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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 
Kota Putussibau – Pontianak Kalimantan Barat, dilihat dari potensi 

daerahnya merupakan salah satu daerah yang memiliki perkembangan sangat 

pesat. Kota putussibau merupakan salah satu kota yang memiliki obyek wisata 

yang menarik, antara lain meliputi, obyek wisata danau sentarum dan obyek 

wisata betung kerihun. Selain itu kota putussibau juga merupak kota terbesar ke 

dua di Kalimantan Barat setelah kota Pontianak, yaitu dengan luas daerah 

mencapai 29,842 km2dengan jumlah penduduk mencapai 231.612 jiwa. 

Sedangkan kota Pontianak dikenal sebagai kota Khatulistiwa karena kota 

Pontianak dilewati oleh garis lintang nol derajat bumi, kota Pontianak merupakan 

salah satu kota yang memiliki beberapa pabrik ,salah satunya Pabrik pengolahan 

karet dan pabrik pengolahan lidah buaya yang terdapat di Siantan. Kota 

Pontianak memiliki luas daerah mencapai 107,82 km2 dengan jumlah penduduk 

mencapai 241.248 jiwa. Dengan melihat kondisi kota  yang berkembang dengan 

baik, banyak mobilisasi orang dari kota Putussibau ke kota Pontianak  atau 

sebaliknya semakin meningkat, dimana para investor masuk di kota Pontianak, 

berdirinya gedung-gedung baru, berdirinya mall-mall seperti matahari, 

Ramayana, mega mall, Giant, dan sebagainya yang merupakan faktor mobilisasi 

meningkat. 

Bus eksekutif adalah bus yang hanya dilengkapi dengan fasilitas berupa, 

tempat duduk yang dapat diatur untuk kenyamanan penumpang dan pengatur 

suhu berupa AC. Bus Eksekutif  trayek Putussibau – Pontianak merupakan 

angkutan umum alternatif untuk semua kalangan masyarakat. Penyelenggaraan 
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bus pada trayek Putussibau – Pontianak saat ini sangat di butuhkan mengingat 

kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. 

Bus Eksekutif yang beroperasi antar kota dalam propinsi  pada trayek 

Putussibau – Pontianak hanya ada PO.Perintis dimana jumlah armada ada 10 

yang dioperasikan ada 8 armada, jumlah armada yang beroperasi untuk hari 

regular ada 4 armada yaitu pada jam 07.00 WIB, jam 09.00 WIB, jam 13.00 WIB 

dan pada jam 15.00 WIB dari Putussibau-Pontianak. Sedangkan dari Pontianak-

Putussibau 4 armada juga yaitu pada jam 07.00 WIB, jam 09.00 WIB, jam 13.00 

WIB dan pada jam 15.00 WIB.  Masing – masing armada ini semuanya memiliki 

30 kursi dengan fasilitas tambahan berupa : televisi, AC dan VCD. Pada trayek 

ini jumlah penumpang tidak di perhitungkan pada saat berangkat karena jadwal 

keberangkatan penumpang sudah di tentukan oleh pihak penyelenggara otobus itu 

sendiri. 

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. 

Melihat situasi tersebut, maka angkutan umum penumpang (AUP) bus 

eksekutif trayek Putussibau – Pontianak atau sebaliknya merupakan salah satu 

kebutuhan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan antar kota dalam propinsi 

(AKDP), untuk meningkatkan mobilisasi yang tinggi.   
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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 berlaku untuk bus eksekutif 

AKDP trayek Putussibau – Pontianak saat ini adalah Rp.250.000/ticket yang 

dianggap konsumen mahal. Panjang rute trayek kota Putussibau – Pontianak 

adalah 569 km dengan trayek: kantor CV. Perintis, Sintang, Sekadau, Sanggau, 

Tayan, terminal Kapuas Pontianak. 

Maka dari itu perlu dilakukan evaluasi tarif angkutan bus Eksekutif 

Po.Perintis trayek Putussibau – Pontianak yang sedang berlaku pada saat studi 

dilakukan dengan mempertimbagkan 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. Tarif angkutan umum penumpang dipengaruhi oleh komponen-

komponen diantaranya Biaya Operasional kendaraan (BOK). 

b. Jumlah penumpang yang fluktuatif berpengaruh terhadap tarif. 

c. Adanya perbedaan kepentingan antara pihak penyelenggara angkutan 

umum dan penumpang dalam penentuan harga tarif. 
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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 besar biaya operasional kendaraan bus Eksekutif trayek 

Putussibau – Pontianak saat ini ? 

b. Berapa tarif bus Eksekutif AKDP trayek Putussibau – Pontianak yang 

sesuai dengan biaya operasional kendaraan ? 

1.4. Batasan Masalah 

Penelitian ini membahas permasalahan di bidang transportasi tentang BOK 

trayek Putussibau-Pontianak, maka didapat batasan masalah yang tidak perlu di 

teliti yaitu: 

a.  Tidak membahas bila terjadi perubahan rute selain rute tetap. 

b.   Tidak membahas optimasi jumlah armada. 

c.  Tidak menghitung tarikan dan bangkitan penumpang. 

d.  Penelitian dilakukan pada saat harga BBM Rp. 6.400, per liter. 

e. Tidak membahas masalah kinerja Bus eksekutif PO. Perintis trayek 

Putussibau-Pontianak 

1.5. Tujuan Studi 

Berdasarkan dari penelitian di atas tentang BOK bus Eksekutif antar kota 

dalam propinsi di dapat tujuan pokok yaitu: 

a. Untuk mengetahui biaya operasional kendaraan bus Eksekutif antar kota 

dalam propinsi trayek Putussibau – Pontianak saat ini . 
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b. Untuk mengetahui tarif bus Eksekutif AKDP trayek Putussibau – Pontianak 

yang sesuai berdasarkan biaya operasional kendaraan . 

1.6. Manfaat studi 

Manfaat studi ini adalah sebagai bahan pertimbangan atau masukan 

kepada pihak yang berwenang dan terkait dengan penyelnggaraan angkutan  

umum penumpang. 

 
 
 
 
 
 
 
 


