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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Transportasi darat khusunya angkutan umum kota merupakan unsur 

penting dalam mendorong dan menunjang pergerakan aktifitas manusia, seperti 

berangkat sekolah, menuju tempat kerja, pergi ke pusat perbelanjaan dan banyak 

lagi. Berbagai macam aktifitas yang dilakukan dan menyebarnya kebutuhan yang 

akan dilakukan, maka permintaan pemenuhan kebutuhan transportasi sebagai 

sarana penunjang pergerakan aktifitas manusia semakin meningkat. Sarana 

transportasi ini juga harus memadai secara kualitas maupun kuantitas dan sarana 

ini harus dikerjakan secara optimal. 

Sarana transportasi atau angkutan umum penumpang yang ada di kota 

Probolinggo salah satunya adalah angkutan kota (angkot). Angkot ini dibutuhkan 

oleh masyarakat yang dari dalam kota maupun luar kota yang ingin berpergian ke 

kota. Ada sekitar 10 jalur angkutan kota yang beroperasi di kota Probolinggo, 

salah satunya adalah angkutan F yang beroperasi melayani penumpang dari 

Terminal Bayuangga menuju pertengahan kota dan angkutan A yang juga 

melayani penumpang dari Terminal Bayuangga tetapi ingin menuju daerah 

pinggiran kota.   

Angkot jalur F memiliki 15 armada yang masih beroperasi dan angkot 

jalur A ada 17 armada yang beroperasi saat ini. Jumlah tersebut hanya beberapa 

dari jumlah armada yang terdaftar. Armada angkutan ini tidak semuanya 

beroperasi dikarenakan lebih banyak masyarakat yang lebih memilih 

menggunakan kendaraan pribadi daripada menggunakan angkutan umum 

penumpang. Hal tersebut juga dikarenakan oknum sopir angkot yang terkadang 

berjalan tidak sesuai dengan rute yang sudah ada dan sering ngetem diluar 

terminal, dan juga dikerenakan tarif angkot yang sering berubah-ubah sesuai 

dengan kondisi perekonomian. Tarif angkutan kota yang berlaku di kota 

Probolinggo saat ini adalah Rp 5.000,00 untuk penumpang umum dan Rp 

2.500,00 untuk penumpang pelajar.  
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Penerapan tarif angkot juga merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh 

bagi masyarakat, jika penetapan tarif angkutan sangat tinggi dibandingkan dengan 

kemampuan masyarakat maka secara otomatis masyarakat tidak mau beralih naik 

angkutan umum dan lebih memilih kendaraan pribadi. Dari berbagai 

permasalahan diatas perlu dilakukan tinjauan baik berdasarkan biaya operasional 

kendaraan (BOK) , Ability To Pay (ATP), dan Willingness To Pay (WTP). 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Tarif merupakan faktor utama penerimaan penghasilan dalam 

pengelolaan angkutan umum penumpang. 

2. Perubahan harga komponen BOK sesuai dengan kondisi perekonomian 

berpengaruh terhadap tarif. 

3. Adanya penarikan tarif yang berbeda terhadap masyarakat umum 

dengan pelajar. 

4. Semakin banyaknya penumpang yang cenderung menggunakan 

kendaraan pribadi dibandingkan dengan kendaraan umum. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang 

terjadi sebagaiberikut: 

1. Berapa biaya operasional kendaraan angkutan kota Probolinggo pada 

angkot jalur F (Terminal Bayuangga – Jl.Pahlawan) dan jalur A 

(Terminal Bayuangga-Kademangan)? 

2. Berapa besar tarif penumpang angkutan kota Probolinggo pada angkot 

jalur F (Terminal Bayuangga – Jl.Pahlawan) dan jalur A (Terminal 

Bayuangga-Kademangan) yang sesuai berdasarkan biaya operasional 

kendaraan (BOK) saat ini? 

3. Apakah tarif yang berlaku saat ini telah sesuai setelah ditinjau dari segi 

kemampuan penumpang (Ability To Pay) dan kemauan penumpang 

(Willingness To Pay)? 
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1.4 Batasan Masalah 

1. Angkutan umum yang diamati adalah angkutan kota Jalur F yang 

melewati tengah kota dan angkot jalur A yang melewati pinggiran 

kota.  

2. Tidak membahas rute jalur lain. 

3. Tidak membahas jenis kendaraan angkutan kota. 

4. Pengambilan data dilakukan pada saat hari kerja dan hari libur, jam 

sibuk dan tidak sibuk. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui biaya operasional kendaraan angkutan kota di 

Probolinggo pada angkot jalur F dan jalur A. 

2. Untuk mengetahui tarif penumpang angkutan kota berdasarkan Biaya 

Operasional Kendaraan. 

3. Untuk mengetahui tarif yang berlaku dilihat dari kemampuan (Ability 

To Pay) dan kemauan (Willingness To Pay) membayar penumpang 

angkutan umum khususnya angkutan kota. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1. Menambah pengetahuan dalam bidang teknik sipil khususnya 

mengenai evaluasi tarif angkutan umum. 

2. Sebagai bahan pertimbangan pihak-pihak yang bersangkutan seperti, 

Pemkot Probolinggo, dalam membuat pertimbangan tarif angkutan 

umum. 

 


