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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 
Angkutan merupakan sarana untuk memindahkan barang dan orang dari 

satu tempat ke tempat yang lain. Angkutan dilihat dari kepemilikannya dapat 

dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu angkutan pribadi dan angkutan umum. Angkutan 

umum adalah angkutan yang dilakukan dengan sistim sewa atau bayar serta 

mempunyai lintasan yang tetap dan dapat dipolakan dengan tegas. Keberadaan 

angkutan umum penumpang jurusan Kembangsari - Kopeng sangat dibutuhkan 

masyarakat dalam bidang perekonomian, perdagangan, pendidikan dan pariwisata. 

Analisa kebutuhan angkutan umum dapat digunakan untuk mengetahui 

tingkat kinerja angkutan umum serta besarnya tarif yang ditentukan. Angkutan 

umum memiliki kinerja yang baik jika angkutan tersebut mampu menghasilkan 

pelayanan yang efektif dan efisien, serta mampu memenuhi tuntutan penumpang 

dan kegiatan masyarakat. 

Faktor lain yang sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan angkutan 

umum adalah penetapan tarif dan biaya operasional kendaraan. Penetapan tarif 

yang kurang tepat dapat menyebabkan menurunnya fungsi angkutan umum. Tarif 

menentukan besarnya penerimaan perusahaan angkutan dan jumlah biaya yang 

harus dibayar oleh pemakai jasa angkutan. Perusahaan angkutan selalu 

menginginkan agar tarif yang ditetapkan setinggi mungkin, tetapi pemakai jasa 

menginginkan supaya tarif yang ditetapkan serendah mungkin, dari kedua 

kepentingan ini diperlukan suatu penyeimbangan agar tidak ada pihak yang 

dirugikan serta adanya batas-batas kewajaran dalam penetapan tarif. 

Kinerja angkutan umum yang baik dan penetapan tarif yang tepat sangat 

diharapkan dalam penyelenggaraan angkutan umum. Pihak produsen selaku 

penyelenggara tidak merasa dirugikan dan senantiasa dapat memberikan 

pelayanan yang sesuai, sementara dari pihak penumpang selaku konsumen juga 



tidak merasa enggan untuk membayar tarif, karena pelayanan dan fasilitas yang 

didapatkan memang sesuai. Jika keadaan ini dapat dipertahankan maka fungsi dan 

keberadaan angkutan umum akan senantiasa optimal. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dilakukan penelitian 

mengenai evaluasi kinerja dan tarif angkutan umum pedesaan jurusan 

Kembangsari  - Kopeng. 

 
B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu 

rumusan masalah, yaitu : Bagaimana kinerja dan tarif angkutan umum pedesaan 

jurusan Kembangsari - Kopeng 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1) Mengetahui kinerja angkutan umum pedesaan ditinjau dari tingkat pelayanan : 

waktu sirkulasi, waktu antara, ketersediaan angkutan, faktor muat, waktu 

tunggu, jumlah penumpang, jumlah kendaraan. 

2) Mengetahui besarnya tarif angkutan umum pedesaan jurusan Kembangsari - 

Kopeng berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (BOK), yang terdiri : 

biaya langsung dan tidak langsung. 

3) Mengetahui kelayakan tarif berdasarkan BOK dengan ketentuan yang berlaku. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1) Menambah pengetahuan dan wawasan tentang analisa tarif angkutan umum. 

2) Sebagai masukan bagi instansi terkait dan operator angkutan umum berkaitan 

dengan kebijakan mengenai tarif angkutan umum sehingga dapat dipakai 

sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan 

merencanakan kebijakan pengembangannya di masa yang akan datang. 



3) Bagi para mahasiswa, akademisi, 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 hanya pada angkutan umum pedesaan jurusan Kembangsari 

– Kopeng di lakukan selama 3 hari, mulai pukul 07.00 – 17.00 WIB. 

2) Lokasi penelitian dibatasi pada rute angkutan pedesaan jurusan Kembangsari - 

Kopeng di bagi dalam delapan titik : Pasar Kembangsari – Patemon – Jurang 

Jetak – Samirono – Tambangan – Jampelan - Getasan – Kopeng. 

3) Penelitian dibatasi pada indikator-indikator : waktu sirkulasi, waktu antara 

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

waktu tunggu, jumlah penumpang, waktu tempuh per rit, jarak tempuh per rit, 

frekuensi perjalanan, tarif dan Biaya Operasional Kendaraan (BOK). 

 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian dengan judul Evaluasi Kinerja Dan Tarif Angkutan Umum 

Pedesaan (Studi Kasus Angkutan Jurusan Kembangsari-Kopeng) belum pernah 

diteliti, sedangkan penelitian sejenis yang  sudah ada adalah Evaluasi Kinerja 

Angkutan Umum Perdesaan Jurusan Sragen – Balong Ditinjau Dari Tingkat 

Pelayanan Dan Aspek Ekonomis (Joko Padmono, 2005). 

 


