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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1.Sejarah Perusahaan 

U-Bike, atau Sistem Berbagi Sepeda Taipei, adalah layanan berbagi sepeda publik 

yang ditawarkan oleh Departemen Transportasi Kota Taipei dalam kolaborasi BOT 

dengan pabrikan lokal Giant Bicycles. Pada 26 Mei 2016, stasiun layanan dalam 

sistem sepeda tersedia di Kota Taipei, Kota Taipei Baru, Kota Taoyuan, Kota 

Hsinchu, Kota Taichung, Kabupaten Changhua, dan Kabupaten Miaoli. Di Kota 

Taipeitidak ada biaya lain, seperti setoran tahunan yang diperlukan. Di Kota New 

Taipei, Kota Taichung, dan Kabupaten Changhua, sewa adalah NT $ 5 untuk 30 

menit pertama penggunaan dan mengadopsi tol progresif dari NT $ 10 hingga NT 

$ 40 sesudahnya. Tidak ada biaya lain, seperti setoran tahunan, 

diperlukan.Diluncurkan pada 2009, sistem awalnya melihat sejumlah kecil 

pengguna harian di distrik uji coba Xinyi.  

 

Departemen Perhubungan kota untuk memperluas sistem di sepanjang jalur Metro 

Taipei dan ke beberapa distrik lainnya. Adopsi awal yang lambat dari penyewaan 

U-Bike diatasi dengan menyesuaikan model bisnis, seperti dengan mentiadakan 

tarif, dan meningkatkan cara untuk membuka akun (online melalui situs web U-

Bike atau di kios) Pada bulan April 2015. Menurut perusahaan, masing-masing 

sepeda sistem harganya sekitar NT $ 10.000 (US $ 330) karena mereka dirancang 

untuk sering digunakan. Sepeda dibangun untuk digunakan rata-rata 13 kali sehari, 

jauh lebih sering daripada penggunaan dua kali sehari seperti rata-rata sepeda 

lainnya. Setiap sepeda memiliki tag RFID untuk pelacakan kendaraan dan 

pencegahan pencurian. 

 

2.2.Visi dan Misi U-Bike 

2.2.1. Visi 

- Untuk mengangkat citra positif sebagai kota hijau ramah lingkungan 

internasional. 

- Untuk menambah nilai tamasya di Taipei. 
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- Untuk meningkatkan kualitas hidup warga dan meningkatkan kepuasan 

mereka. 

- Untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan meningkatkan 

kualitas udara dan lingkungan lalu lintas. 

- Untuk menumbuhkan tren bersepeda dan meningkatkan jumlah pengendara 

sepeda. 

- Untuk menjadikan Taipei kota pertama dan contoh bagi perjalanan sepeda. 

 

2.2.2. Misi  

YouBike menggunakan sistem manajemen otomatis tanpa awak elektronik untuk 

menyediakan layanan penyewaan sepeda “A Leases and B Returns”. Kami berharap 

sepeda akan dipilih sebagai kendaraan angkutan umum jarak jauh dan lebih banyak 

warga akan senang menggunakan sistem angkutan massal dan sementara itu, 

perlindungan lingkungan dan konservasi energi akan tercapai dan budaya komuter 

baru akan muncul. 

 

2.3.Kegiatan Utama Perusahaan 

Kegiatan utama U-Bike ini jasa yaitu menjual jasanya kepada pengguna 

jasa.Perusahaan ini memperoleh pendapatan jasa dari jasa yang telah diberikan 

kepada pengguna jasa dan dilaporkan sebagai pendapatan jasa (income).Beban 

operasi yang terjadi dikurangkan ke pendapatan jasa untuk mendapatkan laba 

bersih. 

 

2.4.Lokasi U-Bike 

U-Bike ini dioperasikan oleh Giant Manufacturing Company di 

Taipei,Taiwan.Lokasi statiun U-Bike ini memiliki49 stasiun.Distrik timur memiliki 

32 stasiun, sedangkan distrik utara memiliki 11 stasiun, dan distrik Xiangshan 

memiliki 6 stasiun. 
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2.5.Taiwan 

Taiwan merupakan sebuah negara pecahan dari Republik Rakyat tiongkok (China), 

Taiwan memisahkan diri dari China diakibatkan perbedaan ideologi.  Luas pulau 

Taiwan hanya sekitar 36.193 km2, dengan jumlah penduduk sebanyak 23.468.748 

jiwa. Negara ini juga dikenal dengan sebutan formosa yang berarti pulau yang 

indah. Selama satu dasawarsa ini, bersama Korea Selatan, Hongkong, dan 

Singapura negara ini memprioritaskan pembangunanya dari bidang agraria ke 

industri.Saat ini Taiwan tergolong sebagai salah satu negara yang termasuk maju di 

dataran Asia.Taiwan jua dijuluki sebagai macan industri dunia baru dengan 

kemajuan perekonomian yang begitu pesat.Taiwan memiliki ibukota bernama 

Taipei dengan sistem pemerintahan negara semi Presidensial, Kepala pemerintahan 

Republik Tiongkok adalah seorang Presiden, yang memiliki masa jabatan selama 4 

tahun. 

 

Perekonomian Taiwan secara keseluruhan berorientasi pada sektor 

agraris.Kemudian terjadi pergeseran orientasi perekonomian ke bidang 

industri. Bentuk pengembangan industri di Taiwan didominasi oleh jasa konstruksi, 

perbankan, indsutri elektronika, komputer dan semikonduktor yang telah diakui 

kualitasnya di pasar internasional, perkapalan, jasa penerbangan dan transportasi. 

 

2.6. YOUBIKE 

 

Gambar 2.6 Stasiun Penyewaan Sepeda 

Departemen Perhubungan, Pemerintah Kota Taipei (selanjutnya disebut Otoritas), 

dalam rangka mendorong warga untuk menggunakan sepeda sebagai kendaraan 

transit jarak pendek, meluncurkan Program "Pembentukan, Pengoperasian dan 

Manajemen Sistem Berbagi Sepeda", dengan harapan bahwa dengan melengkapi 

https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Republik_Tiongkok
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jaringan jalur sepeda perkotaan dengan layanan stasiun sepeda, mendorong warga 

untuk menggunakan Sepeda Berbagi dengan polusi rendah dan konsumsi energi 

rendah sebagai kendaraan transit jarak pendek dan mengurangi dan mengganti 

kepemilikan pribadi dan penggunaan kendaraan bermotor, kemacetan lalu lintas, 

polusi lingkungan dan kehilangan energi di kota akan ditingkatkan. 

 

Bagi penduduk yang tinggal di ibu kota Taipei yang telah menikmati manfaat dari 

pertumbuhan ekonomi, tetapi pada saat yang sama mengalami peningkatan yang 

signifikan dalam kendaraan bermotor, mereka juga menderita dari kemacetan lalu 

lintas dan polusi yang merugikan kesehatan yang disebabkan oleh emisi karbon. 

Karena tingkat pertumbuhan penggunaan mobil melampaui pembangunan jalan 

umum, perluasan jalan umum menjadi kurang praktis dari solusi untuk masalah 

kemacetan lalu lintas.Selain itu, sebagian besar mobil hanya mengangkut satu 

penumpang tetapi mengambil sebagian besar dari trotoar. 

 

Manfaat dari adanya YOUBIKE 

1. YouBike adalah sub-sistem dari layanan MRT. Ini memberikan komuter 

pilihan alternatif untuk bepergian antar lokasi. 

2. YouBike memungkinkan penumpang untuk menyewa dari satu stasiun dan 

kembali di stasiun lain. EasyCard, kartu kredit utama, dan ponsel semua 

diterima sebagai metode pembayaran untuk persewaan 

YouBike, menjadikannya sistem sewa paling nyaman di dunia. 

3. YouBike membantu meningkatkan lanskap perkotaan. Ruang yang 

sebelumnya ditempati oleh sepeda motor tidak teratur dan sepeda pribadi di 

luar stasiun MRT akan digantikan oleh YouBike yang rapi, stylish, dan 

dirancang dengan baik. 

4. Seiring meningkatnya laju persewaan YouBike, kemacetan lalu lintas akan 

berkurang, dan perjalanan di sekitar Taipei akan menjadi lebih nyaman dan 

menyenangkan. 

 


