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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kabupaten Bojonegoro adalah sebuah kabupaten yang ada di 

Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini termasuk bagian dari Blok Cepu 

(wilayah kontrak minyak dan gas bumi) yang merupakan salah satu 

sumber deposit minyak bumi cukup besar di Indonesia. Kabupaten 

Bojonegoro terbagi atas 28 kecamatan (Sumber: Ditjen Kependudukan dan 

Pencatatan sipil), yang masing-masing kawasan memiliki berbagai pusat 

aktivitas yang di lakukan oleh masyarakat setempat. Hal ini dapat di lihat 

dengan adanya perkembangan sektor industri, perdagangan serta sarana 

pendidikan.  Kelancaran berbagai aktivitas tersebut tidak terlepas dari 

tersedianya sarana dan prasarana transportasi umum. 

Salah satu jenis transportasi umum yang ada di Bojonegoro adalah 

Mobil Penumpang Umum (MPU) jurusan Bojonegoro-Babat yang 

melewati rute atau jalur Terminal Rajekwesi - Jl.Veteran - Jl.A.Yani – 

Kapas – Balen – Sumberejo – Baureno - Babat maupun sebaliknya. Rute 

MPU ini melewati beberapa pasar yang merupakan pusat perdagangan 

masyarakat Bojonegoro, antara lain pasar Kapas, pasar Sroyo, pasar 

Sumberejo, pasar Baureno dan terakhir pasar Babat. Rute MPU ini juga 

melewati beberapa sekolah favorit di Kabupaten Bojonegoro diantaranya 

Sekolah Model Terpadu Bojonegoro, SMAN 1 Sumberejo dan SMPN 1 
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Baureno. Selain melewati beberapa pasar dan sekolah rute MPU ini juga 

melewati beberapa pabrik rokok diantaranya pabrik rokok Sampoerna, 

pabrik rokok 369 dan pabrik rokok Gudang Garam, oleh karena itu 

keberadaan MPU ini sangat berpengaruh bagi masyarakat Bojonegoro. 

Kinerja Mobil Penumpang Umum jurusan Bojonegoro-Babat saat 

ini kurang maksimal,  ada beberapa MPU yang hanya beroperasi pada saat 

jam sibuk, hal ini menyebabkan frekuensi kendaraan yang tidak menentu.  

Sering di jumpai MPU yang digunakan mengangkut barang berlebihan 

dikarenakan banyak masyarakat yang lebih memilih kendaraan pribadi, 

terutama sepeda motor. Selain itu tidak efisien waktu (banyak angkutan 

yang sengaja ngetem bermenit-menit bahkan 1 jam pada titik tertentu 

untuk menunggu penumpang). Hal ini berpengaruh terhadap volume 

jumlah penumpang pengguna jasa MPU yang semakin hari semakin 

menurun. Panjang rute MPU Bojonegoro-Babat ± 35 Km. Sesuai 

kesepakatan paguyuban MPU jurusan Bojonegoro-Babat yang disesuaikan 

dengan Peraturan Bupati (Perbup), tarif MPU jurusan Bojonegoro-Babat 

ini di sesuaikan dengan jarak yang di tempuh oleh penumpang, dengan 

kisaran tarif minimal Rp.3000 dan maksimal Rp.10000 untuk penumpang 

umum, dan untuk penumpang pelajar dengan kisaran tarif Rp.2000 dan 

maksimal Rp.8000. Jumlah armada MPU jurusan Bojonegoro-Babat 

sampai saat ini 83 Kendaraan (Sumber: Dinas Perhubungan). 

Mobil Penumpang Umum jurusan Bojonegoro-Babat rata-rata 

beroperasi 6 rit atau 3 kali pulang-pergi (PP) setiap harinya. Setiap kali 
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berangkat MPU jurusan Bojonegoro-Babat mengisi tempat duduk dengan 

rata-rata 12 penumpang. Waktu yang ditempuh MPU jurusan Bojonegoro-

Babat sekitar ± 1jam dalam waktu normal. Selain itu karena headway yang 

terkadang cepat terasa kurang efektif, sehingga pengemudi tidak 

menunggu penumpang berlama-lama di terminal dan lebih sering 

menggunakan waktu untuk mengangkut dan menurunkan penumpang 

dijalan, hal ini juga sangat berpengaruh terhadap kecepatan perjalanan 

(Km/Jam), dan waktu perjalanan (Jam). Dari permasalahan yang terjadi di 

atas perlu diadakan studi evaluasi kinerja Mobil Penumpang Umum 

jurusan Bojonegoro-Babat ditinjau dari parameter kinerja yaitu frekuensi, 

headway, load factor, dan kecepatan perjalanan. 

 

1.2. Identifikasi Masalah : 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

dapat diidentifikasikan permasalahan antara lain: 

1. Beberapa MPU yang hanya beroperasi pada saat jam sibuk 

menyebabkan frekuensi kendaraan tidak menentu. 

2. Jarak keberangkatan (headway) yang dekat berpengaruh terhadap 

jumlah penumpang. 

3.  Sering di jumpai MPU digunakan mengangkut barang berlebihan yang 

berpengaruh terhadap load factor kendaraan. 

4.  Waktu tempuh MPU jurusan bojonegoro – babat ±1 jam dengan jarak 

tempuh ±35 km. 
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1.3. Rumusan Masalah : 

Adapun rumusan permasalahanya adalah bagaimana tingkat kinerja 

Mobil Penumpang Umum jurusan Bojonegoro – Babat pada kondisi saat 

ini ditinjau dari pokok permasalahan yaitu frekuensi, headway, load factor, 

dan kecepatan perjalanan? 

 

1.4. Batasan Masalah 

Untuk membatasi masalah agar tidak meluas, maka perlu adanya 

pembatasan masalah yaitu : 

1. Tidak mengestimasi secara financial terhadap biaya operasi kendaraan, 

dan tarif angkutan. 

2. Tidak memperhitungkan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat. 

3. Tidak membahas dampak sosial. 

4. Tidak membahas pelayanan terhadap tingkat kepuasan penumpang.  

 

1.5. Tujuan Studi 

Adapun tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana 

tingkat kinerja Mobil Penumpang Umum jurusan Bojonegoro-Babat saat 

ini. 
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1.6. Manfaat Studi 

Dari hasil studi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan guna 

meningkatkan kinerja dan penyelenggaraan Mobil Penumpang Umum 

jurusan Bojonegoro - Babat. 


