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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

           Angkutan umum penumpang di Kota Malang yang biasa disebut angkutan 

kota atau angkot adalah salah satu sarana transportasi yang digunakan untuk 

melayani aktifitas masyarakat di Kota Malang. Angkutan umum seakan menjadi 

urat peredaran ekonomi di Kota Malang. Namun saat ini angkutan umum semakin 

berkurang penumpangnya karena masyarakat banyak yang memilih menggunakan 

sepeda motor,selain efisien juga tidak mudah terjebak macet. Meskipun saat ini 

volume jumlah penumpang pengguna jasa angkot yang semakin hari semakin 

berkurang, namun angkutan kota masih dibutuhkan oleh masyarakat Kota Malang 

dalam melakukan aktifitas sehari-hari. 

           Jalur GA (Hamid Rusdi – Arjosari) adalah angkutan umum kota Malang 

yang beroperasi melayani penumpang dari terminal Hamid Rusdi ke terminal 

Arjosari maupun sebaliknya.Namun saat ini Angkutan umum GA tidak lagi 

berhenti di terminal Gadang, melainkan dipindahkan ke terminal Hamid Rusdi 

guna mengurai kemacetan di jalan raya Gadang. Panjang rute angkutan GA ± 16 

Km. Sesuai kesepakatan BPTD (Badan Pertimbangan Transportasi Daerah) 

dengan paguyuban jalur Angkutan Umum kota Malang, tarif angkutan GA          

Rp 2.300 untuk umum dan Rp.1500 untuk pelajar. Jumlah armada jalur GA 

sampai tahun 2012 adalah 160 kendaraan. 

  Angkutan umum GA beroperasi rata - rata 6 pulang pergi (PP) atau 12 rit 

perjalanan setiap harinya. Setiap kali berangkat angkutan umum GA mengisi 
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tempat duduk dengan rata – rata 12 penumpang. Waktu yang ditempuh angkutan 

umum GA 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 

jalur GA 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 GA. 

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

penumpang. 

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

jarak tempuh ± 16 Km. 

1.3. Rumusan Masalah 

Adapun permasalahannya adalah bagaimana kinerja Angkutan Umum 

Penumpang jalur GA pada kondisi 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. 
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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 GA saat ini. 

1.6. Manfaat Studi  

Manfaat dari studi ini adalah sebagai bahan untuk meningkatkan pelayanan 

dan penyelenggaraan Angkutan Umum Penumpang di Kota Malang. 

  


