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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.      Latar Belakang 

Sarana dan prasarana transportasi yang memadai selalu dibutuhkan oleh 

masyarakat guna menunjang pemenuhan kebutuhan mobilitas sehari-hari, 

seperti pendidikan, pekerjaan, berbelanja, bertamu, dan lain-lain. Kota 

Surabaya sebagai Ibukota Propinsi Jawa Timur memiliki segenap potensi yang 

lebih diunggulkan dari kota-kota di Jawa Timur lainnya. Dengan potensi yang 

dimiliki tentu saja mengakibatkan daya tarik bagi kota kota kecil lainnya 

seperti Kota Ponorogo untuk bermobilitas. Saat ini prasarana yang digunakan 

masyarakat Ponoorogo untuk bermobilitas ke kota Surabaya dengan 

menggunakan transportasi darat, salah satunya menggunakan transportasi darat 

umum dengan armada bus patas dengan rute Ponorogo – Madiun - Surabaya. 

Masyarakat Ponorogo banyak yang bermobilitas ke kota lain dengan 

menggunakan transportasi darat baik itu transportasi darat pribadi maupun 

umum. Transportasi darat umum yang digunakan oleh masyarakat Ponorogo 

adalah angkutan umum penumpang berupa bus. Bus yang tersedia untuk trayek 

Ponorogo-Surabaya terdapat satu jalur bus, yaitu trayek Ponorogo – Madiun - 

Surabaya. Jalur bus Ponorogo-Madiun-Surabaya menggunakan bus umum 

dengan kelas ekonomi dan kelas patas.  

Bus patas Ponorogo-Surabaya di miliki oleh satu Perusahaan Otobus 

(PO) yaitu PO. Restu Panda Pada saat ini terdapat 12 unit bus patas ukuran 

besar yang telah beroperasi dengan pembagian armada yaitu 6 armada bus 
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berangkat dari Kota Ponorogo dan 6 armada bus berangkat dari Kota Surabaya. 

Dengan jumlah armada tersebut dirasa kurang dan pihak PO perlu menambah 

armada. Tarif bus patas yang dikenakan dari Ponorogo ke Surabaya ini adalah 

Rp. 50.000,00 yang sekiranya terlalu mahal. Dalam peraturan pelaksanaan 

pelayanan angkutan yang terjadi pada bus patas rute Ponorogo – Surabaya 

jumlah penumpangnya tidak diperhitungkan, karena baik penuh ataupun 

tidaknya jam berangkat bus patas tidak bisa di tunda akibatnya masih adanya 

jumlah kursi penumpang yang kosong. Namun dilain sisi pada jam-jam sibuk 

seperti pagi dan sore hari terjadi penumpukan penumpang, akibatnya terjadi 

penumpukan penumpang bus patas serta yang sebelumnya tidak boleh ada 

penumpang yang berdiri menjadikan banyak penumpang yang berdiri serta 

berdesak-desakan. 

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas dapat diketahui bagaimana 

yang sebenarnya  membedakan antara bus umum kelas ekonomi dengan bus 

umum kelas patas. Adalah jika bus umum patas waktu keberangkatan bus harus 

sesuai jadwal baik penuh atau tidaknya penumpang, sedangkan jika bus 

ekonomi sebaliknya. Selain itu bagaimana bus patas yang seharusnya tidak 

boleh menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal. Hal semacam 

inilah yang kerap kali dilakukan oleh bus patas Ponorogo – Surabaya sehingga 

dari sinilah penulis ingin membahas bagaimana kinerja yang sebenarnya dari 

bus umum patas ini dengan memperhatikan beberapa faktor diantaranya yaitu 

load factor, kecepatan perjalanan , waktu perjalanan, headway, waktu 

pelayanan, frekuensi, jumlah kendaraan yang beroperasi, waktu tunggu, awal 

dan akhir waktu pelayanan. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

 Dari latar belakang yang telah dijelaskan tersebut maka didapat 

identifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Adanya penumpang yang belum terlayani pada jam-jam sibuk yang 

berkaitan dengan tingkat kenyamanan penumpang. 

2. Pengangkutan penumpang dengan melebihi kapasitas tempat duduk 

3. Tidak semua penumpang yang menggunakan bus patas turun pada 

terminal akhir perjalanan. Hal ini memperngaruhi tinggi rendahnya load 

factor armada bus patas. 

4. Bus Patas Ponorogo – Madiun – Surabaya perlu dilakukan evaluasi 

terhadap kinerja pelayanan yang meliputi : load factor, kecepatan 

perjalanan , waktu perjalanan, headway, waktu pelayanan, frekuensi, 

jumlah kendaraan yang beroperasi, waktu tunggu, awal dan akhir waktu 

pelayanan. 

1.2.      Rumusan Masalah 

Bagaimana kinerja bus patas rute Ponorogo – Madiun – Surabaya pada 

kondisi saat ini (load factor, kecepatan perjalanan , waktu perjalanan, 

headway, waktu pelayanan, frekuensi, jumlah kendaraan yang beroperasi, 

waktu tunggu, awal dan akhir waktu pelayanan) ? 

1.4. Batasan Penelitian 

 Untuk menghindari perluasan masalah tersebut, maka perlu adanya 

batasan masalah pada studi ini, yaitu : 
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1. Penelitian hanya dilakukan pada bus patas rute Ponorogo – Madiun – 

Surabaya. 

2. Tidak mengestimasi secara finansial terhadap biaya operasional kendaraan 

dan tarif angkutan. 

3. Tidak memperhitungkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. 

4. Tidak membahas dampak sosial dan lalu lintas di masyarakat. 

5. Kondisi kendaraan dan peralatan angkutan berfungsi dengan baik. 

1.5.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja angkutan 

umum bus patas yang melayani Ponorogo – Madiun – Surabaya dan 

sebaliknya, ditinjau dari tingkat efektivitas angkutan umum yang meliputi 

load factor, kecepatan perjalanan , waktu perjalanan, headway, waktu 

pelayanan, frekuensi, jumlah kendaraan yang beroperasi, waktu tunggu, awal 

dan akhir waktu pelayanan. 

1.6. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian ini bagi peneliti, masyarakat dan instansi yang 

bersangkutan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti  

a) Dapat memberikan pengetahuan tentang kinerja bus patas rute 

Ponorogo – Madiun – Surabaya. 

b) Membantu penulis dalam menyelesaikan gelar kesarjanaan. 
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c) Menjadi modal dasar untuk terjun kelapangan khususnya bidang 

transportasi. 

2. Bagi Masyarakat 

a) Membantu masyarakat dalam memilih moda transportasi darat 

yang sesuai. 

b) Dengan adanya studi kasus tentang “Studi Evaluasi Kinerja Bus 

Patas Rute Ponorogo – Madiun – Surabaya” diharapkan mampu 

memberikan bukti nyata tentang pemilihan moda transportasi 

dibandingkan dengan moda transportasi darat lainnya 

3. Bagi instansi yang bersangkutan  

a) Sebagai bahan masukan atau tambahan bagi instansi yang terkait 

sebagai acuan dalam peningkatan pelaksanaan dan kinerja dari bus 

patas itu sendiri. 

 


