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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440-667 meter di atas permukaan 

air laut merupakan salah satu Kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan 

iklim yang dimiliki menjadi daya tarik tersendiri bagi kebanyakan orang untuk berkunjung. 

Selain sebagai kota pariwisata, Kota Malang merupakan salah satu Kota pendidikan di 

Indonesia. Hal ini dapat di lihat dari banyaknya perguruan tinggi yang ada baik yang berskala 

Nasional maupun Internasional. Hal tersebut mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan 

jasa tranportasi, untuk memenuhi kebutuhan pergerakkan dengan moda transportasi berjarak 

sedang atau jauh. 

 

Moda transportasi angkutan umum penumpang di kota Malang adalah taxi dan 

angkutan kota (angkot). Sekitar 25 jalur angkutan kota dan 4 operator taxi tersedia melayani 

kebutuhan pergerakkan masyarakat, baik masyarakat kota maupun masyarakat lainnya. Salah 

satu jalur angkutan yang ada di Kota Malang adalah jalur MM yang beroperasi melayani 

penumpang dari terminal Madyopuro ke terminal Mulyorejo ataupun sebaliknya, dan 

merupakan akses menuju pusat kota dan pusat perbelanjaan di kota Malang. 

 

Jalur MM memiliki 68 armada, sampai pada tahun 2014 terdapat 63 yang di 

remajakan. Dari 68 armada yang ada, yang beroperasi hanya 63 armada. Tidak beroperasinya 

semua armada di sebabkan sepinya penumpang karena masyarakat pada umumnya cenderung 

naik kendaraan pribadi dibanding dengan angkutan umum. Kondisi seperti ini tidak lepas dari 
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banyaknya Dealer sepeda motor yang memasarkan produknya dengan uang muka yang cukup 

terjangkau oleh masyarakat pada umumnya. Selain itu juga adanya beberapa sopir angkutan 

jalur MM yang arogan yang tidak melayani penumpang sampai terminal, serta menaikan tarif 

tidak sesuai dari ketentuan yang berlaku. Sesuai Peraturan Walikota Malang no 24 Tahun 

2013 tentang tarif angkutan kota Malang adalah Rp. 3000,- untuk umum dan Rp. 2000,- 

untuk  pelajar berseragam atau mahasiswa. Pada prakteknya sopir angkot terkadang menarik 

tarif untuk pelajar (mahasiswa) tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, yang seharusnya Rp. 

2000,- untuk pelajar (mahasiswa) menjadi Rp 3000,-. Disisi lain, penarikan tarif diluar 

ketentuan yang ditetapkan merupakan upaya sopir angkot dalam memenuhi dan menutupi 

biaya operasional kendaraan yang semakin mahal seiring dengan perubahan kondisi ekonomi.  

Dari permasalahan yang terjadi diatas, maka perlu dilakukan studi atas tarif 

angkutan umum penumpang Kota Malang dengan berdasarkan biaya operasional kendaraan 

(BOK). 
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1.2 Identifikasi Masalah: 

a. Potensi Kota Malang yang bagus menjadi daya tarik sendiri bagi kebanyakan orang 

untuk berkunjung. 

b. Adanya oknum sopir yang menarik tarif angkot yang tidak sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Walikota Malang no 24 Tahun 2013. 

c. Harga komponen yang semakin mahal mempengaruhi penarikan tarif oleh sopir. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan permasalahan yang terjadi sebagai berikut: 

a. Berapa biaya operasional kendaraan angkutan Kota Malang jalur MM saat ini? 

b. Berapa besar tarif penumpang Kota Malang jalur MM yang sesuai berdasarkan biaya 

operasional kendaraan pada saat ini? 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk membatasi masalah agar tidak meluas, maka perlu adanya batasan masalah 

sebagai berikut: 

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

tunggu, kecepatan dan waktu tempuh. 

b. Tidak membahas tingkat kemampuan membayar penumpang. 
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1.5 Tujuan Studi 

Adapun tujuan dari studi ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui biaya operasional angkutan Kota Malang jalur MM. 

b. Untuk mengetahui tarif angkutan Kota Malang jalur MM yang sesuai untuk saat ini 

dengan mengacu pada biaya operasional kendaraan. 

1.6 Manfaat Studi 

Manfaat dari studi ini adalah sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi instansi 

terkait dalam penentuan kebijakan tarif angkutan Kota Malang jalur MM yang sesuai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


