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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kota Malang adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur Indonesia. Kota 

ini berada di dataran tinggi cukup sejuk terletak pada 90 km sebelah selatan Kota 

Surabaya dan wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Malang. Malang merupakan 

kota terbesar kedua di utara timur dan dikenal dengan julukan kota pelajar karena 

memiliki sejumlah perguruan tinggi ternama baik itu negeri maupun swasta. 

diantaranya adalah Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas 

Muhamadiyah Malang, Universitas Merdeka Malang, dan lain sebagainya. Sebagai 

kota pendidikan, banyak mahasiswa berasal dari luar yang kemudian menetap di 

Malang, terutama dari luar Indonesia Timur seperti Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, 

Kalimantan, Maluku dan Papua.  

Angkutan umum merupakan salah satu media transportasi yang digunakan 

masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif. Angkutan Umum di Kota 

Malang yang kemudian disebut dengan angkot (angkutan kota) adalah salah satu 

sarana transportasi yang digunakan untuk melayani aktifitas masyarakat di Kota 

Malang. Angkutan umum seakan menjadi urat peredaran di Kota Malang. Namun 

saat ini angkutan umum semakin berkurang penumpangnya dikarenakan 

masyarakat banyak yang memilih menggunakan kendaraan pribadi, karena 

masyarakat berpikir kendaraan pribadi selain efesian juga tidak mudah terjebak 

macet. Meskipun saat ini volume jumlah penumpang pengguna jasa angkot yang 

semakin hari semakin berkurang, namun angkot masih dibutuhkan oleh masyarakat 

Kota Malang dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari.  
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Jalur CKL ( Cemoro Kandang - Kedawung – Landungsari ) adalah angkutan 

umum yang ada di Kota Malang yang beroperasi melayani penumpang dari APK 

Cemoro kandang – Terminal Landungsari maupun sebaliknya. Total unit angkutan 

CKL di Kota Malang saat ini adalah 89 unit kendaraan ( sumber Dinas Perhubungan 

Kota Malang 2014), namun yang masih aktif beroperasi untuk melayani 

penumpang  sebanyak 65 kendaraan setiap harinya. Banyak armada yang tidak 

beroperasi dikarenakan kurangnya pengemudi angkutan tersebut, kurangnya 

pengemudi atau supir tersebut dikarenakan kurangnya penumpang.  Saat ini banyak 

masyarakat atau pengguna jasa angkutan tersebut berali ke kendaraan beroda dua 

atau sepeda motor dikarenakan masyarakat berpikir kendaraan beroda dua atau 

sepeda motor ini lebih efisien juga tidak mudah terjebak macet. Selain itu 

Kendaraan bermotor pun lebih mudah dibeli karena banyak jasa sepeda motor atau 

diler menawarkan pembelian dengan cara kredit. Selain itu masyarakat berpikir 

sepeda motor lebih cepat, tidak menunggu, dan mudah untuk membantu melakukan 

aktifitasnya setiap hari. 

Angkutan umum penumpang jalur CKL ini memiliki panjang rute 22 atau 

km ± 1 jam 20 menit. Angkutan umum penumpang CKL beroperasi rata-rata 6 

pulang pergi ( PP) atau 6 rit perjalanan setiap harinya. Setiap kali beroperasi angkot 

jalur CKL mengisi tempat duduk rata- rata 10-12 penumpang pada jam puncak 

yaitu sekitar pukul 06.00-07.00 pagi dan juga pada jam 1 siang. Headway atau 

selisih waktu keberangkatan yang terkadang lambat terasa kurang efisien 

menyebabkan tingkat frekuensi rendah, hal ini berpengaruh terhadap kecepatan 

tempuh (km/jam), sehingga waktu tunggu pengguna jasa angkutan menjadi tidak 

efisien dan membuat pengguna jasa angkutan tersebut mulai jenuh. 
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Dengan terus meningkatkan mobilitas penduduk, maka dituntut tersedianya 

angkutan yang memenuhi syarat kelancaran, kenyamanan dan keamanan bagi 

pengguna angkutan umum kususnya angkot CKL, sehingga dapat pula 

meminimalisir masalah pada kemudian harinya. Dari permasalahan yang terjadi di 

atas, maka perlu dilakukan studi evaluasi kinerja angkutan umum penumpang pada 

jalur CKL ( Cemoro Kandang – Kedawung- Landungsari ) ditinjau dari parameter 

kinerja yaitu Load Factor, Frekuensi, Headway,  Kecepatan Tempuh.                   

 Studi ini dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah angkutan yang 

diperlukan pada angkutan umum khususnya jalur CKL yang ideal dengan jumlah 

masyarakat pengguna jasa angkutan umum tersebut. Selain itu juga untuk 

mengetahui jam puncak penumpang yang terjadi pada angkutan umum jalur CKL. 

Survey dilakukan dengan menggunakan survey statis dan dinamis. Survey statis 

dengan cara mengamati jumlah angkutan umum yang beroperasi. Sedangkan 

survey dinamis dilakukan dengan cara menaiki angkutan umum dan mencatat 

jumlah penumpang.  

Dari permasalahan yang terjadi di atas , maka perlu dilakukan studi evaluasi 

kinerja angkutan umum penumpang jalur CKL (Cemoro Kandang - Kedawung – 

Landungsari ).  

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasikan permasalahan, antara 

lain : 

1. Pengguna jasa ankutan CKL berpindah ke kendaraan roda dua atau sepeda 

motor. 

2. Selisih waktu datangnya angkutan atau Headway yang terlalu lama. 
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3. Kurangnya penumpang angkutan CKL. 

4. Banyak armada yang CKL yang tidak beroperasi.  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan identifikasi masalah di atas, 

maka didapatkanlah rumusan masalah yaitu bagaimana kinerja angkutan umum 

penumpang jalur CKL pada kondisi saat ini ? 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk membatasi masalah agar tidak meluas, maka perlu adanya 

pembatasan masalah yaitu : 

1. Tidak membahas pelayanan terhadap tingkat kepuasan penumpang. 

2. Tidak memperhitungkan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat. 

3. Tidak mempertimbangkan daya beli/ kemampuan bayar masyarakat. 

4. Tidak mengestimasi atau menghitung biaya operasional kendaraan (BOK) 

dan tarif angkutan. 

5. Tidak membahas perilaku pengemudi, dampak sosial dan aspek lalu lintas. 

6. Tidak membahas aspek lalu lintas (arus kendaraan).      

7. Survei volume kendaraan dan jumlah penumpang, jenis kendaraan yang 

diamati hanya mencakup pada angkutan umum jalur CKL Kota Malang.  

1.5 Tujuan Studi 

Adapun tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui tingkat kinerja 

angkutan umum penumpang jalur CKL saat ini. 

1.6 Manfaat Studi 

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi instansi yang terkait dalam 

menganalisa masalah-masalah transportasi yang terkait dengan evaluasi kinerja 
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angkutan umum penumpang dan pelayanan lalu lintas khususnya angutn umum 

CKL Kota Malang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




