
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

Di era globalisasi ini kemajuan teknolgi sangat berkembang dengan 

pesat. Dan di tengah-tengah perkembangan teknologi saat ini persaingan 

bisnis sangat ketat pula. Para pelaku bisnis umumnya menginginkan 

pelanggan yang dimilikinya dapat dipertahankan selama-lamanya, dan pelaku 

bisnis jugaharus menemukan ide-ide dan strategi baru dalam 

mempertahankan eksistensinya. Hal yang paling penting  untuk mencapai 

keberhasilan dalam bisnis ini adalah produk atau jasa yang berkualitas di 

tambah suasana kerjasama tim dalam pemasarannya. Konsumen menilai 

produk atau jasa tersebut dengan cara menbandingkan produk atau jasa yang 

mereka terima dengan apa yang mereka harapkan. Perusahaan yang ingin 

bertahan hidup harus dapat memberikan kepada pelanggan berupa produk 

atau jasa yang baik, penyerahan lebih cepat dan pelayanan yang lebih baik 

daripada pesaingnya. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk memberikan 

kepuasan kepada konsumen. Karena  konsumen  merupakan sebuah asset 

perusahaan terpenting yang berada di luar perusahaan. Untuk mewujudkan 

hal itu bukanlah sesuatu yang mudah diiklim persaingan usaha yang sangat 

ketat saat ini, mengingat adanya perubahan-perubahan yang cepat dapat 

terjadi setiap saat seperti perubahan pada diri konsumen, pesaing maupun 

perubahan kondisi secara luas yang selalu dinamis. 
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Dalam kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang taksi 

konvesional yaitu taksi bluebird, yang dimana bluebird adalah taksi 

konvesional terbesar di Indonesia yang memiliki cabang di beberapa kota 

besar yang ada di indonesia, seperti Jakarta, bandung, semarang, Surabaya, 

denpasar, makasar, medan, palembang, pekan baru, batam, padang, dan 

lainnya. 

Bluebird merupakan taksi konvesional yang paling sering di naiki oleh 

masyarakat. Karena blue bird memiliki armada yang lebih banyak dari pada 

taksi konvesional lainnya, hingga mencapai 21.000 armada kusus nya Jakarta 

(id.wikipedia.org). Blue bird juga mendapatkan berbagai awards diantaranya : 

•  Super brand awards 

•  Contact center awards  

•  Service quality awards  

•  Corporate image awards (www.bluebirdgroup.com ) 

Namun beberapa tahun belakangan ini, peminat taksi konvesional mulai 

menurun dengan muncul nya kendaraan transportasi online, seperti go-jek 

dan grab. 

Seiring maraknya kendaraan transportasi online ini, pendapatan taksi 

konvesional seperti bluebird mulai menyusut dan ini menjadi masalah yang 

besar bagi perusahaan bluebird. 
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Tabel 1.1 

Rekap Pendapatan Bulanan PT. Bluebird Jakarta Barat 

 

Keterangan/ Tahun 2014 2015 2016 
omset 2.470 M/bulan 1.942 M/bulan 1.378 M/bulan 

Reservasi  47.200/bulan 32.000/bulan 24.000/bulan 
Rit 600/bulan 490/bulan 350/bulan 

Note : M dalam( miliyar) . sumber : PT.Blue bird pusaka  Jakarta barat 

Dari data diatas menunjukan terjadinya penurunan omset rata-rata pada 

tahun 2015 dan 2016  dibandingkan dengan tahun 2014, begitu juga dengan 

reservasi, dan rit dari taksi bluebird. Ini disebkan karena tarif yang di gunakan 

oleh transportasi online lebih murah di bandingkan dengan taksi konvesional 

seperti bluebird. Semakin tinggi harga suatu barang, makin sedikit jumlah 

barang yang diminta, semakin rendah suatu barang makin banyak jumlah 

barang yang diminta, oleh karena itu masyarakat sekarang lebih cenderung 

memilih kendaraan transportasi online karena harga yang lebih murah dan 

menghemat isi dompet, di tambah lagi dengan mudahnya mengakses pesanan 

kendaraan transporasi onlinenya.  

Tabel 1.2 

Perbedaan Tarif Harga Bluebird dengan Grab 

 

Ketrangan Blue bird Grab 
Tarif dasar Rp. 7,500 Rp. 2,500 

Tarif per kilometer Rp.4,000 Rp. 3,500 
Tarif minimum Rp. 40,000 Rp. 10,000 

Biaya pembatalan Rp. 15,000 Rp. - 
sumber:mozaic.co.id:\ 
 

Dari data di atas, terlihat jelas tarif yang di berikan bluebird lebih mahal 

dari grab, yang dimana tarif dasar bluebird dengan grab berbeda Rp.5000, dan 

tarif per kilometer berbeda Rp.500, dan tarif minimum berbeda Rp.30,000, 
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dan bluebird juga memberikan biaya pembatalan sebesar Rp.15,000 , 

sedangkan biaya pembatalan grab sendiri tidak di berikan. 

Karena pendapatan driver taksi konvesional mulai menurun, driver taski 

konversional seperti bluebird  melakukan tindakan aksi anarkis kepada  driver  

transportasi online, sepert menganiyaya drivernya sampai masuk rumah sakit. 

dikarenakan masyarakat sekarang lebih cenderung memilih transportasi 

online (www.rappler.com). Karena tindakan anarkis yang dilakukan driver 

taksi bluebird ini, citra merek blue bird mulai menurun dimata masyarakat, 

karena perbuatan yang dilakukan driver bluebird sangat berlebihan sampai 

menngakibatkan adanya korban yang terluka. 

Tabel 1.3 

Hasil Prasurvey 

 

 
No 

 
Keterangan 

Prosentase 
Ya Tidak 

1
1 

Apakah tindakan anarkis yang 
dilakukan driver blue bird kepada 
driver transportasi online 
mengurangi citra mereknya ? 

 
70% 

 
30% 

2
2 

Apakah harga yang diberikan blue 
bird terlalu mahal bagi anda ? 

77% 23% 

          Sumber: prasurvey 

 

Dari Tabel diatas menunjukan bahwa 70% orang yang pernah 

menggunakan bluebird menjawab ya bahwa citra merek bluebird mulai 

menurun ketika driver bluebird melakukan aksi anarkisnya kepada driver 

transportasi online. Dan 77% orang menjawab ya bahwa harga yang diberikan 

bluebird terlalu mahal. 
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Dan tidak jarang pula pelayanan yang di berikan oleh driver bluebird 

sangat mengecewakan,dan banyaknya kompalin dengan pelayanan yang di 

berikan.  Yang dimana driver bluebird melakukan aksi ugal-ugalan, tidak mau 

menerima penumpang dengan rute yang dekat, memutar arah sampai argonya 

naik terus (rumahpengaduan.com). 

Tabel 1.4 

Rekapitulasi Jumlah Keluhan PT.Bluebird Jakarta Barat Tahun 2016 

 
Jenis 
keluhan 
Blue bird jan feb mar apr mei jun jul Agst sept okt nov des total 
penolakan 
penumpang  
karena 
jarak dekat 

9 8 6 7 6 10 8 7 6 7 11 14 

  
sikap 
kurang 
sopan 
driver 6 7 8 6 5 8 6 6 6 8 7 5   
Tamu tidak 
di jemput 7 6 5 5 8 9 4 10 4 9 6 6   
Lama 
waktu 
nunggu 7 12 13 9 7 4 9 5 5 6 4 6   
Lain-lain 2 1 1 3 2 1 2 0 2 1 3 1   
Jumlah 31 34 33 30 28 32 29 28 23 31 31 32 363 
Sumber : PT.Bluebird pusaka 

 

Dari data diatas menunjukan beberapa keluhan yang disampaikan oleh 

konsumen taksi Bluebird melalui telepon. Rata-rata keluhan taksi bluebird per 

bulan =  363 : 12 = 30 keluhan perbulannya.  

Keluhan konsumen didominasi oleh sikap kurang sopan driver baik 

karena tingkah laku maupun adanya supir tidak mau menerima penumpang 

dengan rute yang dekat. Keluhan lain yang disampaikan adalah supirnya 

memutar arah agar argonya makin besar, dan tidak mau mengambil jalan 

yang lebih cepat. Kebutuhan pelanggan sangat menentukan kualitas yang 
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akan diberikan oleh perusahaan sehingga kualitas yang tinggi bukan berdasar 

pada persepsi pelanggan.  

Bagi perusahaan yang bergerak di sektor jasa, pemberian pelayanan 

yang berkualitas pada pelanggan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan 

apabila perusahaan ingin mencapai keberhasilan. Dalam meningkatkan 

loyalitas konsumen sebuah perusahaan harus memberikan edukasi yang baik 

kepada setiap karyawannya agar kepuasan konsumen lebih terjaga, dan 

perubahan biaya harus di turunkan sesuai dengan harga yang di berikan oleh 

pesaing di pasaran, agar konsumen tidak lari dari merek yang dimiliki sebuah 

perusahaan. 

Berdasarkan kondisi di atas  dengan adanya data penurunan pendapatan 

blue bird, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul : 

“Pengaruh Citra Merek, Harga, Dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan 

Penggunaan Taksi BlueBird” 

1.2. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.  

a. Apakah citra merek berpengaruh terhadap keputusan penggunaan taksi 

bluebird ? 

b. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan penggunaan taksi bluebird? 

c. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap keputusan penggunaan 

taksi bluebird ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut. 

a. Untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap keputusan penggunaan 

taksi bluebird 

b. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan penggunaan taksi 

bluebird 

c. Untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap keputusan 

penggunaan taksi bluebird 
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