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Abstrak 
 

Dari setiap sendi kehidupan manusia timbul berbagai macam jenis kebutuhan. 
Dari sekian banyaknya kebutuhan tersebut muncul berbagai macam pemikiran untuk 
mempermudah pencapaiannya. Salah satunya adalah dengan adanya transportasi. Baik 
transportasi untuk mengangkut barang atau manusia. Mulai dari transportasi darat hingga 
udara. Selain mempermudah juga mempercepat waktu pekerjaan sehingga menghemat 
banyak biaya dan tenaga. Jika dulu dari kampung ke kampung atau dari satu kota ke kota 
lain harus ditempuh dengan berjalan kaki, di kemudian hari manusia bisa naik kuda, 
bersepeda, mengendarai mobil, bahkan naik pesawat terbang. Semakin tidak dapat 
dielakkan keberadaan transportasi di tengah kehidupan manusia. Pada akhirnya 
transportasi bukan sekedar sarana pencapaian akan kebutuhan, melainkan menjadi 
kebutuhan itu sendiri. 
 Kini transportasi berada pada posisi yang sama pentingnya dengan kebutuhan 
manusia. Manusia bisa mencapai kebutuhannya dengan sarana transportasi, sekaligus 
memanfaatkan transportasi sebagai sumber penghasilan. Terlebih lagi di sebuah kota 
besar, Surabaya misalnya, transportasi adalah organ vital yang memompa denyut nadi 
kehidupan. Arus perpindahan barang maupun manusia di dalam maupun ke luar kota 
terjadi dalam jumlah besar dan waktu yang singkat. Bagaimana roda ekonomi berjalan 
sangat bergantung pada lancar tidaknya sarana transportasi. Bagaimana kecepatan kinerja 
pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas transportasi. Kota adalah tempat 
dimana semua unsur tersebut berkumpul menjadi satu dan terus berkembang. Kota 
menjadi semakin besar karena adanya transportasi. Transportasi pun membutuhkan kota 
untuk menunjukkan eksistensinya. 
 Setiap bagian dalam transportasi mempunyai peran dan spesifikasi masing-
masing. Khusus untuk dicermati adalah taksi sebagai moda angkutan manusia atau 
transportasi yang bergerak di bidang jasa. Sebuah angkutan dimana sebagian besar 
pelanggannya adalah masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke atas. Bukan 
angkutan massal, namun omsetnya sering kali lebih besar dibanding angkutan umum lain. 
Sudah pasti tingginya tarif menjadi penyebabnya. Sejumlah fasilitas menyerupai 
kendaraan pribadi dan selalu mengutamakan kenyamanan dalam berkendara memang 
sepantasnya taksi menyandang gelar sebagai angkutan jasa mahal. Meski demikian bukan 
berarti taksi akan semakin kehilangan para pelanggannya, malah dengan karakter orang 
Indonesia yang tinggi gengsi menjadikannya moda yang sulit disaingi. 
 
Kata kunci: transportasi, kota besar, taksi. 
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