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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu penunjuk dan pemicu keberhasilan pembangunan adalah

keberhasilan bidang transportasi yang berarti kemudahan pergerakan (mobilitas).

Mobilitas yang tinggi mendukung terpenuhinya kebutuhan dan mendukung

kemudahan melakukan aktifitas dalam mencapai tujuan.

Diharapkan fungsi pergerakan seseorang dan nilai kegunaan suatu barang

dapat dimaksimalkan baik dipandang dari segi tempat (place utility) maupun segi

waktu (time utility). Kemudahan dan kelancaran pergerakan seseorang atau barang

mempunyai fungsi jika berada pada lokasi yang lain dan waktu yang lain.

Pergerakan yang mudah dan cepat akan membuat seseorang atau suatu barang

dapat berada pada waktu dan tempat yang tepat sehingga mendapatkan nilai guna

yang lebih tinggi.

Zaman dan teknologi semakin maju dengan semakin tingginya status

sosial, sehingga kebutuhan aktifitas dan sasaran kegiatan masyarakat akan

semakin beragam. Fenomena ini menyebabkan kebutuhan akan sarana dan

prasarana transportasi akan semakin meningkat. Peningkatan kebutuhan pada

sebagian kecil masyarakat relatif dapat terpenuhi meski hal tersebut belum

memenuhi efektifitas dan efisiensi pergerakan. Kebutuhan ini belum dapat

terpenuhi pada kalangan lain yang lebih memerlukan, karena berbagai

keterbatasan yang ada. Keterbatasan ini akan menyebabkan seseorang tergantung

pada jenis angkutan tertentu (captive rider) sehingga menyebabkan pembiayaan

perjalanan menjadi tidak elastis.

Jumlah sarana dan prasarana transportasi yang semakin tidak terbatas

memerlukan suatu pengelolaan transportasi yang ekonomis dan tidak menambah

beban lalulintas yang terlalu tinggi. Keberadaan angkutan umum (public

transport) sangatlah tepat karena angkutan umum tersebut bersifat massal dalam

arti mampu mengangkut banyak penumpang sehingga penggunaan ruang jalan

lebih efisien. Salah satu faktor dan informasi yang penting dalam pengelolaan
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angkutan umum adalah tarif. Penetapan tarif akan sangat menentukan nilai

ekonomis dari keberadaan angkutan umum.

Penetapan tarif menjadi begitu penting karena pada dasarnya tarif akan

senantiasa dipengaruhi dua pihak yang berbeda. Satu pihak produsen (operator)

selaku penyelenggara akan menetapkan tarif yang setinggi-tingginya untuk

mendapatkan pendapatan yang sebesar-besarnya. Sisi yang lain konsumen, dalam

hal ini penumpang, selalu menginginkan tarif yang serendah-rendahnya dan

mengharapkan pelayanan dan fasilitas yang sebaik-baiknya.

Akibat dua kepentingan yang berlawanan ini, pemerintah diperlukan

sebagai penengah agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pihak operator

selaku pihak penyelenggara tidak rugi dan senantiasa dapat memberikan

pelayanan yang sesuai, sementara pihak penumpang selaku konsumen juga tidak

merasa berat untuk membayar nilai tarif, karena pelayanan dan fasilitas yang

didapatkan sesuai. Jika keadaan ini dapat dipertahankan, maka keberadaan

angkutan umum akan senantiasa dalam kondisi optimal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dapat

dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Berapakah BOK bus ekonomi AC jurusan Yogyakarta- Surabaya?

2. Bagaimana kinerja bus ekonomi AC  jurusan Yogyakarta- Surabaya?

3. Berapakah kemampuan membayar dan kemauan membayar pengguna jasa bus

ekonomi AC jurusan Yogyakarta- Surabaya?

4. Berapakah besar tarif BOK bus ekonomi AC jurusan Yogyakarta- Surabaya?

5. Berapa besar tarif berdasarkan BOK bus PO. Mira dibandingkan dengan tarif

dilapangan dan kemampuan, kemauan membayar penumpang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui BOK bus ekonomi AC jurusan Yogyakarta- Surabaya.
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2. Mengetahui kinerja bus ekonomi AC jurusan Yogyakarta- Surabaya yang

meliputi : kecepatan, Faktor muat (load factor), dan Waktu antara (time

headway)

3. Mengetahui kemampuan membayar masyarakat dan kemauan membayar

masyarakat.

4. Mengetahui besar tarif berdasarkan BOK bus ekonomi AC jurusan

Yogyakarta- Surabaya.

5. Mengetahui besar tarif berdasarkan BOK bus PO. Mira dibandingkan dengan

tarif dilapangan dan kemampuan, kemauan membayar penumpang

D. Batasan Masalah

Dalam penelitian Tugas akhir ini perlu diberi batasan masalah agar

penelitian lebih terarah dan tidak meluas. Adapun batasan masalah tersebut adalah

sebagai berikut :

1. Terbatas pada angkutan umum bus AKAP dan yang ditentukan untuk menjadi

obyek disini adalah bus ekonomi AC (ATB) Jurusan Yogyakarta- Surabaya

saja.

2. Lokasi penelitian adalah perjalanan trayek Yogyakarta ke Surabaya saja,yaitu

perjalanan dengan rute : Yogyakarta Giwangan-Klaten-Solo-Sragen-Ngawi-

Madiun-Nganjuk-Jombang-Mojokerto-Surabaya

3. Penetapan tarif  berdasarkan biaya operasianal kendaraan (BOK), kemampuan

dan kemauan membayar masyarakat.

4. Indikator kinerja meliputi: kecepatan perjalanan,faktor muat (load factor), dan

waktu antara (time headway), dan yang menjadi obyek kinerja disini adalah

PO. MIRA AC jurusan Yogyakarta – Surabaya.

5. Untuk perhitungan time headway hanya terbatas pada dua titik saja yaitu di

Terminal Giwangan dan di Terminal Tirtonadi supaya lebih efektif dan efisien

masalah waktu dan biaya dalam pengambilan data.

6. Kemampuan dan kemauan membayar penumpang berdasarkan pengisian

kuisioner oleh responden dalam perjalanan Yogyakarta-Surabaya saja
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E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang analisis

kinerja, biaya operasional dan tarif  angkutan umum,dalam hal ini bus

ekonomi AC jurusan Yogyakarta-Surabaya.

2. Bagi pemilik angkutan,penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan

dalam menentukan kebijakan tarif.

3. Bagi masyarakat pengguna jasa angkutan, dengan adanya penelitian ini

kemampuan dan kemauan membayar pengguna tersampaikan kepada pihak

penyedia jasa.

F. Keaslian Tugas Akhir

Penelitian dengan judul Evaluasi Kinerja dan Pelayanan Bus Trayek

Surabaya-Yogyakarta Berdasarkan ATP dan WTP belum pernah diteliti,

sedangkan penelitian sejenis yang sudah ada dengan judul :

1. Analisis Kinerja dan Penetapan Tarif  Bus Ekonomi Jurusan Solo Purwodadi

(Wijayanti.2008).

Perbedaan antara yang saya teliti dengan penelitian ini antara lain:

 Rute dan bus/armada yang digunakan.

 Pada penelitian Wijayanti ATP dan WTP tidak di hitung.

2. Analisis Tarif  Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan,Tingkat

Kemampuan dan Kemauan Membayar Penumpang (Gunawan.2004)

Perbedaan antara yang saya teliti dengan penelitian ini antara lain:

 Rute,jalur yang dilalui oleh bus tersebut.

 Armada/bus yang menjadi obyek penelitian.

3. Evaluasi Tarif Angkutan Umum dan Analisis Ability  to Pay (ATP) dan

Willingnes to Pay (WTP) di DKI Jakarta (Tamin dkk.1999)

Perbedaan antara yang saya teliti dengan penelitian ini antara lain:

 Rute,jalur bus dan lokasi penelitian

 Bus yang menjadi obyek penelitian.
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4. Kajian Tarif Shuttle Service Terhadap Vihecle Operation Cost

Operator,Ability To Pay (ATP) dan Willingnes To Pay (WTP)

(Novirani,2007)

Perbedaan antara yang saya teliti dengan penelitian ini antara lain:

 Alat transportasi yang diteliti dan jalur/rute yang dilalui oleh armada

tersebut.


