
 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. 

Selain itu kota Malang juga memiliki letak yang sangat strategis ditengah-tengah 

wilayah kabupaten Malang. Hal ini diharapkan bahwa sarana dan prasarana 

perkotaan yang dimiliki dapat menunjang kegiatan perekonomian secara dinamis 

sehingga menjadi simultan perubahan kota ke arah industri dan jasa, termasuk 

pariwisata dan  pendidikan. Secara geografis, kota Malang terletak diantara  7,06 - 

8,02 Lintang Selatan dan 112,06 Bujur Timur dengan luas wilayah 11.005,66 ha 

(110,06 Km
2
). Sampai tahun 2010 kota Malang memiliki jumlah penduduk  830.243 

jiwa dengan kepadatan penduduk kurang lebih 6171 jiwa/km
2
.
 
(Sumber: Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang). 

Pertumbuhan yang luar biasa dari demand transportasi ini seharusnya 

diimbangi dengan perencanaan dan pengembangan supply sarana transportasi yang 

baik. Sistem pengelolaan transportasi dapat direncakan dengan angkutan umum 

massal perkotaan yang mengutamakan keamanan, kenyamanan, namu juga masalah 

ketertiban, ekonomis, mudah dijangkau, sehingga orang tidak segan untuk 

menggunakan angkutan umum massal tersebut. Apabila ketidakseimbangan antara 

supply dan demand transportasi ini tidak segera terwujud, maka pada akhirnya akan 

menimbulkan akibat berantai yang rumit dan kompleks di kemudian hari. Antara 

lain, kemacetan dan yang lebih parah lagi terjadinya kecelakaan, kesemrawutan lalu 

lintas, tingginya biaya ekonomi, dan akhirnya terjadi stagnasi di segala bidang, dan 

ini sangat berbahaya. 



 
 

 

Salah satu sarana transportasi angkutan umum yang beroperasi di Kota 

Malang, yaitu angkutan kota pada trayek Arjosari-Gadang (AG). Angkutan kota AG 

ini beroperasi mulai pukul 06.00 pagi hingga pukul 22.00 WIB, dengan jumlah 

armada 300 unit mobil. (Sumber: Dinas Perhubungan Kota Malang). Dengan 

kapasitas angkut 12 orang/mobil dengan tarif 4.000 rupiah/orang. Dari pengamatan 

dilapangan, dapat dilihat dari 300 unit angkutan umum AG yang tersedia, hanya 

kurang dari 300 unit yang rutin beroperasi. (Sumber: Paguyuban Angkutan Umum 

Kota Malang). hal ini diakibatkan oleh penurunan jumlah penumpang yang 

menggunakan angkutan ini. Pada jam-jam tertentu angkutan pada trayek ini 

mengangkut penumpang yang melebihi kapasitas angkut. Dengan kondisi yang ada 

mengakibatkan tren angkutan umum menurun karena banyak orang yang beralih ke 

kendaraan pribadi. 

Berdasarkan keadaan diatas, maka perlu dilakukannya studi evaluasi mengenai 

angkutan umum ini. Yang nantinya dapat dijadikan masukan kepada Pemerintah 

Kota Malang dalam mengantisipasi terjadinya ketidakseimbangan antara supply dan 

demand, yaitu dengan mengupayakan perencanaan maupun perbaikan alat 

pendukung proses pindah (sistem transportasi) untuk mencapai kondisi ideal 

(seimbang) antara supply dan demand transportasi.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Indentifikasi masalah berdasarkan latar belakang yaitu sebagai berikut : 

1. Dilihat dari 300 unit angkutan umum AG yang tersedia, hanya kurang dari 300 

unit yang rutin beroperasi 

2. Pada jam-jam tertentu angkutan pada trayek ini mengangkut penumpang yang 

melebihi kapasitas angkut. 

3. Banyak orang yang beralih ke kendaraan pribadi. 

 



 
 

 

 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Berapa besar permintaan angkutan umum Kota Malang pada trayek Arjosari-

Gadang pada saat ini ? 

2. Apakah jumlah armada angkutan umum jalur AG (Arjosari-Gadang) sudah sesuai 

dengan tingkat penyediaan pengguna jasa pada saat ini? 

 

1.4 Maksud dan Tujuan 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maksud dari penelitian ini adalah 

untuk melihat kinerja permintaan dan penyediaan angkutan umum jalur AG yang 

melayani trayek Terminal Arjosari – Terminal Gadang. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan : 

1. Untuk mengetahui berapa besar tingkat permintaan angkutan umum Kota Malang 

pada trayek Arjosari-Gadang pada saat ini.   

2. Untuk mengetahui perbandingan jumlah armada angkutan umum jalur AG 

(Arjosari-Gadang) dengan tingkat penyediaan pengguna jasa pada saat ini.  

1.5 Batasan Masalah 

1. Penelitian dilakukan dengan memilih kendaraan angkutan umum AG yang 

melayani trayek Terminal Arjosari – Terminal Gadang. 

2. Tidak menganalisa  pelayanan Terminal. 

3. Tidak menganalisa biaya parkir dan pendapatan parkir terminal.  

4. Penelitian ini tidak memperhitungkan biaya operasional kendaraan (BOK) dan 

tarif. 

  



 
 

 

 

1.6 Manfaat Studi 

Adapun manfaat penulisan ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

kepada instansi maupun pengelola jasa angkutan umum dalam kota, terkait dalam 

penyediaan sarana angkutan umum dalam kota yang baik bagi masyarakat, 

khususnya angkutan umum dalam kota pada trayek Arjosari-Gadang. 


