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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Malang sebagai Kota terbesar kedua di Propinsi Jawa Timur

merupakan salah satu Kota yang berada pada dataran tinggi yang cukup sejuk.

Kota Malang kini terus berkembang sebagai Kota Wisata dan Pendidikan, ini

terlihat dari banyaknya beberapa perguruan tinggi ternama di Indonesia yang

berada di kota ini seperti Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Brawijaya

(UB), dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Kota Malang terletak

pada sebelah selatan Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Propinsi Jawa

Timur.Kondisi tersebut mengakibatkan mobilitas yang tinggi di wilayah Kota

Malang.

Transportasi adalah proses memindahkan suatu benda mencakup benda

hidup dan benda mati dari suatu tempat ke tempat lainnya. kegiatan transportasi

ini membutuhkan tempat yang disebut dengan prasarana transportasi. Sistem

transportasi diusahakan memberikan suatu transportasi yang aman, cepat dan

murah.Sebagai fasilitas pendukung kehidupan manusia, transportasi sudah tidak

dapat lagi dipisahkan dari aspek-aspek aktivitas hidup manusia.Tingginya

pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan jalan

dapat mengakibatkan kemacetan lalulintas.Perkembangan dari demand

transportasi pada perkotaan harus diimbangi dengan perencanaan dan

pengembangan supply transportasi yang baik dan cepat.Apabila tidak adanya
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ketidakseimbangan antara supply dan demand transportasi ini, maka pada

akhirnya akan menimbulkan akibat berantai yang rumit dan kompleks di

kemudian hari. Antara lain, kemacetan dan yang lebih parah lagi terjadinya

kecelakaan, kesemrawutan lalu lintas, tingginya biaya ekonomi, dan akhirnya

terjadi stagnasi di segala bidang, dan ini sangat berbahaya.

Salah satu sarana transportasi angkutan umum yang beroperasi di Kota

Malang, yaitu angkutan kota pada trayek Arjosari-Mergosono-Gadang (AMG),

angkutan ini melalui rute yang diawali dari terminal arjosari menuju terminal

gadang. Angkutan kota ini beroperasi mulai pukul 06.00 pagi hingga pukul 22.00

WIB, dengan jumlah armada 217 unit mobil penumpang. Dengan kapasitas

angkut 12 orang/mobil dengan tariff Rp 4.000/orang untuk penumpang umum dan

Rp 2000/orang untuk pelajar berseragam (sumber : Dinas Perhubungan Kota

Malang).

Masalah yang terjadi pada saat ini adalah tren angkutan umum yang

menurun, hal inidisebabkan karena terjadinya penurunan jumlah penumpang yang

menggunakan angkutan umum ini yang beralih pada kendaraan pribadi. Ini dapat

dilihat dari total 217 armada yang tersedia (sumber : Dinas Perhubungan Kota

Malang), namun tidak semua kendaraan tersebut beroperasi setiap harinya.

Penurunan jumlah penumpang ini, dapat dilihat dari hasil survey pendahuluan,

factor pengisian penumpang (load factor) pada jam puncak yang berjumlah 6

orang atau hanya sekitar 50 % dari jumlah kuota yang tersedia yaitu 12

penumpang, jumlah tersebut kurang dari standar yang ditetapkan oleh departemen

perhubungan sebesar 70%, sehingga angkutan ini belum optimal.
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untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang

saat ini sudah terjadi pada kota-kota besar di indonesia, maka Pemerintah Kota

Malang harus mengupayakan tindakan-tindakan antisipasi dalam perencanaan dan

pembangunan alat pendukung transportasi untuk mencapai kondisi ideal.

Berdasarkan keadaan diatas, maka perlu dilakukannya studi evaluasi

mengenai angkutan umum ini. Yang nantinya dapat dijadikan masukan kepada

Pemerintah Kota Malang dalam mengantisipasi terjadinya ketidakseimbangan

antara supply dan demand, yaitu dengan mengupayakan perencanaan maupun

perbaikan alat pendukung proses pindah (sistem transportasi) untuk mencapai

kondisi ideal (seimbang) antara supply dan demand transportasi.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan

yang terjadi pada angkutan kota trayek Arjosari-Mergosono-Gadang (AMG),

antara lain :

a) Mobilitas yang tinggi di wilayah Kota Malang.

b) Tren angkutan umum yang menurun, mengakibatkan penurunan jumlah

penumpang angkutan kota.

c) Penumpang yang menggunakan angkutan umum ini yang beralih pada

kendaraan pribadi.

d) Dari total 217 armada yang tersedia, tidak semua kendaraan beroperasi setiap

harinya.
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e) Load factor kurang dari standar yang ditetapkan oleh departemen

perhubungan.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Berapa jumlah armada yang dibutuhkan untuk melayani penumpang angkutan

umum pada trayek Arjosari-Mergosono-Gadang (AMG) pada saat ini?

b) Apakah penyediaan armada angkutan umum pada trayek Arjosari-

Mergosono-Gadang (AMG) sudah sesuai dengan permintaan jasa angkutan

umum tersebut?

1.4 Batasan Masalah

Agar dalam penelitian ini tidak keluar dari pembahasan dan tujuan utama

maka diperlukan batasan masalah, antara lain :

a) Penelitian ini tidak memperhitungkan biaya operasional kendaraan (BOK) dan

tarif.

b) Tidak menganalisa pelayanan terminal.

c) Tidak membahas kinerja jalan pada rute Arjosari-Mergosono-Gadang (AMG).

d) Tidak membahas kendaraan selain angkutan kota Arjosari-Mergosono-Gadang

(AMG).
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1.5 Tujuan Studi

Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

a) Untuk mengetahui jumlah armada yang dibutuhkan untuk melayani

penumpang angkutan umum pada trayek Arjosari-Mergosono-Gadang (AMG)

pada saat ini.

b) Untuk mengetahui kesesuaian antara penyediaan dan permintaan jasa angkutan

umum pada trayek Arjosari-Mergosono-Gadang (AMG).

1.3 Manfaat studi

Adapun manfaat penulisan ini bagi peniliti, yaitu sebagai panduan dalam

perencanaan angkutan umum perkotaan yang dapat memenuhi kebutuhan sarana

angkutan.

Sedangkan manfaat lain, diharapkan penilitian ini nantinya dapat dijadikan

sebagai bahan masukan kepada instansi maupun pengelola jasa angkutan umum

perkotaan terkait dengan penyediaan sarana angkutan umum perkotaan bagi

masyarakat, khususnya angkutan umum perkotaan  pada trayek Arjosari-

Mergosono-Gadang (AMG)


