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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pertumbuhan suatu daerah yang tumbuh dan berkembang ditandai dengan 

terjadinya keragaman dan peningkatan aktifitas serta pergerakan penghuninya. 

Perkembangan ruang kota yang sekaligus jawaban dan perkembangan penduduk 

maupun kegiatan masyarakat kota semakin sulit di kendalikan. Untuk melayani 

aktifitas dan pergerakan penduduk diperlukan peyediaan fasilitas-fasilitas 

transportasi, salah satu diantaranya adalah jasa angkutan umum sebagai suatu 

sarana untuk mengatasi jarak dan waktu. 

Karena pemusatan kegiatan perdagangan di kota, menyebabkan tingkat 

perjalanaan orang ke kota menjadi tinggi. Angkutan umum pedesaan ini 

merupakan salah satu alat transportasi untuk perjalanaan, tetapi apabila 

keberadaannya tidak ditangani secara baik dan benar akan menyebabkan masalah 

bagi kehidupan masyarakat. 

Angkutan umum pedesaan jurusan Jaten – Bekonang – Sukoharjo  akan 

memiliki kinerja yang lebih  baik jika angkutan tersebut mampu menghasilkan 

pelayanan yang efektif dan efisien, serta mampu memenuhi tuntutan penumpang 

dan kegiatan masyarakat. 

Keberadaan angkutan umum penumpang jalur Jaten – Bekonang – 

Sukoharjo ini sangat dibutuhkan. Sebab di Bekonang terdapat pasar yang setiap 

hari banyak dipadati  penduduk sekitar. Serta banyak warga sekitar yang bekerja 

dan sekolah menggunakan angkutan jalur Jaten – Bekonang – Sukoharjo  ini 

sebagai alat transportasinya. Jumlah angkutan umum pedesaan jurusan Jaten – 

Bekonang – Sukoharjo ini terdapat 14 armada.Waktu perjalanan yang diperlukan 

dari Jaten sampai  Sukoharjo kurang lebih 1 jam. 

Dari latar belakang tersebut,  penulis ingin mengetahui bagaimana kinerja 

angkutan umum jurusan Jaten – Bekonang – Sukoharjo.    

 

1 



 2

B. Rumusan Masalah 

 

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan 

masalah yaitu: 

1). Bagaimana kinerja angkutan umum pedesaan jurusan Jaten – Bekonang –

Sukoharjo ditinjau dari kecepatan, waktu sirkulasi, waktu antara, ketersediaan 

angkutan, faktor muat.  

2). Berapa besar tarif berdasarkan BOK di lapangan. 

3).  Bagaimana analisa ekonominya. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk : 

1). Menghitung kinerja angkudes jurusan Jaten – Bekonang – Sukoharjo ditinjau 

dari kecepatan, waktu sirkulasi, waktu antara, ketersediaan angkutan, faktor 

muat. 

2).  Mengetahui besar tarif  berdasarkan BOK di lapangan. 

3).  Mengetahui analisa ekonomi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1). Untuk mengetahui kelayakan rute angkutan umum pedesaan jurusan Jaten – 

Bekonang – Sukoharjo. 

2). Memberikan suatu alternatif perbaikan rute perjalanan apabila rute tersebut   

dinilai tidak layak yang ditinjau dari kinerjanya. 

3). Sebagai masukan dan bahan pertimbangan terhadap pihak-pihak yang 

bersangkutan dalam menyelesaikan permasalahan di Sukoharjo. 

4). Menambah pengetahuan  dalam menganalisa kelayakan suatu rute.   
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E. Batasan Masalah 

 

Untuk memudahkan dalam pembahasan, maka perlu adanya pembatasan 

masalah yaitu : 

1). Lokasi penelitian dibatasi hanya untuk angkutan umum pedesaan jurusan                             

Jaten – Bekonang – Sukoharjo.  

2). Parameter kinerja yang diteliti meliputi kecepatan, waktu sirkulasi, waktu 

antara, ketersediaan angkutan, faktor muat dan jumlah penumpang. 

3). Penelitian ini dilakukan pada pukul 05.30 - 18.00, pada hari Senin, 3 Januari 

2005, Kamis, 6 Januari 2005, dan Minggu, 9 Januari 2005. 

 

F. Keaslian Penelitian 

.   

 Studi tentang Evaluasi Kinerja Angkutan Umum Pedesaan Jurusan Jaten – 

Bekonang – Sukoharjo Ditinjau Dari Tingkat Pelayanan Dan Aspek Ekonomis 

belum ada yang mengevaluasi. 

1). Persamaan dengan penelitian sejenis. 

 Penelitian ini serupa dengan penelitian – penelitian sebelumnya. Penelitian 

Erik Setiawan (2005) yang berjudul Evaluasi Kinerja Angkutan Umum Dan 

Kelayakan Tarif Bus Pedesaan Jurusan Sulursari – Purwodadi. Metode yang 

digunakan dalam penelitian adalah survai untuk mendapatkan data primer dan 

data sekunder. Data primer yang diperoleh adalah jumlah penumpang naik turun 

di setiap ruas jalan sepanjang rute yang dilalui, jarak tempuh total dan panjang 

masing – masing ruas jalan yang dilalui. Sedangkan data sekunder yang diperoleh 

adalah peta lokasi  

2). Perbedaan dengan penelitian sejenis. 

 Perbedaan dari penelitian di atas adalah tempat, kapasitas  kendaraan yang 

digunakan.         




