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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Angkutan umum penumpang jenis bus merupakan salah satu sarana transportasi 

yang digunakan untuk melayani perjalanan masyarakat dari Kota Samarinda ke Kota 

Sangatta. Karakteristik arus lalu lintas pada jaringan jalan utama di rute Samarinda - 

Sangatta yang ditinjau adalah arus lalu lintas campuran, sehingga angkutan bus dapat 

dijadikan alternatif dalam memilih moda angkutan disamping angkutan lain yang 

sama. 

Kota Samarinda adalah salah satu kota sekaligus merupakan Ibu Kota Provinsi 

Kalimantan Timur, Indonesia. Sebagai kota yang maju dan dikenal sebagai pusat 

perumahan, perdagangan dan industri. Hal tersebut mengakibatkan semakin 

meningkatnya kebutuhan akan jasa transportasi, terutama untuk memenuhi kebutuhan 

pergerakan dengan moda transportasi. 

Bus trayek Samarinda - Sangatta merupakan alternatif untuk semua kalangan 

masyarakat, penyelenggaraan bus pada saat ini sangat dibutuhkan mengingat 

kebutuhan masyarakat yang sangat meningkat. Bus yang beroprasi pada trayek 

Samarinda - Sangatta salah satunya adalah PO Arafat. Dimana jumlah armada yang 

dioprasikan adalah 5 armada. Armada beroperasi mulai pada pukul 06.00 - 17.00, 

keberangkatan armada tiap 30 menit. 
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Biaya operasional adalah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan 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. Bus trayek 

Samarinda - Sangatta atau sebaliknya merupakan salah satu kebutuhan bagi 

masyarakat yang melakukan perjalanan antar kota, untuk meningkatkan mobilisasi 

yang tinggi. 

Sering berubahnya harga komponen biaya operasional kendaraan dan adanya 

masalah jalan yang masih rusak mengakibatkan biaya pemeliharaan kendaraan 

semakin tinggi, sehingga berpengaruh terhadap biaya operasional kendaraan itu 

sendiri. Dengan harga tarif yang ditentukan Rp.43.000/penumpang yang dianggap 

konsumen mahal. Panjang rute trayek Kota Samarinda - Sangatta adalah 151 km. 

Maka dari itu perlu dilakukan evaluasi tarif angkutan bus trayek 

Samarinda-Sangatta yang sedang berlaku pada saat studi dilakukan dengan 

mempertimbangkan komponen-komponen biaya operasional yang mempengaruhi 

harga tarif, sehingga diharapkan akan didapat tarif yang sesuai, dimana dari pihak 

operator selaku penyelenggara tidak rugi dan dari pihak penumpang selaku konsumen 

juga tidak merasa rugi. 
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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 Samarinda sebagai Ibu Kota propinsi Kalimantan timur. 

 Sebagai pusat perumahan, perdagangan dan industri menjadi daya tarik, sehingga 

 tingkat pergerakan pada trayek ini menjadi tinggi. 

b. Berubahnya biaya operasional kendaraan akibat naiknya harga cuku     

 cadang. 

c. Tarif angkutan umum penumpang dipengaruhi oleh komponen-komponen  

 diantaranya biaya operasional kendaraan. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Berapa besar biaya operasional kendaraan pada saat ini ? 

2. Berapa besar tarif bus trayek Samarinda-Sangatta yang sesui dengan biaya 

operasional kendaraan saat ini ? 

1.4. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tidak melakukan penelitian terhadap trayek lain. 

2. Penelitian tidak melihat faktor sosial. 

3. Analisis biaya operasional kendaraan hanya dilakukan sebatas operator. 
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1.5. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui berapa besar biaya operasional kendaraan pada saat ini ? 

2. Untuk mengetahui berapa besar tarif bus trayek Samarinda-Sangatta yang 

sesuai dengan biaya operasional kendaraan saat ini ? 

1.6. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan pertimbangan lain bagi pemilik atau pihak terkait dalam 

 penentuan kebijakan tarif penumpang angkutan kota trayek terminal 

 lempake/Samarinda - terminal Sangatta kalimantan timur. 

2. Sebagai bahan informasi bagi mahasiswa teknik sipil pada khususnya dan 

 masyarakat pada umumnya, mengenai persyaratan pada pemberlakuan tarif 

 angkutan antar kota dan tingkat pelayanannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


