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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan transportasi di Indonesia pada saat ini sangatlah pesat, hal 

ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan taraf hidup masyarakat yang semakin 

meningkat. Salah satu sarana transportasi pada saat ini yang paling mudah 

didapatkan dan sering digunakan adalah angkutan umum. Angkutan umum 

merupakan angkutan yang disediakan untuk keperluan umum yang dilakukan 

dengan sistem sewa atau bayar. Pada umumnya masyarakat menghendaki 

pelayanan angkutan umum yang aman, cepat, murah, dan nyaman. 

Untuk mewujudkan pelayanan yang diharapkan maka faktor yang terkait 

adalah penentuan tarif. Tarif begitu penting karena produsen menginginkan 

keuntungan yang besar dengan menetapkan tarif yang tinggi, sedangkan 

konsumen menginginkan tarif yang rendah. Evaluasi tarif perlu dilakukan untuk 

menetapkan tarif agar sesuai dengan pelayanan dan fasilitas yang diberikan. 

Dari kedua kepentingan tcrsebut maka perlu adanya keseimbangan agar 

salah satu pihak tidak merasa dirugikan. Diharapkan dari pihak produsen 

memberikan pelayanan yang sesuai dengan tarif yang diberlakukan sehingga 

konsumen tidak merasa rugi membayar tarif yang diberlakukan. 

Dalam menentukan besarnya tarif maka perlu juga dilakukan evaluasi 

biaya operasi kendaraan, hal ini berguna untuk menyeimbangkan antara 

pendapatan dan pengeluaran. Peneliti memilih Angkot Jurusan Pasar Bunder – 

Bulu Sragen karena pada daerah tersebut merupakan daerah keramaian dan rute 

perjalanan meliputi daerah perkantoran, pendidikan, pasar tradisional, pusat 

perbelanjaan dan puskesmas. Angkot ini merupakan  salah satu penyediakan jasa 

angkutan umum penumpang yang memiliki akses langsung ke pusat kota Sragen.  

 



 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan mengenai kinerja dan tarif angkutan perkotaan (studi kasus 

angkot jurusan Pasar Bunder-Bulu Sragen) adalah sebagai berikut : 

1). Bagaimana kinerja dan besarnya biaya operasi kendaraan angkot jurusan 

Pasar Bunder – Bulu Sragen? 

2). Apakah besarnya tarif yang berlaku pada saat ini masih sesuai dengan hasil 

analisis berdasarkan biaya operasional kendaraan  dan masih sesuai dengan 

peraturan yang berlaku? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1). Mengetahui kinerja dan besarnya biaya operasi kendaraan angkot jurusan 

Pasar Bunder – Bulu Sragen pada saat ini. 

2). Apakah besarnya tarif yang berlaku pada saat ini masih sesuai dengan hasil 

analisis berdasarkan biaya operasional kendaraan  dan masih sesuai dengan 

peraturan yang berlaku? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut : 

1). Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak yang terkait dalam 

penetapan tarif angkutan umum berdasarkan biaya operasi kendaraan 

terutama angkot jurusan Pasar Bunder – Bulu Sragen. 

2). Menambah pengetahuan dalam penetapan tarif berdasarkan biaya operasi 

kendaraan angkutan umum. 

 

E. Batasan Masalah 

Mengingat keterbatasan waktu, biaya serta kemampuan yang ada, maka 

perlu adanya pembatasan masalah, yaitu: 



1). Lokasi penelitian dibatasi hanya rute angkutan umum perkotaan jurusan Pasar 

Bunder – Bulu Sragen. 

 

 

2). Variabel kinerja yang ditinjau: 

a). Kecepatan 

b). Cycle time 

c). Availability 

d). Load factor 

e). Headway 

3). Harga yang ditinjau harga tahun 2008 

 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian dengan judul Evaluasi Kinerja dan  Tarif Angkutan Perkotaan 

(Studi Kasus Angkot Jurusan Pasar Bunder-Bulu Sragen) belum pernah diteliti, 

sedangkan penelitian yang sejenis sudah ada dengan judul Evaluasi Kinerja 

Angkutan Umum Perkotaan Ditinjau dari Tingkat Pelayanan dan Aspek Ekonomi 

(Studi Kasus Angkot Jalur B Jurusan Pemalang-Petarukan) oleh K.H. Fachrudin 

2005, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




