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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

                                   A. Latar Belakang Masalah 

 

   Perkembangan transportasi di Indonesia pada saat ini sangatlah 

pesat, hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan taraf hidup masyarakat 

yang semakin meningkat. Sebagai akibat dari adanya kebutuhan pergerakan 

manusia dan barang , maka timbullah tuntutan untuk menyediakan sarana 

transportasi agar pergerakan tersebut bisa berlangsung dengan kondisi aman, 

nyaman, dan lancar, serta ekonomis dari segi waktu dan biaya. 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 dengan lintasan tetap dan dapat dipolakan secara tegas. Umumnya 

masyarakat menghendaki adanya  pelayanan angkutan umum yang aman, 

nyaman, cepat, dan murah.  

   Terkait dalam hal ini, tarif angkutan umum yang beralasan dan 

murah menjadi suatu faktor penentu pilihan penumpang terhadap angkutan 

umum. Tarif menjadi faktor yang penting dalam mendapatkan pelayanan dan 

fasilitas yang diberikan, karena sistem pentarifan dan kebijakan pentarifan 

dari suatu agen angkutan umum merupakan elemen paling penting dalam 

operasi bus dan mempengaruhi sikap penumpang dalam melakukan 

perjalanan.  

   Bus Ska Jaya jurusan Kartasura - Solo Baru merupakan salah satu 

bus yang menyediakan jasa angkutan umum penumpang jurusan Kartasura – 

Solo Baru. Rute yang dilewati oleh bus Ska Jaya tersebut merupakan zona 

aktivitas dan pusat keramaian karena melewati beberapa pasar tradisional, 

pertokoan, pusat perbelanjaan, sekolah, pabrik – pabrik, perkantoran, 

puskesmas. Sehingga secara makro naik turunnya penumpang dapat dideteksi 

dari banyaknya aktivitas naik turunnya penumpang pada jalur tersebut.  



   Adapun sistem pentarifan yang berlaku adalah sistem flat, dimana 

sistem pentarifan dengan tidak memperhitungkan jarak. Adapun jarak yang 

ditempuh bus Ska Jaya adalah 15 km per ritnya denagn frekuensi putaran 

seabnyak 7 putaran perharinya. Sehingga biaya operasional yang dikeluarkan 

cukup besar, maka untuk mendapatkan besarnya tarif yang sesuai perlu 

adanya evaluasi tarif beradasarkan Biaya Operasional Kendaaran (B.O.K). 

   

                                          B.  Perumusan Masalah 

 

          Adapun perumusan masalah mengenai evaluasi tarif dan Biaya            

Operasional Kendaraan (B.O.K) angkutan umum bus Ska Jaya sebagai 

berikut: 

1).  Berapakah besar Biaya Operasional Kendaraan (BOK) bus Ska Jaya 

jurusan     Kartasura – Solo Baru ?  

2).  Berapakah besar tarif berdasarkan Biaya Operasional  Kendaraan (BOK) ? 

3). Kesesuaian antara tarif di lapangan dengan tarif berdasarkan Biaya 

Operasional Kendaraan maupun tarif yang ditetapkan oleh pemerintah.   

 

                                           C.  Tujuan Penelitian 

 

                 Adapun tujuan dari penelitian, antara lain: 

1). Mengetahui besarnya biaya operasional kendaraan angkutan umum bus 

Ska Jaya saat  ini. 

2).  Mengetahui besarnya tarif berdasarkan biaya operasional kendaraan. 

3). Mengetahui kesesuaian tarif di lapangan dengan tarif berdasarkan Biaya 

Operasional Kendaraan maupun tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. 

 
 

D. Manfaat Penelitian 

 
                      Manfaat yang diperoleh dalam penelitian mengenai evaluasi tarif 

dan Biaya Operasional Kendaraan angkutan umum bus Ska Jaya, antara lain:  



1).  Bagi pemerintah dan pemilik kendaraan, penelitian ini dapat dijadikan 

masukan dan bahan pertimbangan terkait dalam penetapan tarif angkutan 

umum berdasarkan biaya operasional kendaraan terutama bus Ska Jaya 

jurusan Kartasura-Solo Baru. 

2).  Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang analisa            

tarif angkutan umum berdasarkan biaya operasional  kendaraan. 

 

                              E.    Batasan Masalah 

 
           Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini, antara  

lain: 

 1). Lokasi penelitian dibatasi hanya rute angkutan umum Bus Ska Jaya  

Jurusan    Kartasura-Solo Baru. 

 2). Perusahaan yang ditinjau adalah perusahaan bus Ska Jaya, bus yang 

disurvai sebanyak 2 armada bus dari 10 jumlah armada bus yang ada, dan 

frekuensi putaran yang di survai sebanyak 5 putaran dari 7 putaran bus per 

harinya, serta pelaksanaan survai dilaksanakan selama 3 hari.  

 3). Pengambilan data jumlah penumpangdengan membedakan antara   

penumpang umum maupun pelajar. 

 4). Analisa Biaya Operasional Kendaraan menggunakan standar Departemen 

Perhubungan tahun 1996. 

 

 

F.   Keaslian Penelitian 

 

   Penelitian mengenai Evaluasi Tarif dan Biaya Operasional Kendaraan 

Angkutan Umum (Studi kasus P.O Ska Jaya jurusan Kartasura-Solo Baru) 

belum pernah diteliti, meskipun demikian pernah dilakukan penelitian sejenis 

yang diteliti oleh peneliti sebelumnya, yaitu sebagai berikut :   



1). Evaluasi Tarif Angkutan Umum Penumpang Bus AKDP jurusan        

Kartasura-Sukoharjo (Studi kasus Bus PO. Wahyu Putra jurusan 

Kartasura-Sukoharjo) oleh Nur Slamet, (2006). 

2).  Evaluasi Tarif dan Biaya Operasi Kendaraan Angkutan Umum Bus Kota 

Jalur   C dan D di Surakarta oleh Eko Prasetyo, (2006). 
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