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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi menyebabkan terjadinya 

perkembangan yang cukup pesat di Kabupaten Gunungkidul, hal ini ditandai 

dengan telah terbentuknya daerah permukiman-permukiman baru secara 

menyebar di seluruh pelosok wilayah pinggiran perkotaan,  industri dan 

permukiman yang cukup padat aktivitasnya. Peningkatan perekonomian tersebut 

pada akhirnya berdampak pada meningkatnya aktivitas serta arus pergerakan baik 

arus pergerakan orang maupun barang.  

Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi 

sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan 

keamanan. Pembangunan sektor transportasi diarahkan pada terwujudnya sistem 

transportasi yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara efektif 

dan efisien dalam menunjang sekaligus menggerakan dinamika pembangunan, 

mendukung mobilitas orang, barang dan jasa, mendukung pola distribusi 

pergerakan serta mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan 

antar wilayah yang mengarah pada pemantapan perkembangan kehidupan  

masyarakat secara keseluruhan.   

Mengingat peranan transportasi memiliki posisi yang sangat penting dan 

strategis, maka perencanaan dan pengembangannya perlu diatur dan ditata dalam 

satu kesatuan sistem yang terpadu.  Untuk mewujudkan hal tersebut, maka salah 

satunya  dilakukan dengan pengaturan jaringan trayek angkutan penumpang 

umum yang melintasi pada suatu kawasan kota.  

Dengan hampir selesainya pembangunan Terminal Tipe A di  Wonosari, 

maka perlu segera dipersiapkan rencana operasional layanan terminal, termasuk 

pengaturan jaringan trayek angkutan penumpang umum perkotaan. 
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B. RUMUSAN  PERMASALAHAN 

Kota Wonosari merupakan Ibukota dari Kabupaten Gunungkidul yang 

memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa serta kegiatan 

administratif lainnya, menuntut adanya penyediaan fasilitas angkutan umum guna 

menunjang mobilitas orang yang akan menuju pusat kegiatan. Pemerintah 

Kabupaten Gunungkidul dalam rangka upaya melayani para pengguna jasa 

angkutan umum telah mengeluarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 

207/KPTS/2002 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum 

Perdesaan Kabupaten Gunungkidul. Keputusan tersebut menetapkan sebanyak 40 

jalur trayek angkutan perdesaan dengan jumlah armada yang melayani sebanyak 

433 kendaraan. Selain itu ada juga Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 

247/KPTS/2002 Tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Kota Wonosari 

Kabupaten Gunungkidul. Surat keputusan  ini menetapkan sebanyak 7 jalur trayek 

angkutan kota dengan jumlah armada yang dibutuhkan sejumlah 40 kendaraan. 

Meskipun demikian dalam pelaksanaan operasionalnya dilakukan perubahan dari 

7 jalur trayek angkutan kota menjadi 5 jalur trayek. Perubahan tersebut sesuai 

dengan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 551/0286 tentang 

Perubahan Pengaturan Arus Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota Wonosari. 

Dalam prakteknya, operasional trayek angkutan perkotaan dan perdesaan 

yang ada di Kota Wonosari mengalami berbagai masalah. Permasalahan 

disebabkan oleh jalur trayek angkutan perdesaan yang melewati wilayah kota 

dengan rute yang hampir sama. Kondisi ini memicu konflik kepentingan antara 

operator angkutan umum perkotaan dan perdesaan. Keluhan sudah sering 

disampaikan oleh operator angkutan umum perkotaan kepada Dinas Perhubungan 

Kabupaten Gunungkidul selaku regulator namun sejauh ini belum ada solusi yang 

dirasa memuaskan. Sebagai bentuk protes atas keadaan ini maka operator 

angkutan perkotaan tidak mematuhi trayek yang telah ditentukan baik dalam rute,  

waktu operasional maupun jumlah armada yang dioperasikan. 

Seiring dengan perkembangan waktu dengan adanya rencana 

pengoperasian Terminal Tipe A Wonosari dengan lokasi di Desa Selang 
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Kecamatan Wonosari menggantikan terminal yang lama, maka evaluasi perlu 

untuk dilakukan dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan jaringan trayek 

yang telah ditetapkan. 

Evaluasi ditujukan untuk mengetahui apakah trayek angkutan umum 

perkotaan saat ini sudah mengakomodasi kebutuhan  masyarakat atas layanan jasa 

transportasi. Selanjutnya trayek yang ada apakah menguntungkan secara ekonomi 

bagi operator angkutan umum. 

C. TUJUAN 

Tujuan studi adalah : 

1. Mengetahui kinerja trayek angkutan umum perkotaan eksisting 

2. Membuat usulan perencanaan penataan jaringan trayek terbaik dari 

berbagai alternatif penataan jaringan trayek angkutan perkotaan di Kota 

Wonosari 

3. Mengatur  kebutuhan jumlah armada angkutan perkotaan eksisting di Kota 

Wonosari 

4. Membandingkan nilai operating ratio trayek-trayek yang direncanakan.  

D. LINGKUP  STUDI 

Lingkup studi meliputi : 

1. Studi pustaka berkaitan dengan angkutan umum 

2. Review penelitian terdahulu mengenai angkutan umum khususnya di Kota 

Wonosari 

3. Review peraturan perundangan terkait dengan angkutan umum dan 

transportasi. 

4. Pengumpulan data lapangan meliputi : 

a. Survai Angkutan Umum / On-boarding 

b. Survai Tata guna lahan 

c. Data jumlah kendaraan sesuai trayek 



4 

 

d. Data jaringan trayek angkutan kota Wonosari kondisi eksisting 

e. Data jaringan trayek angkutan perdesaan kondisi eksisting 

f. Inventarisasi Jalan 

g. Survai interview terhadap operator angkutan umum perkotaan 

5. Analisis jaringan trayek angkutan umum 

6. Analisis kinerja angkutan umum di perkotaan 

7. Analisis potensi penumpang 

8. Analisis operating ratio 

9. Penggambaran jaringan trayek 

10. Pembahasan 

11. Kesimpulan dan rekomendasi 

E. MANFAAT STUDI 

Studi ini diharapkan akan mampu mewujudkan jaringan trayek angkutan 

umum perkotaan yang optimal  yang mampu mengakomodir kebutuhan 

masyarakat dan menguntungkan bagi operator angkutan umum. 

F. KEASLIAN PENELITIAN 

Sampai saat ini telah banyak penelitian mengenai evaluasi dan penataan 

angkutan umum perkotaan. Tabel berikut ini memperlihatkan perbandingan antara 

penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya. 



5 

 

Tabel. 1.1 Perbandingan penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian sejenis sebelumnya 

No Judul Penulis Tahun Persamaan Perbedaan 

1 Kinerja Operasi 

Angkutan Umum 

Kota Yogyakarta 

Asikin, 

M.Z 

1998 Meneliti kinerja 

pelayanan angkutan 

umum perkotaan 

1. Penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta sedangkan 

penelitian ini dilakukan di Kota Wonosari 

2. Parameter-parameter kinerja pelayanan umum mengacu 

pada indikator dan parameter-parameter yang ditetapkan 

World Bank (1986) sedangkan pada penelitian ini 

mengacu kepada standar Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat. 

2 Evaluasi Trayek 

Angkutan Umum 

Perkotaan 

Bungas, E.  2002 Mengevaluasi kinerja 

pelayanan angkutan 

umum di perkotaan 

1. Penelitian dilakukan di Kota Palangkaraya sedangkan 

penelitian ini dilakukan di Kota Wonosari 

2. Menggunakan bantuan software pemodelan transportasi 

sedangkan pada penelitian ini tanpa menggunakan 

bantuan software pemodelan transportasi. 

3 Penataan Angkutan 

Umum dan 

Dampaknya Bagi 

Pengguna, Operator 

dan Jaringan Jalan 

Manikam 

A.  

2003 Menata angkutan 

umum di perkotaan dan 

memperkirakan 

dampak yang terjadi 

1. Penelitian dilakukan di Kota Makasar sedangkan 

penelitian ini dilakukan di Kota Wonosari 

2. Penataan angkutan umum dilakukan dengan mengubah 

ukuran armada sedangkan pada penelitian ini dengan 

menata ulang trayek. 
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G. BATASAN PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di Kota Wonosari Kabupaten Gunung Kidul. Wilayah 

penelitian berada di dalam jalan lingkar Kota Wonosari. Penelitian hanya 

membahas angkutan perkotaan dengan mengoptimalkan armada yang ada. Metoda 

evaluasi angkutan umum menggunakan metoda Basuki. Basuki(2012) telah 

melakukan penelitian untuk mengembangkan metoda evaluasi kinerja angkutan 

umum berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Massal Berbasis 

Jalan di Wilayah Perkotaan, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal 

Perhubungan  Darat Departemen Perhubungan, di Kota Yogyakarta. Pengaturan 

trayek angkutan perkotaan di Kota Wonosari dibuat sedemikian rupa sehingga 

menguntungkan bagi operator angkutan umum perkotaan.  

 

 


