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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Karang ploso adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa 

Timur. Lokasinya terletak disebelah barat laut Kota Malang. Karang ploso 

merupakan sebuah kecamatan yang bisa menjadi jalan altematif menuju kota Malang 

dan sekitarnya. Kota Malang sendiri adalah salah satu kota wisata di Jawa Timur 

karena potensi alam dan iklim yang dimiliki, sebagai kota yang memiliki potensi 

pariwisata yang bagus, menjadi daya tarik tersendiri bagi kebanyakan orang untuk 

berkunjung. Selain pariwisatanya yang bagus, juga merupakan salah satu kota 

pendidikan di Indonesia hal ini dapat dilihat dari banyaknya perguruan tinggi yang 

ada baik yang berskala nasional maupun internasional. Hal tersebut mengakibatkan 

meningkatnya kebutuhan akan jasa transportasi untuk memenuhi kebutuhan 

pergerakan dengan moda transportasi berjarak sedang atau jauh. 

Angkutan umum penumpang jalur Karang ploso - Landung sari adalah salah 

satu angkutan umum penumpang di Kabupaten Malang yang beroperasi melayani 

penumpang dari Karang ploso ke terminal Landung sari Kota Malang maupun 

sebaliknya. Panjang jalur angkutan umum penumpang ini berjarak ± 7 Km, sehingga 

jumlah armada yang beroperasi dijalur ini hanya berjumlah 20 armada.  

Tarif merupakan faktor utama penerimaan penghasilan dalam pengelolaan 

angkutan umum. Dimana tarif ini dipengaruhi oleh komponen biaya operasional 

kendaraan (BOK) yang selalu berubah-ubah sesuai dengan kondisi perekonomian 

sekarang. Tarif angkutan umum penumpang untuk jalur Karang ploso -Landungsari 



2 

 

ini sebesar Rp. 2.500 untuk umum dan Rp. 1.500 untuk pelajar berseragam, tarif ini 

berlaku 24 jam atau selama angkutan umum penumpang ini beroperasi, yaitu dari 

pukul 05.30 - 18.30 WIB. Hal ini di karenakan sepinya penumpang pada malam hari 

pada jalur ini. Namun ada oknum pengemudi menarik tarif lebih mahal dari tarif yang 

telah ditetapkan yaitu sampai sebesar Rp. 4.000, praktek ini umumnya terjadi pada 

pukul 18.00 WIB dengan alasan merupakan tarif malam. Tapi siang hari pun 

dilakukan oknum pengemudi untuk menarik tarif sebesar Rp. 2.000 untuk pelalar 

berseragam, dengan alasan untuk menutupi kursi penumpang yang kosong. Kondisi 

seperti ini bisa merugikan bagi pengguna jasa transportasi, sehingga masyarakat 

cenderung menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan menggunakan angkutan 

umum penumpang.  

Dari permasalahan yang terjadi diatas, maka perlu dilakukan evaluasi 

terhadap tarif angkutan umum penumpang jalur Karangploso - Landungsari dengan 

berdasarkan biaya operasional kendaraan. 

 

1.2. Identifikasi Masalah : 

a. Adanya praktek penarikan tarif oleh oknum pengemudi angkutan umum 

penumpang yang tidak sesuai dengan tarif telah ditetapkan. 

b. Tarif merupakan faktor yang bisa mempengaruhi biaya operasional angkutan 

umum penumpang tersebut. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang terjadi 

sebagai berikut : 
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a. Berapa biaya operasional kendaraan angkutan umum penumpang jalur Karang 

ploso - Landungsari saat ini ? 

b. Berapa besar tarif angkutan umum penumpang jalur Karang ploso - Landung sari 

yang sesuai berdasarkan biaya operasional kendaraan pada saat ini ? 

 

1.4. Batasan Masalah 

a. Tidak membahas kinerja angkutan umum antara lain : frekuensi, head way, waktu 

tunggu, kecepatan dan waktu tempuh. 

b. Tidak membahas tingkat kemampuan membayar dari pengguna jasa angkutan 

umum penumpang. 

c. Biaya dan harga komponen sesuai dengan kondisi perekonomian tahun 2012. 

 

1.5. Tujuan Studi 

a. Untuk mengetahui biaya operasional angkutan umum penumpang jalur Karang 

ploso - Landung sari saat ini. 

b. Untuk mengetahui tarif angkutan umum penumpang jalur Karang ploso – 

Landung sari yang sesuai untuk saat ini dengan mengacu pada biaya operasional 

kendaraan saat ini. 

 

1.6. Manfaat Studi  

  Manfaat dari studi ini adalah sebagai masukan bagi instansi terkait dalam 

mengambil kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tarif 

angkutan umum penumpang di Kabupaten Malang yang sesuai.  

 


