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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai  desa  yang  berkembang  dan  merupakan  daerah  pegunungan, 

Krajan Pasekan dengan penduduk sebagian besar  bermata  pencaharian  sebagai 

petani,  peternak,  pedagang,  berkebun,  pelajar,  pegawai.  Hal  ini  dapat  dilihat 

dengan banyaknya masyarakat Krajan Pasekan yang melakukan aktifitas dengan 

menggunakan  sarana  angkutan  umum  pedesaan  untuk  mencapai  tempat  kerja, 

sekolah,  bebelanja,  berwisata,  maupun  untuk  memenuhi  kebutuhan  sosial-

ekonomi lainnya. Perlu di imbangi dengan sarana dan prasarana yang baik untuk 

bangkitan dan tarikan desa Krajan Pasekan agar dalam melayani orang dan barang 

diperoleh  kesesuaian  pelayanan  dengan  kebutuhan  masyarakat  desa  Krajan 

Pasekan.

Angkutan umum pedesaan di Krajan sudah cukup memadai dengan adanya 

armada  baru  sehingga  penduduk Krajan  mudah  untuk  melakukan  aktifitasnya. 

Armada yang beroperasi  di  jurusan Ambarawa-Krajan kondisinya  cukup bagus 

karena semua kendaraan masih baru.

Krajan merupakan  daerah  pegunungan  dengan  kondisi  geometri  cukup 

bagus karena jalan di Krajan baru diperbaiki, walaupun kondisi geometri cukup 

bagus tetapi perjalanan menuju kota atau ke desa naik turun, sehingga angkutan 

umum yang beroperasi cukup hati-hati dan akan berpengaruh besar terhadap awak 

kendaraan. 

Seiring dengan berkembangnya kegiatan penduduk Krajan Pasekan, akan 

mengakibatkan  bertambahnya  pertumbuhan  permintaan  pelayanan  angkutan. 

Angkutan sebagai bagian dari sistem transportasi merupakan salah satu kebutuhan 

pokok masyarakat  dan merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan dengan 

kehidupan  masyarakat  pada  umumnya,  tetapi  apabila  keberadaannya  belum 

ditangani  secara  baik  dan  benar,  akan  menjadi  masalah  bagi  kehidupan 

masyarakat Krajan. Kebutuhan angkutan umum sudah cukup dirasakan penduduk 

Krajan Pasekan dengan adanya armada baru, sehingga untuk melakukan aktifitas 



dengan menggunakan sarana angkutan lebih mudah.

Kondisi perekonomian sekarang ini mengakibatkan adanya kenaikan harga 

kebutuhan operasional, seperti bahan bakar dan minyak (BBM), olie, ban, suku 

cadang  dan  lain-lain.  Kenaikan  harga  operasional  sangat  mempengaruhi  biaya 

operasi  kendaraan  para  pemilik  jasa  angkutan,  hal  ini  dapat  mengakibatkan 

kerugian  karena pengeluaran  bertambah besar  sehingga  mengakibatkan  adanya 

kenaikan tarif yang mengimbas pada jasa angkutan umum.

Sehubungan dengan  kondisi  operasional  angkutan  pedesaan  di  wilayah 

Krajan  Pasekan  yang  belum  pernah  diteliti,  maka  penulis  tertarik  untuk 

mengadakan  penelitian  dan  mengetahui  serta  mengevaluasi  kinerja  angkutan 

umum pedesaan. Angkutan umum pedesaan di  terbagi dalam 2 trayek. Adapun di 

sini  penulis  mengambil  satu  sampel  penelitian  yaitu  trayek  Ambarawa–Krajan 

Pasekan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu 

rumusan masalah:

1) Bagaimana  kinerja  angkutan  umum  pedesaan  pedesaan  P.O  PALAGAN 

jurusan  Ambarawa-Krajan  Pasekan,  meliputi  :  waktu  sirkulasi,  kecepatan 

kendaraan,  faktor  muat  (load  factor),  waktu  antara  (time  headway),  dan 

ketersediaan angkutan (availability). 

2) Berapa  besarnya  tarif  angkutan  umum  pedesaan  P.O  PALAGAN  jurusan 

Ambarawa-Krajan Pasekan berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan.

3) Apakah besarnya tarif berdasar biaya operasi kendaraan tersebut masih sesuai 

dengan tarif  yang  berlaku di  lapangan maupun  tarif  berdasarkan ketentuan 

pemerintah.

C. Tujuan Penelitian



Tujuan dari penelitian ini adalah :

1) Mengetahui kinerja angkutan umum pedesaan ditinjau dari aspek kecepatan 

perjalanan (Travel  Speed),  waktu  antara  (Headway),  ketersediaan  angkutan 

(Availability),  faktor  muat  (Load  Factor),  waktu  sirkulasi  pada  P.O 

PALAGAN

2) Mengetahui besarnya tarif angkutan umum pedesaan P.O PALAGAN jurusan 

Ambarawa - Krajan Pasekan berdasarkan biaya operasi kendaraan (BOK).

3) Membandingkan tarif di lapangan, tarif berdasarkan BOK, dan tarif menurut 

pemerintah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

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

angkutan umum pedesaan (angkudes) berkaitan dengan kinerja angkudes P.O 

PALAGAN,  sehingga  dapat  dipakai  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan dan merencanakan kebijakan pengembangan 

yang akan datang khususnya di daerah pedesaan Ambarawa-Krajan Pasekan.

2) Bahan  pertimbangan  bagi  pemerintah  daerah  Ambarawa  umumnya  dalam 

menganalisa dan menetapkan pemberlakuan tarif yang akan datang terutama 

tarif  angkutan  umum  pedesaan  (angkudes)  P.O  PALAGAN  jurusan 

Ambarawa–Krajan Pasekan khususnya.

3) Menambah  pengetahuan  bagi  penulis  mengenai  kinerja  dan  pemberlakuan 

tarif angkutan umum (angkutan umum pedesaan).

4) Bagi  para  mahasiswa,  akademis,  dan  pemerhati  masalah  angkutan  pada 

umumnya,  penelitian  ini  diharapkan  akan mendorong  penelitian  berikutnya 

yang lebih sempurna.

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 pedesaan jurusan 

Ambarawa-Krajan Pasekan.

2) Pengambilan  data  jumlah  penumpang  dengan  membedakan  antara 

penumpang umum dan pelajar.

3) Peneliti  hanya  mengambil  sampel  angkudes  sebanyak  20% dari  jumlah 

angkudes yang ada yaitu 20 armada

F. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Evaluasi  Kinerja dan Tarif Angkutan Umum Pedesaan 

(Studi Kasus P.O PALAGAN jurusan Ambarawa-Krajan Pasekan) belum pernah 

diteliti,  sedangkan penelitian sejenis yang sudah ada berjudul “Evaluasi Kinerja 

dan Kelayakan Tarif Angkutan umum Perdesaan Boyolali-Karanggede oleh Tri 

Hartono, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.
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