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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Transportasi adalah proses memindahkan suatu benda hidup

mencakup benda hidup dan benda mati dari satu tempat ke tempat lainnya.

Kegiatan transportasi ini membutuhkan tempat yang di sebut dengan

prasarana transportasi. Sistem transportasi di usahakan memberikan suatu

transportasi yang aman, cepat dan nyaman.

Kota Samarinda adalah salah satu kota sekaligus merupakan ibu

kotaprovinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Seluruh wilayah kota ini

berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kota

Samarinda dapat dicapai dengan perjalanan darat, laut dan udara. Dengan

Sungai Mahakam yang membelah di tengah Kota Samarinda, yang

menjadi "gerbang" menuju pedalaman Kalimantan Timur. Kota ini

memiliki luas wilayah 718 kilometer persegidan berpenduduk 805.688

jiwa pada tahun 2013 (Badan Pusat Statistik Kota Samarinda), menjadikan

kota ini berpenduduk terbesar di seluruh Kalimantan. Meskipun

masyarakat di Kota Samarinda bertambah tetapi saat ini angkutan umum

semakin berkurang penumpangnya karena masyarakat banyak yang

memilih menggunakan sepeda motor, selain efisien juga tidak mudah

terjebak macet. Namun saat ini volume jumlah penumpang pengguna jasa

angkot yang semakin hari semakin berkurang, namun angkutan kota masih
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dibutuhkan oleh masyarakat Kota Samarinda dalam melakukan aktifitas

sehari-hari.

Trayek Angkutan A yang berwarna hijau adalah angkutan umum

kota Samarinda yang beroperasi melayani penumpang dari Pasar Pagi ke

loa buah maupun sebaliknya. Panjang rute Trayek Angkutan A ±14 Km.

Berdasarkan SK Walikota no.188.45.421/2013, tarif angkutan umum

penumpang di Kota Samarinda adalah Rp 7.700,00 untuk penumpang

umum dan Rp 3.500 untuk penumpang pelajar berseragam, tarif ini

berlaku 24 jam. Jumlah Trayek Angkutan A sampai tahun 2015 adalah 425

kendaraan, dengan jumlah angkot yang sebanyak ini dan penumpang

cenderung menurun menyebabkan berkurangnya pendapatan angkot

Trayek Angkutan A beroperasi rata-rata 6 rit setiap harinya. Setiap

kali berangkat Trayek Angkutan A mengisi tempat duduk dengan rata –

rata 9 penumpang dan kapasitas angkutan umum sebesar 13 penumpang

yang merupakan angkot dengan ciri kapasitas kecil. Waktu yang ditempuh

Trayek angkutan A sekitar ± 60 menit. Selain itu karena headway yang

terkadang cepat terasa kurang efektif, sehingga pengemudi tidak

menunggu berlama-lama penumpang di terminal karena sering

menggunakan waktu untuk mengangkut dan menurunkan penumpang

dijalan (banyak angkutan yang sengaja ngetem bermenit-menit bahkan 1

jam pada titik jalur tertentu untuk menunggu penumpang), hal ini juga

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

perjalanan (Jam). Dari permasalahan yang terjadi di atas perlu diadakan
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studi analisa kinerja trayek angkutanAditinjau dari parameter kinerja yaitu

frekuensi, headway, load factor, dan kecepatan perjalanan.

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. Angkutan umum penumpang trayek A tidak beroperasi sesuai dengan

rute yang menjadi izin trayek..

3. Trayek angkutan A perlu dilakukan analisa terhadap kinerja pelayanan

yang meliputi frekuensi, headway, load factor, kecepatan perjalanan

dan waktu tempuh.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja Trayek Angkutan A melewati wilayah pasar pagi –

loa buah yang meliputi load factor, headway, frekuensi, kecepatan

perjalanan dan waktu tempuh pada kondisi saat ini ?

1.4. Batasan Penelitian

Untuk menghindari perluasan masalah tersebut, maka perlu adanya

batasan masalah pada studi ini, yaitu :

1. Penelitian hanya dilakukan pada Trayek Angkutan A.
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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 pelayanan

angkutan umum yang melayani Trayek Angkutan A dan sebaliknya,

ditinjau dari tingkat efektivitas angkutan umum yang meliputi frekuensi,

headway, load factor, kecepatan perjalanan dan waktu tempuh.

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 Trayek Angkutan

A yang melewati wilayah Samarinda.

b) Membantu penulis dalam menyelesaikan gelar kesarjanaan.

c) Menjadi modal dasar untuk terjun kelapangan khususnya bidang

transportasi.
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2. Bagi Masyarakat

a) Membantu masyarakat dalam memilih moda transportasi darat

yang sesuai.

b) Dengan adanya studi kasus tentang “Studi Evaluasi Kinerja

AngkutanA TrayekPasar Pagi – Loa Buah” 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

Trayek Angkutan A itu sendiri


