
I. PENDAHULUAN 

. . 

1.1 Latar Belakang 

Bisnis jasa transportasi di lndonesia terus mengalami perkembangan 

dari tahun ke tahun. Perkembangan bisnis tersebut, termasuk jasa 

transportasi darat, terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah 

penduduk. Selain itu, perkembangan mobilitas penduduk yang tinggi, 

terutama di daerah perkotaan, juga meningkatkan kebutuhan akan jasa 

transportasi tersebut. 

Dilain pihak, perkembangan bisnsis jasa transportasi juga seakan 

tidak terpengaruh atau terimbas dari aaanya krisis ekonomi di lndonesia. 

Sebagai contoh, pada bidang jasa jenis tranportasi darat, jumlah total 

kendaraan bermotor yang dioperasionalkan pada tahun 1995 mencapai 

13. 208.832 unit dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 18.975.344 unit 

atau mengalami peningkatan rata-rata 7,558 persen per tahunnya (Tabel 

1). Selain itu, nilai yang dihasilkan dari bidang jasa transportasi darat juga 

meningkat dari Rp. 41.837.10 milyar pada tahun 1998 menjadi Rp. 

72,234.47 milyar pada tahun 2002 (BI, 2003). Pec!<embangan jumlah 

kendaraan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan jasa transportasi di 

Indonesia, khususnya jasa transportasi darat, juga semakin meningkat 

seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi. 

Salah satu jasa transportasi darat yang memegang peranan penting, 

terutama di kota-kota besar di lndonesia, adalah taksi. Jasa taksi merupakan 

salah satu jasa transportasi yang dapat melayani masyarakat (sebagai 



pengguna) sampai pada tempat tujuan relatif lebih cepat. Berbeda dengan 

jenis jasa transportasi yang lain, taksi lebih bersifat melayani jasa secara 

pribadi. 

Tabel 1. Data Jumlah Kendaraan Alat Transportasi Darat di lndonesia 

Sumber : Kepolisian Republik Indonesia (2002) 
) sejak 7999' Timor ~ i m u r  tidak termasuk 
-) Perkiraan 

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan jenis taksi 

diklasifrkasikan dalam jenis kendaraan penumpang. Selain taksi, kelompok 

kendaraan penumpang juga mencakup berbagai jenis kendaraan yang 

memiliki jumlah tempat duduk maksimal delapan orang. Pada tahun 1998 

sampai tahun 2000, jenis kendaraan tersebut memiliki peningkatan yang lebih 

pesat dibandingkan jenis kendaraan lainnya yaitu dari 2 769 375 unit menjadi 

3 038 913 unit atau ineningkat sebesar 9,73 persen. 

Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk serta 

kebutuhan masyarakat akan layanan transportasi umum, persaingan di 

industri transportasi darat juga semakin twggi, termasuk juga dalam 

persaingan jasa taksi. Sebagai contoh, pada tahuri 2003 terdapat lebih dari 

20 perusahaan yang menjalankan usaha operasi taksi di Surabaya, ibukota 

Propinsi Jawa Timur. Salah satu diantaranya adalah PT Zebra Nusantara Tbk. 



Secara lebih lengkap, peta persaingan usaha taksi di Surabaya pada tahun 
. . 

2001 dan 2003 dapat dilihat pada Gambar 1. 

Peta Persaingan Operator Taksi Surabaya 

Gambar 1. Peta Jumlah ljin Operasi Taksi Berbagai Operator di Surabaya 
Sumber : Manajemen PT Zebra Nusantara Tbk (2003) 

Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa untuk persaingan taksi di Surabaya, 

PT Zebra Nusantara Tbk merupakan pemegang pangsa pasar (market share) 

terbesar. Pada tahun 2001, PT Zebra Nusantara Tbk memiliki jumlah ijin 

armada sebesar 1500 unit atau mencapai 23 persen dari total jumlah ijin 

operasi taksi, sedangkan pangsa pasar perusahaan-perusahaan sejenis rata- 



rata masih di bawah 10 persen. Meskipun demikian, pangsa pasar PT Zebra 

Nusantara Tbk mengalami penurunan menjadi 20.55 persen do;! +,otal jumlah 

ijin operasi taksi di Surabaya pada tahun 2003. 

Sebagai m a w  leader usaha taksi di Surabaya, PT Zebra Nusantara 

Tbk merupakan perusahaan taksi pertama yang menawarkan sahamnya di 

Bursa Paralel dan juga merupakan perintis penggunaan bahan bakar gas 

(BBG) untuk pengoperasian taksinya. Pada tahun 2002, hampir seluruh 

armada taksi Zebra telah menggunaka~i BBG sebagai bahan bakar alternatif, 

yang ramah lingkungan, termasuk ke 50 unit Toyota Soluna sebagai hasil 

realisasi program peremajaan pada tahun 2002. Penggunaan BBG tersebut 

telah membuktikan peningkatan efisiensi kinerja perusahaan dan mewpakan 

keuntungan kompetitif perusahaan dibandingkan dengan perusahaan taksi 

lainnya. 

Dilain pihek, sebagai perusahaan ta;csi yang salah satu fungsinya adalah 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu memberilcan pelayanan 

yang terbaik pada pengguna taksi dan juga kepada masyarakat lainnya, PT 

Zebra Nusantara Tbk masih mengalami dampak dari kondisi ekonomi yang 

masih belum mantap dan stabil walaupun sudah sangat jauh berkurang 

dibandingkan tahun-tahun sebelurnnya. Seperti pewsahaan perusahaan 

yang bergerak di bidang jasa transportasi darat lainnya, PT Zebra 

Nusantara Tbk mengalami dampak ketidakstabilan koodisi ekonomi dalam 

ha1 kelangkaan suku cadang asli di pasaran, tingginya harga suku cadang 

dan harga unit taksi baru. Salah satu dampaknya bagi perusahaan adalah 

terhambatnya beberapa program rehabilitasi kendaraan. 



Berdasarkan ha1 tersebut di atas, dan juga mengingat banyaknya 

perubahan-perubahan yang terkait dengar~ bisnis jasa transportasi yang 

terjadi dengan cepat, baik perubahan eksternal mauptin internal, maka 

sangat diperlukan suatu kajian tentang strategi PT Zebra Nusantara Tbk 

dalam menghadapi persaingan. 

1.2 Perumusan Masalah 

Perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal yang begitu 

cepat dan tidak dapat dihindari memerlukan antisipasi yang matang, 

cermat dan tepat oleh suatu perusahaan. PT Zebra Nusantara Tbk 

sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa 

angkutan transportasi umum, yaitu taksi, juga menghadapi beberapa 

faktor, baik faktor kendala maupun faktor penunjang, yeng sangat 

mempengaruhi kinerje. perusahaan. 

Beberapa perubahan eksternal mau tidak mau harus dihadapi oleh 

PT Zebra Nusantara Tbk untuk segera lnerumuskan strategi dan 

kebijakan yang tepat. Beberapa perubahan trersebut diantaranya adalah 

kesadaran masyarakat akan lingkungan yang sehat dan efek emisi 

buangan kendaraan bermotor, peruhahan kebijakan pemerintah tentang 

transportasi dan lingkungan hidup, pelaksanaan otonomi daerah di 

Indonesia, dan peningkatan kebutuhan masyarakat akan transportasi 

yang aman, cepat dan terjangkau. 

Dilain pihak, secara internal dengan beluni adanya perumusan dan 

perancangan strategi yang tepat, PT Zebra Nusantara Tbk sebagai 

perusahaan yang sudah go public juga dituntut untuk melakukan 



perubahan terhadap pola-pola dan strategi bersaing secara tepat 

sehingga tujuan perusahaan serta keinginan para stake holder (termasuk 

pemegang saham) dapat diwujudkan pada masa mendatang. Selain itu, 

dengan adanya perumusan dan perancangan strategi bisnis yang tepat 

diharapkan PT Zebra Nusantara Tbk dapat berkompetisi secara sehat 

dengan perusahaan-perusahaan lain, dan juga untuk mempertahankan 

posisi perusahaan sebagai market leader di bidang usaha jasa taksi. 

Berdasarkan ha1 tersebut di atas, ada beberapa permasalahan yang 

harus mendapatkan solusi dalam usaha menentukan strategi PT Zebra 

Nusantara Tbk dalam menghadapi persaingan, yaitu sebagai berikut. 

1. Faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) apa saja yang 

mempengaruhi strategi PT Zebra Nusantara Tbk dalam menghadapi 

persaingan? 

2. Faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) apa saja yang dimiliki 

PT Zebra Nusantara Tbk dalam menghadapi persaingan? 

3. Bagaimana rnerumuskan dan merancang strategi bersaing yang 

sesuai bagi PT Zebra Nusantara Tbk? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada permasalahan di atas, maka tujuan umum 

penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi PT Zebra Nusantara Tbk 

dalam menghadapi persaingan. Adapun tujuan spesifiknya adalah : 



1. Mengidentifikasi faktor-faktor eksternal (peluang dan ancarnan) yang 

rnernpengaruhi strategi PT Zebra Nusantar? Tbk dalam rnenghadapi 

persaingan 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor internal jkekuatan dan kelernahan) yang 

dirniliki PT Zebra Nusantara Tbk dalam rnenghadapi persaingan 

3. Merurnuskan dan rnerancang strategi bersaing yang sesuai bagi PT 

Zebra Nusantara Tbk 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat rnernberikan manfaat sebagai 

berikut. 

1. Sebagai sumbangan pemikiran pada PT Zebra Nusantara Tbk. untuk 

dapat membantu rnengatasi sebagian persoalan yang dihadapi 

perusahaan, terutarna dalam rnenentukan strategi bersaing yang tepat. 

2. Sebagai bahan inforrnasi bagi pihak-pihak terkait dalam bidang ini dan 

sebagai bahanldasar untuk kajian lebih lanjut tentang masalah ini. 

3. Bagi penulis penelitian ini akan dapat menjadi bahan yang berguna 

dalarn rnelaksanakan tugas. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian yang dilakukan dibatasi dan difokuskan pada identifikasi 

dan analisis faktor internal dan eksternal yang akan menjadi kekuatan, 

kelernahan, peluang dafi ancaman bagi perusahaan, dan analisis 

persaingan industri jasa transportasi taksi serta analisis dan perurnusan 



strategi bersaing yang sesuai bagi PT Zebra Nusailtara Tbk. Adapun 

untuk implementasi strategi yang dihasilkan dalam penelitian ini 

diserahkan sepenuhnya kepada pihak perusahaan. 




