahaan-perushaan 

taksi. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: 
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1. Menganalisis tingkat kepuasan penumpang taksi di masyarakat sebagai 

fondasi pemetaan posisi persaingan antara perusahaan taksi konvensional 

dengan taksi online dalam skala industri.  

2. Menganalisis faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang 

mempengaruhi PT ETU.  

3. Merumuskan strategi bersaing PT ETU untuk mencapai keunggulan bersaing 

menghadapi perusahaan-perusahaan taksi.   

 

Manfaat Penelitian 

 

 Manfaat teoretis dari hasil analisis tesis ini adalah menganalisis kepuasan 

konsumen taksi dan merumuskan strategi bersaing PT ETU dalam persaingan 

antar perusahaan taksi. Secara praktis, manfaat dari pembahasan tesis ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana 

pertimbangan pengambilan keputusan dalam merumuskan strategi bersaing.  

2. Bagi stakeholders, penelitian ini dapat menghasilkan nilai tambah bagi 

perusahaan berupa masukan perbaikan kinerja dan implementasi manajerial.  

3. Bagi penelitian untuk melatih kemampuan dalam menganalisa masalah dan 

memberikan solusi.  

4. Bagi civitas akademik, sebagai referensi dan menambah khasanah dunia 

penelitian dalam kajian Manajemen Bisnis, utamanya manajemen strategi 

bersaing perusahaan bisnis taksi dalam menghadapi perubahan lingkungan.  

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian terdiri atas subjek dan objek. Subjek dalam 

penelitian ini adalah strategi bersaing perusahaan taksi reguler. Sedangkan objek 

penelitian adalah PT ETU. Adapun batasan objek yang ditetapkan adalah lingkup 

strategi bersaing perusahaan pada level unit bisnis (unit business strategic) pada 

unit bisnis taksi reguler dari masing-masing korporasi perusahaan pesaing. Dalam 

penelitian ini PT ETU bersaing dengan perusahaan-perusahaan taksi jenis reguler 

yaitu PT Blue bird Tbk, PT Gojek Indonesia, PT Uber Indonesia Technology dan 

PT GribBike Indonesia.   

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Taksi Konvensional dan Taksi Online 

 

Taksi adalah transportasi darat non-pribadi yang umumnya adalah sedan 

dan dapat merujuk kepada angkutan lain selain mobil yang mengangkut 

penumpang dalam kapasitas kecil dengan standar 2 sampai 4 penumpang (KBBI 

2008). Dilihat dari definisi taksi diatas, maka taksi mempunyai cara pemesanan 

dan pembayaran secara langsung, inilah yang disebut taksi konvensional. Taksi 
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