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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN, DAN REKOMENDASI 
 

5.1. Kesimpulan 

  Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Jumlah armada taksi yang ada di kota Semarang adalah 1095 armada. 

Tetapi jumlah armada yang beroperasi tiap hari hanya sekitar 797 armada 

( efisiensi armada taksi 73% ). Hal ini disebabkan karena biaya 

operasional yang besar sehingga perusahaan taksi mematok jumlah setoran 

yang tinggi ditambah dengan banyaknya saingan yang menyulitkan 

pengemudi taksi dalam mencari penumpang. Akibatnya pengemudi taksi 

tidak mampu memenuhi besarnya setoran tersebut ( tombok setoran ). 

Keadaan itu membuat perusahaan taksi kesulitan dalam mencari 

pengemudi taksi untuk mengoperasikan seluruh armada taksi yang 

dimilikinya, sehingga ada sebagian armada taksi yang tidak beroperasi. 

Hal ini tentu saja, mempengaruhi efisiensi armada taksi di kota Semarang. 

2. Jumlah order penumpang lewat telepon sangat kecil, yaitu hanya sekitar 

10 order untuk tiap armada dalam satu hari. Hal ini menyebabkan jumlah 

perjalanan taksi ( trip ) juga kecil sehingga panjang perjalanan isi /hari 

hanya 114,90 km  Dengan rata – rata panjang perjalanan total / hari 206,18 

km maka tingkat okupansi moda taksi di kota Semarang 55,73% ( <60% ). 

 Berdasarkan hasil perhitungan Biaya Operasional Kendaraan dengan 

tingkat okupansi 55,73%, kinerja taksi akan optimal ( seimbang ) apabila 

jumlah tarif yang ditetapkan sebesar: 

 Start Pertama  Rp 3.250,00 

 Pulsa berikutnya Rp 325,00 / 100 meter 

 Pulsa Tunggu  Rp 56.000 / jam 

3. Besarnya tarif atas yang ditentukan oleh ORGANDA Kota Semarang 

yaitu Rp 275,00 / 100 meter. Agar sesuai dengan tarif yang telah 

ditentukan ORGANDA Kota Semarang, maka okupansi minimum moda 
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taksi Kota Semarang sebesar 66%. Untuk mendapatkan okupansi sebesar 

66%,maka jumlah taksi yang beroperasi seharusnya hanya 724 armada. 

Jadi kota Semarang kelebihan taksi sebanyak 73 armada. 

 

5.2. Saran 

1. Perlu adanya peningkatan besarnya okupansi perjalanan taksi di kota 

Semarang dengan melakukan kerjasama antara perusahaan taksi dengan 

instansi lain, misalnya hotel atau rumah sakit. 

2. Sebenarnya tidak perlu penambahan armada taksi baru, apalagi 

perusahaan taksi baru. Yang perlu dilakukan hanya mengoperasikan 

kembali armada taksi yang selama ini belum aktif. 

 

5.3. Rekomendasi 

1. Pemerintah kota Semarang sebaiknya mengkaji dalam pemberian ijin 

kepada perusahaan taksi baru, dan melakukan pengkajian ulang kepada 

perusahaan taksi yang sudah ada. 

2. Penentuan tarif untuk perusahaan taksi supaya ditinjau kembali, pasca 

kenaikan harga premium. Prosentase okupansi taksi belum optimal, tetapi 

pendapatan perusahaan taksi cukup tinggi, ini berarti pengguna jasa taksi 

hanya kalangan ekonomi menengah ke atas. 

3. Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui secara pasti mengenai 

faktor – faktor yang berkaitan dengan peningkatan okupansi. 

 

 

 


