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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Transportasi merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat 

penting dalam kehidupan sehari–hari karena transportasi berfungsi melancarkan 

arus barang dan lalu lintas penumpang. Permintaan jenis angkutan ini tumbuh 

sejalan dengan pertumbuhan penduduk, tingkat pertumbuhan ekonomi dan 

kemajuan masyarakat serta peningkatan kapasitas transportasi yang dipengaruhi 

oleh kemajuan teknologi dari alat angkut.  

Angkutan umum dikatakan memiliki kinerja yang baik jika angkutan 

tersebut mampu menghasilkan pelayanan yang efektif dan efisien, serta mampu 

memenuhi tuntutan penumpang dan kegiatan masyarakat. Adapun tolak ukur yang 

digunakan yaitu kapasitas, waktu henti, waktu antara kendaraan, kecepatan 

perjalanan, ketersediaan angkutan, pertambahan jumlah penduduk perdesaaan 

mengakibatkan peningkatan mobilitas baik  dalam daerah itu sendiri maupun antar 

daerah.  Apabila hal ini tidak didukung oleh ketersediaan akses serta sarana 

transportasi yang baik maka kegiatan masyarakat tersebut tidak dapat 

berkembang. Sehingga masyarakat tidak dapat melakukan proses transportasi dari 

tempat–tempat produksi ke tempat pemasaran di satu sisi dan sisi yang lain, 

sistem distribusi barang maupun jasa dari luar perdesaan dirasakan sulit untuk 

menembus pusat–pusat desa apalagi untuk dapat menjangkau ke seluruh penjuru 

perdesaan. 

Untuk itu diperlukan sarana transportasi diantaranya berupa angkutan. 

Angkutan merupakan sarana untuk memindahkan orang atau barang dari suatu 

tempat ke tempat lain yang dikehendaki atau mengirim barang atau orang dari 

tempat asal ke tempat tujuan. Angkutan dari kepemilikannya dibedakan menjadi 

angkutan pribadi dan angkutan umum. Dalam hal ini angkutan umumlah yang 

sangat dibutuhkan oleh masyarakat perdesaan di daerah Karanggede-Solo, karena 

jalur angkutan umum khususnya jurusan Karanggede-Solo mengalami 

perkembangan dan pertumbuhan seperti: kemajuan pembangunan, peningkatan 



ekonomi, dan pertumbuhan penduduk yang berakibat adanya kecenderungan 

meningkatnya kebutuhan penduduk untuk melakukan perjalanan. Yang dapat 

mendukung  kegiatan perdagangan, perkantoran, pariwisata, dan pendidikan. 

Maka hal ini menyebabkan perjalanan akan lebih tinggi dan harus diimbangi 

dengan penyediaan angkutan umum, khususnya angkutan umum perdesaan.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang, maka dapat diambil suatu rumusan 

masalah  

1. Bagaimana kinerja angkutan umum perdesaan khususnya jurusan 

Karanggede–Solo bila ditinjau dari faktor muat (load factor), waktu antara, 

(headway), kecepatan perjalanan, ketersediaan angkutan (availability), jumlah 

penumpang, dan jumlah kendaraan. 

2. Apakah tarif yang berlaku sekarang ini masih layak ditinjau dari biaya 

operasional kendaraan. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah untuk : 

1. Mengetahui kinerja angkutan umum perdesaan ditinjau dari waktu antara, 

factor muat (load factor), kecepatan perjalanan, waktu sirkulasi, ketersediaan 

angkutan (availability). 

2. Evaluasi besarnya tarif angkutan umum perdesaan jurusan Karanggede–Solo 

berdasarkan biaya operasional kendaraan (BOK) dan tarif di lapangan. 

3. Mengetahui bagaimana penetapan tarif ditinjau dari kelayakan bagi operator. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi instansi terkait dan operator 

angkutan umum perdesaan (angkudes) berkaitan dengan kinerja angkutan 

umum perdesaan, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam 



meningkatkan kualitas perlayanan merencanakan kebijakan pengembangan 

yang akan datang khususnya didaerah perdesaan Karanggede–Solo. 

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Solo 

umumnya dalam menganalisa dan menetapkan pemberlakuan tarif yang akan 

datang, terutama tarif angkutan umum perdesaan (angkudes) jurusan 

Karanggede–Solo. 

3. Menambah pengetahuan bagi penulis mengenai kinerja angkutan umum dan 

pemberlakuan tarif angkutan umum perdesaan (angkudes). 

 

E. Batasan Masalah 

Untuk memudahkan dalam pembahasan maka perlu adanya pembatasan 

masalah yaitu ; 

1. Lokasi penelitian dibatasi hanya untuk angkutan umum perdesaan jurusan 

Karanggede–Solo yaitu pada PO. Budhi Rahayu. 

Penelitian dibatasi pada indikator–indikator : kecepatan perjalanan, waktu 

antara (headway : Terfokus pada time headway dan headway lapangan tidak 

dihitung), ketersediaan angkutan (availability), faktor muat (load factor), 

jumlah penumpang, BOK dan tarif. 

2. Variabel–variabel yang ditinjau adalah ; 

a. Jumlah penumpang naik/turun pada tiap ruas jalan. 

b. Jumlah penumpang yang ada dalam angkutan umum perdesaan pada setiap 

ruas jalan. 

c. Lama perjalanan dalam satu kali perjalanan dari tempat asal ke tempat 

tujuan (waktu tempuh/rit). 

d. Jarak kilo meter perjalanan kendaraan dari tempat asal ke tempat tujuan 

dalam kurun waktu tertentu 

3. Penelitian hanya mengambil sempel Bus sebanyak 20% dari jumlah Bus yang 

ada. 

4. Analisis biaya operasional kendaraan menggunakan Standar Departemen 

Perhubungan 1996. 

 


