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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Transportasi merupakan salah satu unsur yang sangat penting perananya 

dalam pembangunan suatu daerah. Lalu lintas, transportasi umun antar wilayah 

Yogyakarta - Surakarta merupakan sarana transportasi yang selalu padat 

penumpang sehingga kenyamanan dan ketepatan waktu sampai tujuan sangat 

diperlukan oleh pengguna angkutan umum tersebut. 

Kota Surakarta dan Yogyakarta termasuk salah satu kota besar kedua di 

Propinsi Jawa Tengah yang terus berkembang di berbagai bidang. Perkembangan 

kota Surakarta yang dikenal sebagai kota budaya dan Yogyakarta sebagai kota 

pelajar serta pariwisata sering dijadikan sebuah momentum yang berskala 

nasional. Ini menunjukkan bahwa aktivitas kota sangat heterogen dan dapat 

diartikan penduduk kota Surakarta dan Yogyakarta mempunyai mobilitas yang 

cukup tinggi. Wacana menjadikan kota Surakarta dan Yogyakarta menjadi 

propinsi pernah dibahas oleh para pengambil kebijakan. Perkembangan kota 

Surakarta yang cukup dinamis, dapat membentuk kota yang berpredikat kota raya 

atau metropolitan. Kebutuhan akan transportasi untuk memenuhi setiap pelaku 

perjalanan menggunakan moda tertentu ditentukan oleh persepsi dari pengguna 

terhadap atribut – atribut pada moda tersebut.  

Berkaitan dengan hal diatas  usaha untuk memenuhi kebutuhan moda 

tersebut, perlu dipikirkan moda yang dapat memberikan keuntungan – keuntungan 

yang lebih dari sebaran pelayanan seperti sarana angkutan bus Antar Kota Patas 

AC /  non AC. Hal ini untuk memenuhi permintaan pelaku perjalanan Kota 

Surakarta - Yogyakarta berdasarkan biaya operasional kendaraan. 

PO. Langen Mulyo adalah salah satu dari sekian armada bus yang 

melayani angkutan darat antar kota antar propinsi (AKAP) Jurusan Yogyakarta - 

Surakarta.  PO. Langen Mulyo dalam pelayanannya, menggunakan tipe bus 

regular non AC dengan kapasitas tempat duduk 54 kursi, adapun jumlah armada 

bus yang terbilang cukup tua dibandingkan dengan armada dari perusahaan PO 
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yang lain dan hanya berjumlah 6 buah bus regular, sehingga dalam operasional 

setiap harinya timbul kendala yang menjadikan waktu operasional bus menjadi 

tidak optimal (hanya mampu melayani 2 putaran setiap harinya). Untuk 

menunjang operasional. perusahaan, PO langen mulyo juga membuka pelayanan 

bus pariwisata dengan menggunakan bus A.C kehadiran angkutan umum bus 

patas AC yang nyaman , tepat waktu, bisa menjadi jawaban atas masalah tersebut 

akan tetapi hadirnya bus patas AC tentunya akan berpengaruh terhadap tarif yang 

lebih mahal. 

Tarif merupakan salah satu ukuran dari untung atau tidaknya bagi pemilik 

perusahaan maupun pengguna angkutan umum. Jika nilai tarif yang ditetapkan 

terlalu tinggi, maka pihak yang merasa dirugikan adalah pengguna atau 

konsumen. Sebaliknya jika nilai tarif ditetapkan terlalu. rendah, maka pihak yang 

dirugikan adalah pemilik perusahaan atau produsennya. 

Perhitungan atau analisa biaya operasi kendaran yang tepat akan 

menghasilkan tarif yang sesuai, sehingga, tercipta rasa keadilan dan kebersamaan 

antara penyelenggara, angkutan umum dan juga penumpang selaku pemakai 

angkutan umum. 

Perusahaan Otobus (PO) Langen Mulyo jurusan Surakarta-Yogyakarta ini 

berkantor pusat di Jalan Mayjen Katamso 55 Yogyakarta. Rute yang dilalui adalah 

Terminal Yogyakarta, Janti, Prambanan, Bendo Gantungan, Klaten, Penggung, 

Delanggu, Kartasura, Terminal Surakarta.  

 

B. Perumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian mengenai tarif angkutan umum berdasarkan 

biaya operasional kendaraan (PO. Langen Mulyo) dirumuskan sebagai berikut: 

1) Berapakah besarnya tarif Angkutan untuk rute Surakarta – Yogyakarta untuk 

angkutan umum bus Ekonomi non AC. 

2) Berapakah besarnya tarif Angkutan untuk rute Surakarta – Yogyakarta untuk 

angkutan umum bus Patas AC. 

3) Bagaimana Desain tarif berdasarkan Load Factor 0,7 untuk bus Patas AC 

Surakarta – Yogyakarta. 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian adalah sebagai berikut: 

1) Mengetahui biaya operasional kendaraan untuk bus Langen Mulyo Jurusan 

Surakarta – Yogyakarta.  

2) Mengetahui besar tarif bus PO. Langen Mulyo untuk Bus Langen Mulyo 

jurusan Yogyakarta – Surakarta berdasarkan biaya operasional kendaraan. 

3) Mengetahui besar tarif yang di berlakukan berdasarkan biaya operasional 

kendaraan dengan Load Factor minimal 0,7 untuk bus Patas AC. 

4)   Mengetahui tarif berdasarkan kemauan konsumen untuk bus patas AC. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah: 

1) Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang analisa tarif 

angkutan umum berdasarkan biaya operasional kendaraan. 

2) Bagi pemilik angkutan, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan 

dalam menentukan kebijakan tentang Desain baru angkutan bus patas AC 

jurusan Yogyakarta – Surakarta. 

3) Bagi peneliti lain, penelitian ini di harapkan dapat memberikan tambahan 

informasi dan wawasan untuk penelitian lebih lanjut. 

 

E. Batasan Masalah 

Pada penelitian angkutan umum rute Yogyakarta – Surakarta ini peneliti 

membatasi permasalahan sebagai berikut: 

1) Hanya bus jurusan Surakarta Yogyakarta khususnya bus Langen Mulyo. 

2) Perhitungan yang dilakukan hanya untuk menghitung besarnya tarif 

berdasarkan biaya operasional kendaraan. 

 

F. Keaslian Penelitian 

 Penelitian dengan judul Desain penetapan tarif  bus patas AC Surakarta – 

Yogyakarta PO. Langen Mulyo yang berdasarkan biaya operasional kendaran 

belum pernah diteliti, sedangkan penelitian yang sejenis sudah ada dengan judul 
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Analisa Tarif Angkutan Umum berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (Studi 

kasus Bus AKAP PO. Raharja jurusan Solo – Jogjakarta – Purwokerto) oleh 

Wahyu Sumilir 2004, Universitas Muhammadiyah surakarta. 
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