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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur,Indonesia 

sekaligus menjadi kota metropolitan terbesar diprovinsi tersebut.Surabaya 

merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota Surabaya 

juga merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di 

kawasan Indonesia bagian timur. Kota ini terletak 789 km sebelah timur 

Jakarta, atau 426 km sebelah barat laut Denpasar, Bali. Surabaya terletak di 

tepi pantai utara pulau Jawa dan berhadapan dengan Selat 

Madura serta Laut Jawa.Surabaya memiliki luas sekitar 333,063 km² 

dengan penduduknya pada tahun 2014 berjumlah 2.813.847 

jiwa(Wikipedia).Angkutan umum penumpang (AUP) Bus Kota Damri 

Patas Ekonomi Surabaya Trayek Purabaya – Dupak –  Perak merupakan 

salah satu kebutuhan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dalam 

kota surabaya serta ke pelabuhan tanjung perak , tetapi apabila tidak 

ditangani secara baik dan benar dalam hal pemberlakuan tarif yang 

proposional maka akan menimbulkan suatu masalah . 

  Dengan melihat situasi tersebut, maka angkutan umum penumpang 

(AUP) Bus Kota Damri Patas Ekonomi Surabaya Trayek Purbaya-Dupak-

Perak atau sebaliknya merupakan salah satu kebutuhan bagi masyarakat 

yang melakukan perjalanan dalam Kota,untuk meningkatkan mobilisasi 

yang tinggi,salah satu faktor penting dalam pengelolaan angkutan umum 

http://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Madura
http://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Madura
http://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Jawa
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adalah harga tarif. Penentuan tarif sangat penting karena tarif  berada pada 

dua sisi yang berbeda. Pada satu sisi pihak operator selaku pihak 

penyelenggara tentu menghendaki tarif setinggi-tingginya untuk 

mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, sementara pada sisi lainnya 

masyarakat selalu menginginkan tarif yang serendah-rendahnya. Saat ini 

tarif Bus Kota Damri Patas Ekonomi Surabaya Trayek Purabaya – Dupak –  

Perak adalah Rp.6000 dilapangan. 

Yang jadi permasalahan disini tarif tersebut tidak sesuai dengan 

peraturan walikota No 550/7604/436.6.10/2014 tentang Tarif angkutan 

umum dan perwali No 76 tahun 2013 tentang penetapan tarif penumpang 

kelas ekonomi untuk angkutan orang dalam trayek sebesar Rp 4.500. 

Karena faktor tersebut maka perlu dilakukan evaluasi tarif Bus Kota Damri 

Patas Ekonomi Surabaya Trayek Purabaya –Dupak –  Perak yang sedang 

berlaku saat ini yang sesuai berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan 

(BOK) dan apa yang mempengaruhi terjadinya perubahan tarif yang tidak 

sesuai dengan BOK.  

Dari hasil evaluasi ini diharapkan akan didapat tarif  yang proporsional 

sesuai dengan Biaya Operasional Kendaraan, sehingga diharapkan akan 

didapat tarif yang sesuai dan pelayanan yang baik, dimana dari pihak 

operator selaku penyelanggara tidak rugi  dan dapat memberikan pelayanan 

yang sesuai,sementara dari pihak penumpang selaku konsumen juga tidak 

merasa rugi membayar karena fasilitas yang didapatkan. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Dari uraian tersebut di atas diperoleh permasalahan yang perlu 

dievaluasi lebih lanjut, yaitu : 

1. Tarif angkutan umum penumpang dipengaruhi oleh komponen-

komponen diantaranya Biaya Operasional kendaraan (BOK). 

2. Jumlah penumpang yang fluktuatif  berpengaruh terhadap tarif. 

3. Adanya perbedaan kepentingan antara pihak penyelenggara angkutan 

umum dan penumpang dalam penentuan harga tarif. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Berapa biaya operasional kendaraan Bus Kota Damri Patas Ekonomi 

Surabaya Trayek Purabaya – Dupak–  Perak saat ini ?  

2. Berapa tarif yang sesuai berdasarkan biaya operasional kendaraan untuk 

Bus Kota Damri Patas Ekonomi Surabaya Trayek Purabaya – Dupak –  

Perak? 

 

1.4 Batasan Masalah 

1. Tidak membahas bila terjadi perubahan rute selain rute tetap. 

2. Tidak membahas optimasi jumlah armada. 

3. Tidak menghitung tarikan dan bangkitan penumpang. 

4. Penelitian dilakukan pada saat harga BBM Rp6.400,per liter 

5. Tidak membahas masalah kinerja Bus Kota Damri Patas Ekonomi 

Surabaya Trayek Purabaya – Dupak –  Perak 
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1.5 Tujuan Studi 

1. Mengetahui besar biaya operasional kendaraan (BOK) Bus Kota Damri 

Patas Ekonomi Surabaya Trayek Purabaya – Dupak  –  Perak saat ini. 

2. Mengetahui berapa besar tarif yang sesuai untuk Bus Kota Damri Patas 

Ekonomi Surabaya Trayek Purabaya – Dupak –  Perak saat ini. 

 

1.6 Manfaat Studi 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi positif berupa 

masukan pemikirankepada beberapa pihak, antara lain: 

1. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan 

sarjana bidang teknik sipil fakultas teknik universitas muhammadiyah 

malangdan menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya yang 

berhubungan dengan ilmu manajemen infrastruktur yang terkait dengan 

Biaya Operasional Kendaraan pengguna jasa bus Kota Damri patas 

ekonomi trayek terminal Purabaya – Dupak – Perak. 

2. Sebagai  masukan  dan  bahan  pertimbangan  bagi  pihak  yang  terkait  

yaitu Pemerintah, pihak pengusaha dan operator angkutan umum  dalam 

menetapkan tarif angkutan umum berdasarkan Biaya Operasi 

Kendaraan  

3. Menambah pengetahuan dalam penetapan tarif berdasarkan Biaya 

Operasional Kendaraan angkutan umum bagi pembaca. 

 


