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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

    Kota Malang sebagai Kota terbesar kedua di Propinsi Jawa Timur merupakan 

salah satu satu Kota yang berada pada dataran tinggi yang cukup sejuk. Kota 

Malang kini terus berkembang sebagai Kota Wisata dan Pendidikan, ini terlihat 

dari banyaknya beberapa perguruan tinggi ternama di Indonesia yang berada di 

kota ini seperti Universitas Brawijaya (UB), Universitas Negeri Malang (UM), 

dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Di karenakan Kota Malang 

merupakan salah satu kota yang berkembang pesat, baik di kota ataupun di 

kabupaten maka di butuhkan sarana transportasi yang handal tidak hanya untuk 

pelajar tetapi juga masyarakat umum. 

      Angkutan umum merupakan salah satu penggerak aktifitas bagi masyarakat 

pada suatu daerah atau kota. Karena siapapun dapat memanfaatkannya, baik dari 

masyarakat kalangan bawah sampai masyarakat kalangan atas semua dapat 

menggunakannya. Namun terkadang banyak orang beranggapan bahwa angkutan 

umum hanya digunakan oleh masyarakat dari kalangan menengah kebawah 

terutama bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi.  

      Pengguna jasa angkutan umum dihadapkan oleh beberapa pilihan moda 

transportasi yang disediakan oleh pemerintah, namun pada kenyataannya pengguna 

jasa angkutan umum lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Hal ini di 

sebabkan oleh banyak faktor di antaranya karena kurang nyamannya fasilitas yang 

di sediakan oleh angkutan tersebut, selain itu juga tidak ada rasa aman karena 

tingkat kriminal yang tinggi di dalam angkutan, dan yang paling membuat orang 

malas menggunakan angkutan adalah waktu tempuh ke tujuan yang terlalu lama. 

Meningkatnya mobilitas masyarakat membuat masyarakat berfikir bahwa 

menggunakan kendaraan pribadi adalah solusi yang tepat untuk beraktifitas setiap 

harinya. Hal ini terlihat dengan banyaknya penawaran-penawaran menarik oleh 
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dealer kendaraan yang menawarkan kredit murah dan hal ini sangat memudahkan 

masyarakat mendapatkan kendaraan. Dengan penawaran Down Payment (DP) yang 

menarik itu masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan kendaraan pribadi tanpa 

ada kesulitan. Semakin naiknya permintaan kendaraan pribadi oleh masyarakat 

berdampak pula pada sepinya pengguna jasa angkutan umum. 

     Angkutan umum penumpang jalur Lawang-Arjosari yang berwarna hijau muda 

adalah Angkutan yang beroperasi melayani penumpang dari terminal Arjosari 

menuju Lawang maupun sebaliknya, angkutan ini hanya memiliki satu terminal 

yakni terminal Arjosari. Banyak dari angkutan Lawang-Arjosari yang menunggu 

penumpang di bawah Fly Over Lawang sehingga terjadi beberapa penumpukan 

armada yang tidak pada tempatnya. Jumlah armada yang ada saat ini berjumlah 150 

unit kendaraan (Unit Pelaksana Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan,LLAJ Malang 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur).  

     Angkutan umum penumpang rute Lawang – Arjosari ini memiliki panjang rute 

pergi arah Terminal Arjosari – Lawang rata-rata 16 km sementara panjang rute 

kembali arah Lawang – Terminal Arjosari rata-rata 15 km. Angkutan umum 

penumpang rute Lawang – Arjosari beroperasi rata-rata 4 kali pulang pergi (PP) 

atau 8 rit perjalanan setiap harinya dan jika jam sibuk atau hari tertentu rata-rata 6 

kali pulang pergi (PP) atau 12 rit perjalanan. Setiap kali beroperasi dengan jumlah 

maksimum 12 penumpang sekali jalan, angkutan umum penumpang rute Lawang – 

Arjosari mengangkut rata-rata 7-9 penumpang di waktu-waktu tertentu saja seperti 

pada puikul 08.00, sementara jam non sibuk rata-rata 5 penumpang. Waktu yang di 

tempuh angkutan umum penumpang rute Lawang – Arjosari ± 1 jam 5 menit. 

Headway atau selisih waktu keberangkatan yang terkadang lambat terasa kurang 

efektif menyebabkan tingkat frekuensi rendah, hal ini berpengaruh terhadap 

kecepatan perjalanan (km/jam) dan waktu perjalanan (jam), sehingga waktu tunggu 

pengguna jasa angkutan menjadi tidak efisien dan membuat pengguna jasa 

angkutan tersebut mulai jenuh. 
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     Dengan terus meningkatnya mobilitas penduduk, maka dituntut tersedianya 

angkutan yang memenuhi syarat kelancaran, kenyamanan dan keamanan bagi 

pengguna angkutan umum khususnya Rute Lawang-Arjosari, sehingga dapat pula 

meminimalisir masalah pada kemudian hari. Dari permasalahan yang terjadi di atas, 

maka perlu di lakukan studi analisa kinerja angkutan umum penumpang rute 

Lawang-Arjosari di tinjau dari parameter kinerja yaitu  frekuensi,headway,load 

factor,waktu tempuh dan kecepatan perjalanan. 

1.2  Identifikasi Masalah 

  Dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan 

yang terjadi pada angkutan umum pada rute Lawang-Arjosari, antara lain : 

1. Headway atau selisih waktu keberangkatan angkutan yang lama. 

2. Beralihnya pengguna jasa angkutan umum penumpang rute Lawang-

Arjosari ke kendaraan pribadi. 

3. Adanya kekosongan tempat duduk pada angkutan umum di jalur Lawang-

Arjosari di jam-jam tertentu. 

1.3  Rumusan Masalah 

     Berdasarkan pemaparan dan uraian dari latar belakang serta identifikasi masalah 

di atas, maka bagaimanakah kinerja Angkutan Umum Penumpang rute Lawang – 

Arjosari saat ini ditinjau dari :  

1. Frekuensi. 

2. Headway. 

3. Load factor. 

4. Waktu tempuh. 

5. Kecepatan tempuh. 

1.4  Batasan Masalah 

     Untuk mengatasi masalah agar tidak meluas dan keluar dari pembahasan serta 

tujuan utama penulisan, maka diperlukan batasan masalah.Berikut merupakan 

batasan masalahnya : 

1. Tidak membahas pelayanan terhadap tingkat kepuasan penumpang. 

2. Tidak memperhitungkan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat. 
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3. Tidak mempertimbangkan daya beli/kemampuan bayar masyarakat. 

4. Tidak mengestimasi ataupun menghitung biaya operasional kendaraan 

(BOK) dan tarif angkutan. 

5. Tidak membahas perubahan rute. 

6. Tidak membahas perilaku pengemudi, dampak sosial dan aspek lalu intas. 

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

8. Volume naik turunnya penumpang berdasarkan zona yang telah di 

tentukan terbatas pada masyarakat pengguna angkutan umum penumpang. 

1.5  Tujuan Studi 

      Adapun tujuan studi ini untuk mengetahui bagaimana kinerja Angkutan 

Umum Penumpang rute Lawang – Arjosari. 

1.6  Manfaat Studi 

 Adapun manfaat studi ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

kepada instansi terkait untuk memperbaiki kinerja angkutan umum penumpang 

tersebut.        

 

 

 

                                                             


