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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Angkutan umum mempunyai peranan yang sangat penting bagi pergerakan arus 

lalu lintas antar Kota, Desa, kabupaten, dan provinsi yang merupakan salah satu unsur 

yang turut menentukan perkembangan sosial dan ekonomi di suatu wilayah Perkotaan. 

Kabupaten Malang merupakan Kabupaten yang cukup besar di Jawa Timur. 

Dengan memiliki 33 kecamatan yang mempunyai daya tarik sumber daya alam yang 

berbeda-beda. Kabupaten Malang terkenal dengan semboyan Satata Gama Karta 

Rahardja yaitu  “Menata Semua Untuk Kesejahteraan” yang mencerminkan profil 

potensi ekonomi Kabupaten Malang untuk mensejahtrakan rakyat dengan potensi daya 

tarik sumber daya alam. 

Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang merupakan daerah yang berbatasan 

dengan Kota Malang dan Kota Batu yang  memiliki luas 5.957.898 Ha yang terbagi atas  

9 Desa. Jumlah penduduk Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang pada periode 

2015 di perkirakan sudah mencapai 62.987 jiwa (sumber : Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Malang). Dengan penduduk yang banyak bekerja sebagai 

buruh pabrik, Petani dan pelajar sekolah yang setiap harinya menggunakan Angkutan 

Umum. 

Seiring dengan perubahan pola kehidupan dan tata perilaku masyarakat  di 

Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang telah  mengakibatkan adanya berbagai 

macam tarikan (trip attraction), maka kebutuhan akan transportasi menuju ketempat 

tujuan juga semakin meningkat, sementara pertumbuhan Angkutan Umum Penumpang 

di Kecamatan Karang Ploso tidak sebanding dengan pertumbuhan kebutuhan 
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transportasinya, baik dari segi kapasitas, frekuensi, tingkat pelayanan maupun 

penyebaran jaringan itu sendiri. 

Terdapat sekitar 33 trayek Angkutan Umum Penumpang yang beroperasi di 

Kabupaten Malang. Tetapi tidak semua angkutan ini beroperasi sampai jam 22.00 WIB  

seperti angkot K-A (Arjosari-Karang Ploso) yang melewati Simpang Tiga BENTOEL. 

Angkutan Umum Penumpang Trayek K-A di Kecamatan Karang Ploso 

Kabupaten Malang ini pada umumnya beroperasi hingga pukul 21.00 WIB, lebih dari 

jam tersebut angkutan ini sulit untuk didapatkan, bahkan ada beberapa Angkutan Umum 

Penumpang yang sulit ditemukan pada jam 18.00 WIB ke atas. Hal ini menyebabkan 

banyak masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan 

umum. Masalah lain yang sering ditemui oleh penumpang Angkutan Umum 

Penumpang di Kecamatan Karang Ploso antara lain tidak efisien waktu (banyak 

angkutan yang sengaja ngetem terlalu lama bahkan sampai 1 jam pada titik tertentu 

untuk menunggu penumpang),  dalam hal kapasitas angkutan, Pengemudi Angkutan 

umum menampung penumpang melebihi standar kapasitas yang telah ditentukan (sering 

dijumpai pada kursi depan di isi 2 penumpang dan 1 supir, dan pada pintu samping 

kanan terisi 6 penumpang dan pada pintu samping kiri terisi 4 penumpang,  2 

penumpang duduk menghadap kedalam dan 1 penumpang duduk di pinggir pintu). Hal-

hal inilah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Kecamatan Karang Ploso Kabupen 

Malang mengenai kinerja pelayanan Angkutan Umum Penumpang di K-A (Karang 

Ploso – Arjosari)  kabupaten Malang saat ini. 

           Jalur K-A (Karang Ploso – Arjosari) adalah Angkutan Umum Penumpang 

Malang yang beroperasi melayani penumpang dari Terminal Karang Ploso ke Terminal 

Arjosari maupun sebaliknya.  
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  Angkutan Umum Penumpang K-A (Karang Ploso – Arjosari)  dengan jumlah 

armada 65 mikrolet yang beroperasi rata - rata 6 pulang pergi (PP) hingga 12 rit 

perjalanan setiap harinya. Setiap kali berangkat Angkutan Umum Penumpang K-A 

mengisi tempat duduk dengan rata – rata 12 – 15 orang penumpang. Waktu yang 

ditempuh Angkutan Umum Penumpang K-A sekitar ± 1 jam. Selain itu karena headway  

yang terkadang cepat terasa kurang efektif, sehingga pengemudi sering menggunakan 

waktu untuk mengangkut dan menurunkan penumpang dijalan, hal ini juga sangat 

berpengaruh terhadap kecepatan perjalanan (Km/Jam), dan waktu perjalanan (Jam). 

  Dari permasalahan yang terjadi di atas perlu diadakan studi kinerja Angkutan 

Umum Penumpang Trayek K-A (Karang Ploso – Arjosari) ditinjau dari parameter 

kinerja yaitu frekuensi, headway, load factor, dan kecepatan perjalanan.  

 

 

1.2. Identifikasi Masalah : 

 Berdasarkan uraian diatas, dapat diidentifikasikan permasalahan, antara lain: 

1. Besarnya jumlah kendaraan sangat berpengaruh terhadap jarak keberangkatan 

AUP  jalur K-A (Karang Ploso – Arjosari). 

2. Jarak keberangkatan (headway) yang dekat berpengaruh terhadap jumlah 

penumpang. 

3. Waktu tempuh Angkutan Umum Penumpang jalur KA ± 1 jam dengan jarak 

tempuh ± 15 Km. 
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1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Kinerja Pelayanan Angkutan 

Umum Penumpang Karang Ploso – Arjosari pada saat ini ? 

1.4. Batasan Masalah  

  Untuk membatasi masalah agar tidak meluas, maka perlu adanya pembatasan 

masalah yaitu : 

1. Tidak mengestimasi secara financial terhadap biaya operasi kendaraan, dan tarif 

angkutan. 

2.  Tidak memperhitungkan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat. 

3.  Tidak membahas dampak sosial dan aspek lalu lintas. 

4.  Tidak membahas pelayanan terhadap tingkat kepuasan penumpang. 

1.5. Tujuan Studi 

Adapun tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui tingkat kinerja Angkutan 

Umum Penumpang  jalur K – A (Karang Ploso – Arjosari)   saat ini. 

 

1.6. Manfaat Studi  

Manfaat dari studi ini adalah sebagai bahan untuk meningkatkan pelayanan dan 

penyelenggaraan Angkutan Umum Penumpang di Kecamatan Karang Ploso Kabupaten 

Malang. 


