
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Trenggalek dilihat dari dari potensi daerahnya merupakan salah satu 

daerah yang sedang berkembang. Trenggalek merupakan salah satu kota yang 

mempunyai tempat wisata antara lain pantai prigi, guo lowo dan hutan mangrove. 

Sedangkan kota Surabaya merupakan ibu kota jawa timur yang mempuyai aspek 

besar dalam berbagai bidang diantaranya perekonomian dan pendidikan. Dengan 

melihat potensi kota yang dimiliki menimbulkan mobilitas orang Trenggalek ke 

Surabaya atau sebaliknya. 

Bus trayek Trenggalek-Surabaya merupakan alternatif untuk semua 

kalangan masyarakat. Peyelenggaraan bus pada trayek Trenggalek-Surabaya saat 

ini sangat dibutuhkan mengingat kebutuhan masyarakat yang sangat meningkat. 

Bus yang beroprasi antar kota dalam propinsi pada Trayek Trenggalek-Surabaya 

adalah PO. Pelita Indah dimana jumlah armada yang dioperasikan ada 30 armada.. 

Masing – masing armada memiliki 59 kursi dengan fasilitas tambahan berupa AC. 

Biaya operasional adalah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh satu 

perusahaan otobus untuk kelangsungan perusahaannya, untuk mengeluarkan biaya 

tersebut perusahan perlu melakukan pertimbangan menyangkut eksistensi 

terhadap kelangsungan perusahaannya dalam melakukan operasi. Selain itu biaya 

operasional kendaraan juga merupakan faktor yang menentukan dalam 

transportasi untuk penetapan tarif, alat kontrol agar pengoperasian mencapai 

tingkat efektifitas dan efesien. 
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Melihat situasi tersebut, maka angkutan umum penumpang (AUP) bus  

trayek Trenggalek-Surabaya atau sebaliknya merupakan salah satu kebutuhan bagi 

masyarakat yang melakukan perjalanan antar kota dalam propinsi (AKDP), untuk 

meningkatkan mobilisasi yang tinggi. 

Sering berubahnya harga komponen biaya operasional kendaraan dan 

adanya masalah jalan yang masih rusak sehingga berpengaruh terhadap biaya 

operasional kendaraan itu sendiri. Dan jumlah penumpang yang selalu penuh 

menjadi pertimbangan, karena harga tarif yang yang ditentukan PO. Pelita Indah 

Rp.26.000/ticket yang dianggap konsumen mahal. Panjang rute trayek kota 

Trenggalek-Surabaya adalah 177 km. 

Maka dari itu perlu dilakukan evaluasi tarif angkutan bus  Po.Pelita Indah  

trayek Trenggalek-Surabaya yang sedang berlaku pada saat studi dilakukan 

dengan mempertimbangkan komponen–komponen biaya operasional yang 

mempengaruhi harga tarif, sehingga diharapkan akan didapat tarif yang sesuai dan 

pelayanan yang baik, dimana dari pihak operator selaku penyelanggara tidak rugi 

dan dari pihak penumpang selaku konsumen juga tidak merasa rugi. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan batasan penelitian yang 

telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah pokok dalam 

penelitian ini yaitu: 

a. Besarnya potensi kota Surabaya sebagai ibu kota propinsi Jawa timur 

khususnya dibidang perekonomian dan pendidikan menjadi daya tarik, 

sehingga tingkat pergerakan pada trayek ini menjadi tinggi. 
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b. Berubahnya biaya operasional kendaraan akibat naiknya harga suku 

cadang. 

c. Tarif angkutan umum penumpang dipengaruhi oleh komponen-

komponen diantaranya biaya operasional kendaraan. 

d. Jumlah penumpang mempengaruhi harga tarif. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan batasan penelitian yang 

telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan masalah pokok 

dalam penelitian ini yaitu: 

a. Berapa biaya operasional kendaraan bus trayek Trenggalek-Surabaya 

saat ini? 

b. Berapa tarif bus AKDP trayek Trenggalek-Surabaya yang sesuai 

dengan biaya operasional kendaraan saat ini? 

1.4. Batasan Masalah 

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

2. Dalam perhitungan menggunakan harga bbm Rp.6.900 

1.5. Tujuan Studi 

Berdasarkan dari penilitian di atas tentang BOK bus antar kota dalam 

propinsi di dapat tujuan pokok yaitu: 

a. Untuk mengetahui biaya operasional kendaraan bus antar kota dalam 

propinsi trayek Trenggalek-Surabaya saat ini. 

b. Untuk mengetahui tarif bus AKDP trayek Trenggalek-Surabaya yang 

sesuai berdasarkan biaya operasional kendaraan. 
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1.6. Manfaat Studi 

Manfaat studi ini adalah sebagai bahan pertimbangan atau masukan 

kepada pihak yang berwenang dan terkait dengan penyelenggaraan angkutan 

umum penumpang. 

 

 

 

 


