
BAB I 
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang. Populasi 

penduduk  di Indonesia pada akhir ini mencapai jumlah yang cukup besar, 

sehingga meningkat pula ragam dan jumlah aktivitas penduduk itu sendiri. Kota 

Surakarta termasuk salah satu kota yang memiliki perekonomian dan status sosial 

yang tinggi, karena merupakan pusat pemerintahan serta pusat kegiatan 

perekonomian dan industrialisasi bagi masyarakat sekitar. Tingkat kepemilikan 

kendaraan di Surakarta mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal ini 

dikarenakan tingkat kesejahteraan masyarakat Surakarta mengalami peningkatan 

juga. Walaupun tingkat kepemilikan kendaraan di Surakarta mengalami 

peningkatan tetapi dalam kenyataan masih banyak orang yang menggunakan 

sarana angkutan umum. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya orang 

menggunakan angkutan umum untuk mencapai tempat kerja, sekolah, berbelanja, 

berwisata, maupun untuk memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi lainnya. 

Kinerja angkutan umum yang baik harus mampu menghasilkan 

pelayanan yang efektif dan efisien, serta mampu memenuhi tuntutan penumpang 

dan kegiatan masyarakat. Tolak ukur yang digunakan adalah kecepatan 

perjalanan, waktu sirkulasi, faktor muat (load factor), availability (ketersediaan

kendaraan), waktu antara kendaraan, waktu tunggu, jumlah penumpang, tarif dan 

BOK (Biaya Operasi Kendaraan). 

Keberadaan angkutan umum penumpang dari Terminal Kartasura ke 

UNS sangat dibutuhkan. Banyak warga Surakarta yang bekerja atau sekolah di 

sekitar Kartasura - UNS tersebut yang setiap hari menggunakan angkutan umum 

penumpang sebagai alat transportasi.  

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu adanya suatu penelitian mengenai 

kinerja angkutan umum dengan mempertimbangkan tingkat pelayanan dan aspek 

ekonomis.  



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu 

rumusan masalah, yaitu: apakah kinerja angkutan umum mikro bus jurusan 

Terminal Kartasura - UNS khususnya Bus Sumber Rahayu yang ada saat ini 

masih layak, ditinjau dari tingkat pelayanan dan aspek ekonomis?  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kinerja angkutan umum Bus 

Sumber Rahayu ditinjau dari tingkat pelayanan dan aspek ekonomis. 

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Menambah pengetahuan tentang penataan lalu lintas kendaraan khususnya 

pada angkutan umum penumpang perkotaan.  

2. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi instansi terkait dan operator 

angkutan umum berkaitan dengan kinerja angkutan, serta mengenai tarif yang 

sekarang berlaku.

E. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, biaya serta kemampuan yang ada, maka 

perlu adanya pembatasan masalah, yaitu: 

1. Lokasi penelitian dibatasi hanya pada rute Bus Sumber Rahayu jurusan 

Terminal Kartasura – UNS. 

2. Penelitian ini dilakukan pada Senin 24 April, Selasa 25 April, dan Sabtu 29 

April 2006 dengan pengambilan data jumalah naik turun penumpang serta 

tidak memisahkan jenis klasifikasi penumpang. 

3. Harga bahan bakar yang digunakan adalah Rp. 4.300,00 



4. Parameter tingkat pelayanan yang ditinjau adalah kecepatan perjalanan, waktu 

sirkulasi, faktor muat (load factor), ketersediaan kendaraan (availability) dan 

waktu antara (time headway).

5. Aspek ekonomis yang ditinjau adalah tarif, biaya operasional kendaraan. 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang pertama kalinya mengkaji 

tentang kinerja pada Bus Sumber Rahayu. Penelitian sejenis yang pernah 

dilakukan antara lain: Analisa Kinerja Angkutan Umum Bus Damri dan bus Surya 

Kencana yang dilakukan (Muya dan Tia 2004). Evaluasi Angkutan jurusan 

Purwodadi-Banjarnegara ditinjau dari Aspek Ekonomis Bus PO.Adalagi dan 

PO.Adeputra (Ajikurniawan 1996). Evaluasi Kinerja Angkutan Surakarta Studi 

kasus Angkutan 03 Jurusan Baki-Kaplingan (Sri Sulistini 2005). 


