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 BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Baturetno merupakan kecamatan yang terletak di kabupaten Wonogiri. 

Pembangunan daerah yang secara terus menerus dilaksanakan di kecamatan 

Baturetno, telah secara nyata berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat 

kecamatan Baturetno dari lingkaran kemiskinan dan keterbelakangan menuju 

tingkat hidup yang lebih baik, secara material maupun spiritual. Keberhasilan 

tersebut telah pula meningkatkan pertumbuhan di segala bidang kehidupan yang 

antara lain dicerminkan dengan meningkatkanya mobilitas orang maupun semakin 

luasnya distribusi barang ke seluruh wilayah.  

Melihat keadaan yang ada pada saat ini, maka tepatlah apabila 

pembangunan transportasi mendapat prioritas. Transportasi yang berperan sebagai 

urat nadi kehidupan ekonomis, sosial, budaya, politik, dan pertahanan keamanan 

diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi yang handal, berkemampuan 

tinggi, dan diselenggarakan secara terpadu. Hal ini penting dalam menunjang dan 

sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, 

barang dan jasa, serta mendukung pola distribusi nasional. 

Dinamika perjalanan transportasi Baturetno-Yogyakarta lebih disebabkan 

karena ciri khas masing-masing dari kedua daerah tersebut. Yogyakarta dikenal 

sebagai kota pelajar, wisata budaya dan menjadi Daerah istimewa di Indonesia, 

Yogyakarta juga menjadi salah satu tujuan masyarakat Baturetno untuk 

meningkatkan kesejahteraan taraf  hidupnya. Kondisi ini telah berjalan cukup baik 

karena ditunjang adanya angkutan umum bus yang tersedia dengan jumlah armada 

yang cukup memadai.  

Angkutan umum khususnya bus memegang peranan penting dalam 

pengadaan sarana angkutan umum di Indonesia. Angkutan bus antar kota banyak 

dilakukan oleh perusahaan bus swasta, walaupun perusahaan bus negara juga 

menyediakan pelayanan bus antar kota, bus kota atau pelayanan ke daerah 

terpencil namun jumlahnya masih sangat terbatas. Sebagaimana diketahui bahwa 
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bus merupakan salah satu moda transportasi yang memiliki karakteristik dan 

keunggulan khusus, terutama dalam kemampuannya untuk mengangkut 

penumpang secara masal. Dalam hal di atas penulis mencoba meneliti kelayakan 

angkutan umum khususnya bus yang kecenderungan digunakan masyarakat 

sehingga pada akhirnya nanti dapat disimpulkan sarana transportasi seperti apa 

yang diinginkan oleh masyarakat. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah yang sudah dijelaskan 

diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang timbul antara lain : 

1. Bagaimana karakteristik pengguna jasa angkutan umum bus jurusan 

Baturetno -Yogyakarta? 

2. Bagaimana penilaian pengguna terhadap pelayanan angkutan umum bus 

jurusan Baturetno – Yogyakarta?  

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui  karakteristik pengguna jasa angkutan umum bus jurusan   

Baturetno ke Yogyakarta. 

2. Mengetahui penilaian pengguna terhadap pelayanan angkutan umum bus 

jurusan Baturetno – Yogyakarta.  

 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

tentang permintaan terhadap angkutan umum berdasarkan karakteristik 

pengguna dan karakteristik perjalanan. 

2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan 

bagi pengambil kebijaksanaan pemerintah daerah kabupaten Wonogiri 

dalam bidang perencanaan transportasi khususnya angkutan umum. 

3. Menjadi masukan terhadap pemilik jasa angkutan umum dalam 

pengembangan dan peningkatan layanan angkutan umum bus. 
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D. Batasan Masalah 

Untuk membatasi lingkup permasalahan, maka diperlukan adanya 

pembatasan sebagai berikut : 

1. Tinjauan masalah dibatasi pada jenis moda angkutan yaitu bus 

Purwowidodo dengan asal Baturetno tujuan Yogyakarta. 

2. Lokasi penelitian adalah trayek Baturetno ke Yogyakarta saja yaitu 

perjalanan rute : Baturetno, Pracimantoro, Wonosari, Patuk, Giwangan 

Yogyakarta. 

3. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait, dimana data ini digunakan 

sebagai data penunjang hasil analisa. Data sekunder antara lain : peta 

trayek, P.O yang beroprasi, dll 

4. Penentuan jumlah sampel mengacu pada data jumlah penumpang rata-rata 

trayek Baturetno-Yogyakarta yang dianggap sebagai populasi. 

5. Yang dimaksud dari sisi pengguna adalah bentuk satuan presepsi pengguna 

jasa angkutan umum. 

6. Metode pengolahan data yang digunakan adalah menggunakan metode 

analisis Importance Performance Analisis (IPA) 


