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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Umum 

Angkutan umum sebagai bagian dari system transportasi yang merupakan salah 

satu kebutuhan pokok masyarakat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 

kehidupan pada umumnya. Keberadaan angkutan umum sangat  dibutuhkan  tetapi  apabila  

tidak  ditangani  dengan  baik  dan  benar  akan menjadi masalah bagi kehidupan kota. 

 

Seiring dengan pertumbuhan permintaan pelayanan transportasi untuk mendukung  

kegiatan  masyarakat  kota  yang  berkembang  dengan  sangat  cepat, jumlah kendaraan 

angkutan umum dari waktu kewaktu terus bertambah, sehingga penyediaan dan permintaan 

akan kebutuhan angkutan umum harus dipenuhi agar berjalan dengan baik. 

 

Sedangkan angkutan umum yang dialami didaerah perkotaan adalah penyediaan 

sarana transportasi oleh pemerintah sangat terbatas sedang  sektor swasta belum berkembang 

sangat baik, efektif dan efisien. 

 

Pada dasarnya karakteristik kebutuhan angkutan umum ditentukan oleh faktor 

internal yaitu kemudahan pencapaian, keandalan, keteraturan, dan ketepatan waktu, waktu 

perjalanan total, tarif dan sistem informasi. Sedang faktor eksternal : kepadatan penduduk 

dan konsentrasi aktifitas, jarak perjalanan, tingkat pendapatan, kebijaksanaan transportasi, 

lingkungan, parkir, pajak. Faktor pribadi dan kondisi fisik dari kendaraan sangat 

mempengaruhi keamanan dan kecelakaan yang akan terjadi. (Vuchic, Vukan R, 1981) 
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2.2 Angkutan umum 

 

Pada dasarnya angkutan umum merupakan sarana untuk memindahkan orang dan 

barang dari suatu tempat (Asal) ke tempat lain (Tujuan) dengan menggunakan kendaraan 

(Warpani, 2002). Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak dijalan, terdiri dari 

kendaraan bermotor atau tidak bermotor. Kendaraan bermotor merupakan kendaraan yang 

digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut. Kendaraan umum 

adalah setiap kendaraan yang disediakan untuk digunakan oleh umum dengan dipungut 

bayaran. Kendaraan umum dapat berupa mobil penumpang, bus kecil, bus sedang dan bus 

besar. Tujuan utama dari keberadaan angkutan umum penumpang adalah menyelenggarakan 

angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. Ukuran pelayanan yang baik adalah 

pelayanan yang aman, cepat, murah, dan nyaman. 

 

Keberadaan angkutan umum mengandung arti pengurangan volume lalu lintas 

kendaraan pribadi. Hal ini dikarenakan angkutan umum bersifat angkutan massal sehingga 

biaya angkut dapat dibebankan kepada lebih banyak orang atau penumpang.Semakin banyak 

jumlah penumpang menyebabkan jumlah per penumpang dapat ditekan serendah mungkin. 

Karna merupakan angkutan massal, perlu ada beberapa kesamaan dintara para penumpang. 

Antara lain kesamaan asal dan tujuan. Kesamaan ini dicapai dengan cara pengumpulan 

diterminal dan atau tempat pemberhentian. Pelayanan angkutan umum akan berjalan denghan 

baik apabila terjadi keseimbangan antara sediaan dan pemintaan. 
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2.3 Peranan Angkutan Umum 

Dalam pola pengembangan  kota, perubahan  gaya hidup dan pertumbuhan   

kepemilikan   kendaraan   pribadi   dapat   mengurangi   sumbangan angkutan umum bagi 

mobilitas suatu kota, namun bus dan kereta rel masih memainkan   peran yang amat penting 

dalam kehidupan kota maupun hubungan antar  kota.  (Ditjen Perhubungan Darat, 1996) 

Untuk  memenuhi  kebutuhan  sosial  ekonomi,  orang  memerlukan angkutan untuk 

mencapai tempat kerja, untuk berbelanja, untuk berwisata dan lain sebagainya. 

Seperti yang tercantum dalam UU RI No. 22 TH.2009 Pasal 138 yang berbunyi 

angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang 

selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. 

2.4 Kebijaksanaan Penentuan BOK 

Biaya operasional kendaraan (BOK) adalah faktor yang menentukan dalam 

transportasi untuk penetapan tarif, alat control agar pengoperasian mencapai tingkat 

efektifitas dan efisien. ( Ditjend Perhubungan Darat, 1996) 

Biaya  operasional  kendaraan didefinisikan sebagai biaya dari semua faktor- faktor 

yang terkait dengan pengoperasian satu kendaraan pada kondisi normal untuk suatu tujuan 

tertentu. Berdasarkan pertimbangan ekonomi, diperlukan kesesuaian antara besarnya tarif 

(penerimaan). Dalam hal ini pengusaha mendapatkan keuntungan yang wajar dan dapat 

menjamin kelangsungan serta perkembangan usaha jasa angkutan umum yang dikelolanya.  

Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 1996 mengemukakan bahwa 

biaya operasional kendaraan meliputi: Biaya tetap (standing cost) dan biaya tidak tetap 

(running cost). Biaya tetap terdiri dari biaya penyusutan, gaji pengemudi, biaya tak terduga 

(overload), asuransi, surat-surat ijin. Biaya tidak tetap terdiri dari biaya bahan bakar, biaya 
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pemakaian oli, pemakaian ban, dan biaya pemeliharaan kendaraan. 

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 

SK.687/AJ.206/DRJD/2002 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 

2002, komponen biaya operasi kendaraan dibagi dalam 2 kelompok yaitu biaya langung 

(direct cost) dan biaya tak langsung (indirect cost). 

2.4.1 Biaya Langsung 

Biaya Langsung yaitu biaya yang berkaitan langsung dengan produk jasa yang 

dihasilkan yang terdiri atas: 

1. Biaya Tetap (Fixed Cost) 

a. Biaya Penyusutan Kendaraan (Depresiasi)  

Penyusutan kendaraan angkutan umum dihitung dengan menggunakan metode garis 

lurus.Untuk kendaraan baru, termasuk BBM dan ongkos angkut, sedangkan 

kendaraan lama, harga kendaraan dinilai berdasarkan harga perolehan. 

 

  Biaya Penyusutan (kend/km) =𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐾𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛−𝑁𝑅

Prod.Kend(
𝑘𝑚

𝑡ℎ𝑛
) 𝑥 𝑀𝑆

  …….. (2.1) 

  Dimana : MS : Masa Susut 

 NR : Nilai Residu 20% x Harga Kendaraan 

 

b. Biaya Bunga Modal 

Biaya bunga modal dihitung apabila kendaraan diperoleh secara tunai.Apabila 

kendaraan diperoleh secara kredit< komponen bunga modal tidak dihitung lagi. 
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  Biaya Bunga Modal 

  
((

𝑛+1

2
) 𝑥 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐾𝑒𝑛𝑑 𝑥 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎/𝑡ℎ𝑛)

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑆𝑢𝑠𝑢𝑡
   ………………(2.2) 

 

 

c. Gaji Awak Kendaraan 

Awak mobil angkutan kota terdiri dari sopir saja dan penghasilan ditentukan 

berdarkan pendapatan rata-rata perhari. 

 

  = 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐴𝑤𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 (𝑘𝑒𝑛𝑑/𝑡ℎ𝑛)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐾𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 (𝑘𝑒𝑛𝑑/𝑡ℎ𝑛)
   ………………….(2.3) 

 

d. Cuci Kendaraan 

 

 = 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑐𝑢𝑐𝑖 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 (𝑘𝑒𝑛𝑑/𝑡ℎ𝑛)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 (𝑘𝑒𝑛𝑑/𝑡ℎ𝑛)
  ………………….(2.4) 

 

e. STNK/Pajak Kendaraan 

Perpanjangan STNK dilakukan setiap % tahun sekali, tetapi pembayaran pajak 

kendaraan dilakukan setiap tahun dan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku 

 

= 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑆𝑇𝑁𝐾/𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 (𝑘𝑒𝑛𝑑/𝑡ℎ𝑛)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 (𝑘𝑒𝑛𝑑/𝑡ℎ𝑛)
  …………………..(2.5) 

 

f. Uji Kir 

= 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐾𝑖𝑟 (𝑘𝑒𝑛𝑑/𝑡ℎ𝑛)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 (𝑘𝑒𝑛𝑑/𝑡ℎ𝑛)
  …………………..(2.6) 
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g. Asuransi Kendaraan 

Asuransi Kendaraan pada umumnya dilakukan oleh perusahaan yang membeli 

kendaraan secara kredit BANK.Namun asuransi kendaraan perlu diperhitungkan 

sebagai pengamanan dalam menghadap resiko. 

 

= 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐴𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖 𝐾𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛  (𝑘𝑒𝑛𝑑/𝑡ℎ𝑛)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 (𝑘𝑒𝑛𝑑/𝑡ℎ𝑛)
  ………………...(2.7) 

 

2. Biaya Tidak Tetap (Running Cost) 

 

a) Bahan Bakar Minyak (BBM)  

Penggunaan BBM tergantung dari jenis dan merek kendaraan. 

 

= 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐵𝐵𝑀  (𝑘𝑒𝑛𝑑/𝑡ℎ𝑛)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 (𝑘𝑒𝑛𝑑/𝑡ℎ𝑛)
  …………………..(2.8) 

 

b) Ban 

Ban yang digunakan pada angkutan mobil penumpang sebanyak 4 buah ban baru. 

 

= 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑚𝑎𝑘𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑛 𝑥 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑛  (𝑘𝑒𝑛𝑑/𝑡ℎ𝑛)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 (𝑘𝑒𝑛𝑑/𝑡ℎ𝑛)
 ………...(2.9) 

 

c) Service Kecil 

 

= 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝐾𝑒𝑐𝑖𝑙   (𝑘𝑒𝑛𝑑/𝑡ℎ𝑛)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 (𝑘𝑒𝑛𝑑/𝑡ℎ𝑛)
  …………………(2.10) 
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d) Service Besar 

Service Besar dilakukian setelah beberapa service kecil atau dengan patokan km 

tempuh, yaitu pergantian oli mesin, oli garden, oli transmisi, gemuk, minyak rem, 

filter, busi, tali kipas, timing belt dan kampas kopling. 

 

= 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝐵𝑒𝑠𝑎𝑟   (𝑘𝑒𝑛𝑑/𝑡ℎ𝑛)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 (𝑘𝑒𝑛𝑑/𝑡ℎ𝑛)
  …………………(2.11) 

 

e) Pemeriksaan Umum (General Overhaul)  

 

= 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎𝑎𝑛 𝑈𝑚𝑢𝑚   (𝑘𝑒𝑛𝑑/𝑡ℎ𝑛)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 (𝑘𝑒𝑛𝑑/𝑡ℎ𝑛)
  ……………….(2.12) 

 

f) Penambahan Oli Mesin 

Penambahan oli mesin dilakuakn km – tempuh pada jarak km tertentu 

 

= 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑎𝑚𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑜𝑙𝑖 𝑚𝑒𝑠𝑖𝑛   (𝑘𝑒𝑛𝑑/𝑡ℎ𝑛)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 (𝑘𝑒𝑛𝑑/𝑡ℎ𝑛)
  ……………..(2.13) 

 

g) Retribusi Terminal 

Biaya Retribusi terminal per MPU dihitung perhari 

 

= 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙  (𝑘𝑒𝑛𝑑/𝑡ℎ𝑛)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 (𝑘𝑒𝑛𝑑/𝑡ℎ𝑛)
  …………………(2.14) 
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2.4.2 Biaya Tidak Langsung 

Untuk biaya tidak langsung pada jenis angkutan umum atau mobil angkutan Kota 

hanya terdapat pada biaya pengelolaha meliputi: 

1. Izin Trayek 

= 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐼𝑧𝑖𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑦𝑒𝑘  (𝑘𝑒𝑛𝑑/𝑡ℎ𝑛)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 (𝑘𝑒𝑛𝑑/𝑡ℎ𝑛)
  …………………(2.15) 

 

2. Izin Usaha 

= 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐼𝑧𝑖𝑛 𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎  (𝑘𝑒𝑛𝑑/𝑡ℎ𝑛)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 (𝑘𝑒𝑛𝑑/𝑡ℎ𝑛)
  …………………(2.16) 

2.5 Tarif Angkutan Umum 

 

2.5.1 Pengertian Tarif 

Pengusaha angkutan memberikan produk yang berupa jasa, dimana jumlah jasa yang 

dihasilkan dihitung menurut penumpang-km. Sehingga tarif didefenisikan sebagai harga jasa 

angkutan yang harus dibayar oleh pengguna jasa, baik melalui mekanisme perjanjian sewa-

menyewa, tawar-menawar, maupun ketetapan pemerintah. (Warpani: 2002) 

2.5.2 Kebijakan Tarif 

Kebijakan tarif dapat dipandang sebagai kebijakan multisisi. Disatu sisi dapat 

dipandang sebagai alat pengendali lalu lintas, disisi lain dapat berarti alat untuk mendorong 

masyarakat menggunakan kendaraan pribadi, dan disisi lainnya lagi dapat digunakan untuk 

mengarahkan perkembangan wilayah dan kota. Pusat kegiatan masyarakat adalah kawasan 

yang memerlukan persinggungan pelayanan angkutan umum. Kebijakan tarif tidak dapat 

hanya didasarkan pada perhitungan biaya semata-mata, karena didalamnya terkandung misi 

pelayanan kepada masyarakat. (Warpani: 2002) 
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Menurut Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2013 tentang tarif 

angkutan umum telah ditetapkan tarif baru yaitu Rp. 3000 untuk penumpang umum dan Rp. 

2000 untuk pelajar berseragam atau mahasiswa. 

 

Perhitungan tarif ditinjau berdasarkan penumpang aktual dan penumpang minimum 

70%. Tinjauan tarif berdasarkan penumpang minimum dilakukan sesuai dengan Keputusan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan tujuan untuk mengontrol tarif yang 

berlaku sekarang berdasarkan jumlah penumpang minimum 70%. 

2.5.3 Sistem Tarif 

Yang dimaksud dengan sistem tarif adalah struktur umum dari pentarifan pada 

suatu daerah sedangkan jenis-jenis pentarifan adalah bagaimana mereka membayarkan 

ongkos tersebut dibayarkan oleh penumpang. 

a. Tarif Datar 

Dalam sistem tarif datar tarif ditarik berdasarkan jauhnya jarak yang dapat 

dicover. Tarif datar menawarkan berbagai jenis keuntungan khususnya dalam hubungan 

antara pengumpulan ongkos dalam kendaraan. Hal ini memperbolehkan transaksi tunai 

terutama sangat penting kepada kendaraan besar. 

 

Semakin besar perbedaan antara panjang jarak perjalanan rata-rata dan frekuensi 

terbanyak, akan semakin besar dampak yang merugikan pada penumpang jarak dekat, 

sedangkan penumpang jarak jauh menikmati biaya perjalanan yang menguntungkan secara 

sesuai. 
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Pada kenyataannnya tarif datar pada saat ini jarang diterapkan, bentuk klasik dan 

lebih banyak dalam kombinasi perpaduan dengan sistem tarif lainnya. Sebagai contoh, 

terdapat beberapa varian tarif datar, seperti tarif datar berhubungan dengan rute atau 

khususnya, tarif datar dengan tarif dekat terdahulu. 

 

Tarif berhubungan dengan rute dapat digunakan bila struktur panjang perjalanan dari 

daerah tangkapan tidak memenuhi penggunaan secara general namun memperbolehkan 

penggunaannya pada beberapa kasus rute yang spesifik. 

 

Varian yang paling penting dari tarif datar adalah penambahannya melalui suatu tarif 

jarak dekat. Hal ini menghindari kerugian penumpang jarak dekat, yang harus   membayar 

ongkos yang sama besar dengan penumpang yang melakukan perjalanan pada jarak yang 

lebih jauh. Tarif jarak dekat biasanya dilaksanakan di pusat kota atau  untuk jumlah tertentu 

dari perberhentian di seluruh daerah pengangkutan. Pada dasarnya, tarif tersebut, termasuk 

elemen-elemen dari tarif bertingkat dan dapat juga menyerupai tarif zona. Dalam kasus ini 

kita berhadapan dengan suatu tarif gabungan. Kegunaannya sering terbatas hanya untuk 

waktu tertentu, seperti periode setelah jam sibuk pagi. 

 

b. Tarif Berdasarkan Jarak (Distance-Based Fare) 

Dalam hal ini, besarnya tarif secara mendasar ditentukan oleh jarak yang tercakup. 

Sebuah pembedaan ditarik antara biaya kilometer, biaya bertingkat dan biaya zona. 

 

a) Biaya Kilometer 

Ketergantungan biaya pada jarak yang tercakup digambarkan paling mencolok pada 

biaya kilometer, yang ditentukan dengan mengalikan suatu  nilai  tetap  perkm  dengan  
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jumlah  kilometer  yang  tercakup. Suatu  jarak    minimum  (ongkos  minimum)  

diasumsikan.  Beberapa agen  meminta  ongkos  dengan mutlak berdasarkan jarak yang 

tercakup, sedangkan yang lain   memberikan diskon sepanjang kelebihan perjalanan 

dengan mengurangi harga perkilometer. Sistem biaya  kilometer  dimana  nilai  

perkilometer  meningkat  sebanyak panjang perjalanan yang meningkat, telah juga 

digunakan namun tidak dianjurkan. Pada kasus ini pembenaran jastifikasi secara 

ekonomis biasanya pada penggunaan atau pemanfaatan yang sangat rendah dari  

kapasitas  tempat  duduk,  seperti  pada  perluasan- perluasan rute di daerah-daerah 

yang penduduknya tidak mencukupi atau untuk alasan-alasan topografi. 

 

Di dalam penerapannya, sekumpulan kesulitan dalam sistem biaya kilometer 

sesungguhnya (tabel segitiga) haruslah menjadi suatu pertimbangan. Walaupun biaya 

kilometer merupakan penyederhanaan dari sekumpulan formula untuk mencapai hasil 

perhitungan yang lebih kasar, kumpulan biaya mungkin masih menemukan kesulitan 

karena frekuensi panjang perjalanan yang paling besar selalu relatif pendek di dalam 

sektor angkutan lokal dan ini akan mengakibatkan terlalu lama untuk 

mengumpulkan biaya-biaya. Oleh karena itu, biaya kilometer hanya cocok digunakan 

untuk angkutan kota hanya dalam kondisi terkendali dan  tidak dapat digunakan pada 

hari yang padat. 

 

b) Susunan biaya atau biaya bertingkat 

Susunan biaya adalah penghitungan yang berdasarkan pada jarak yang ditempuh 

oleh penumpang ke dalam suatu formula yang disebut “tingkat”.. Tingkat adalah bagian 

dari susunan rute yang salah satunya jarak antara tempat-tempat henti dan pelayanan 

untuk perhitungan biaya. Untuk tujuan ini, jaringan angkutan dibagi dalam bagian-
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bagian rute yang secara kasar memiliki panjang yang sama. Tergantung pada kebijakan 

biaya untuk penumpang jarak pendek, lebih panjang atau lebih pendek tingkat 

merupakan penggabungan dalam pusat kota yang hubungannya dengan populasi 

pinggiran atau wilayah sekitarnya. Jarak antara dua tingkat adalah pada umumnya 

anatara 2 dan 3 km. 

 

Perubahan  nilai  dalam  tingkat  harus  mudah  diketahui  dan  sangat khusus. 

Tingkat biaya mencerminkan usaha untuk mendapatkan keadilan antara penumpang dan 

pertimbangan kenyataan harga untuk pengusaha dengan penerimaan biaya kumpulan 

waktu. Sistem ini seharusnya tidak hanya mengambil perhitungan perubahan 

permintaan pelayanan angkutan baik jarak pendek maupun jarak panjang, tetapi juga 

harus memperhatikan keuntungan pengusaha yang berdasarkan cara perhitungan 

kumpulan biaya. 

Kemungkinan perbedaan biaya tingkat disebabkan adanya kebijaksanaan perhitungan 

biaya. Jika yang diiinginkan terlalu tinggi, kerugiannya akan menambah biaya yang 

membuat kumpulan biaya harus juga ditoleransi. Meskipun keuntungan disusun dengan 

tingkat biaya, tingkat biaya mungkin salah satu hambatan untuk merasionalkan usaha 

pengaturan angkutan  lokal jika terdapat begitu banyak perbedaan biaya. 

 

c) Biaya Zona 

Biaya Zona adalah penyederhanaan di dalam hubungan pada tingkat biaya sejak ini 

membagi angkutan daerah ke dalam zona-zona untuk pusat kota pada umumnya 

memformulakan sekitar zona dalam dimana zona luar mungkin tersusun seperti sabuk. 

Daerah transportasi juga dibagi ke dalam zona-zona yang berdekatan. Jika terdapat rute 

atau jaringan melintang dan melingkar, panjangnya harus dibatasi oleh pembagian zona 
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dalam sektor-sektor. 

 

Skala jarak dan biaya dibentuk melalui cara serupa menjadi sistem tingkatan biaya, 

yaitu berdasarkan satu jarak dan satu tingkat biaya. Keadaan yang memungkinkan 

bagi penumpang yang hanya bepergian jarak dekat pada zona-zona yang berdekatan 

adalah bahwa mereka harus mengeluarkan biaya untuk dua zona. Oleh karena itu, 

perjalanan yang  panjang  di  dalam  satu  zona  mungkin  lebih  murah  daripada 

perjalan yang pendek akan tetapi melewati batas zona. Usaha yang dilakukan adalah 

mengurangi kerugian ini dengan memperkenalkan apa yang biasa disebut zona 

pelengkap atau dengan memperkenalkan skala biaya yang dapat diaplikasikan untuk 

dua zona. 

Seperti pada skala biaya, batasan biaya tertinggi dapat ditetapkan dengan  tanpa  

membuat  ketentuan  untuk  penyelesaian  lebih  lanjut untuk   beberapa   zona 

didepannya. Pembuatan kelompok pada beberapa zona juga dapat dimungkinkan. 

 

c. Tarif Kombinasi 

Kombinasi dari tiga sistem sebelumnya juga merupakan suatu kemungkinan. Seperti 

hal ini sering mengalami kesulitan dalam menetapkan batasan yang   tepat dan biaya 

berdasarkan jarak dalam prakteknya, pertanyaan yang timbul seperti kapan satu 

kemungkinan berhubungan dengan bentuk kombinasi dan kapan tidak. Tarif biaya 

seharusnya tidak ditunjukkan sebagai “kombinasi”, jika mayoritas penumpang 

berpegang pada satu atau sistem biaya yang lain, sebagai contoh  kombinasi  sistem  

tidak  cocok  jika  sistem  didasarkan  pada tingkatan biaya, tapi biaya tepat adalah 

ditetapkan, misalnya untuk anak-anak. Tarif dapat dianggap sebagai kombinasi 

bagaimanapun, jika biaya dasar merupakan biaya yang tepat, mengingat biaya konsesi 
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didasarkan pada sistem biaya jarak terhubung. 

 

Pembenaran untuk masing-masing tarif kombinasi bahwa biaya dasar adalah untuk 

memudahkan pengumpulan biaya pada kendaraan- kendaraan, sedangkan biaya konsesi 

tidak membutuhkan pengumpulan khusus jika tiket dapat dibayar dimuka. Dalam kasus 

ini terdapatnya fakta bahwa biaya tarif barangkali menjadi sedikit pemahaman, hal ini 

masih dapat ditolelir. 

 

Pada umumnya tarif kombinasi dapat menambah kebingungan tentang sistem dan 

harus dihindari. 
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2.5.4 Pembentukan Tarif 

Keinginan penumpang untuk mendapatkan tarif yang murah dan terjangkau akan 

berlawanan dengan tarif yang diinginkan oleh operator. Untuk itu dalam penentuan tarif awal 

maupun penyesuaian tarif diperlukan suatu kajian yang terukur yang merupakan jalan tengah 

antara keinginan konsumen dan operator angkutan umum. 

Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor 

SK.687/aj.206/DRJD/2002, tarif angkutan umum penumpang merupakan hasil perkalian 

Antara tarif pokok dan jarak (kilometer) rata-rata satu perjalanan (Tarif BEP) dan 

ditambahkan 10% untuk jasa keuntungan perusahaan,rumusnya adalah: 

Tarif = Tarif BEP + 10%...........................................................(2.17) 

Tarif BEP = Tarif pokok x jarak rata-rata……………………...(2.18) 

Tarif pokok = 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐁𝐢𝐚𝐲𝐚 𝐏𝐨𝐤𝐨𝐤

𝑭𝒂𝒌𝒕𝒐𝒓 𝑷𝒆𝒏𝒈𝒊𝒔𝒊𝒂𝒏 𝒙 𝑲𝒂𝒑𝒂𝒔𝒊𝒕𝒂𝒔 𝑲𝒆𝒏𝒅𝒂𝒓𝒂𝒂𝒏
…………..(2.19) 

 

 

 

 


