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BAB II 

TINJAUN PUSTAKA 

2.1    Umum 

Angkutan umum sebagai bagian dari sistem atau sarana transportasi yang 

menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat dan merupakan bagian yang 

tidak bisa terpisahkan dari kehidupan masyarakat pada umumnya. Keberadaan 

angkutan umum sangat dibutuhkan bagi kehidupan msyarakat tetapi jika 

kebradaanya tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi permasalahan bagi 

kehidupan kota. 

Seiring dengan perkembangannya keberadaan angkutan kota sebagai 

pelayanan transportasi semakin sedikit, karena msyarakat lebih memilih 

menggunkan angkutan pribadi. Karakteristik kebutuhan angkutan umum 

ditentukan oleh faktor internal yaitu kemudahan pencapaian, keandalan, 

keteraturan, dan ketepatan waktu, waktu perjalanan toral, tarif dan sistem 

informasi. Sedang faktor eksternal : kepadatan penduduk dan konsentrasi aktifitas, 

jarak perjalanan, tingkat pendapatan, kebijaksanaan transportasi, lingkungan, 

parkir, pajak fisik dari kendaraan sangat mempengaruhi kemauan dan kecelakaan 

yang akan terjadi. 

Angkutan umum harus dikelola dengan baik dan direncanakan dengan 

sebaik-baiknya. Angkutan umum juga harus diimplementasikan sesuai dengan 

yang sudah direncanakan. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan angkutan 

umum sangat besar. Masyarakat perlu dilibatkan karena aspirasi mereka yang 

diperlukan sehingga tercipta suasana yang kondusif, sehingga masyarakat akan 

lebih memiih menggunakan angkutan umum dibandingkan menggunakan 

kendaraan pribadi.  

Masyarakat tidak bisa terlalu dalam terlibat dalam hal pengelolaan angkutan 

umum karena masyarakat tidak perlu sampai terlibat dalam masalah teknik dan 

principal. Masyarakat hanya menjadikan motivasi bahwa angkutan umum bisa 

menjadi ladang bagi kehidupan mereka. Pemerintah juga memiliki peran besar 

dalam pengelolaan angkutan umum, pemerintah menjadikan angkutan umum 
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sebuah sumber dana yang dapat di alokasikan. Sumber dana tersebut di dapat dari 

penjualan ijin trayek kepada masyarakat yang mengelola angkutan umum. 

Di dalam UU No. 22 Tahun 2009 dijelaskan Negara bertanggung jawab atas 

lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. 

Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi : 

a. Perencanaan 

b. Pengaturan 

c. Pengendalian 

d. Pengawasan 

Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik 

negara, badan usaha milik daerah, dan atau badan hukum lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku perjalanan (orang atau barang) 

yang berpindah bergerak dari tempat asal ke tempat tujuan mereka baik yang 

berjarak dekat, sedang ataupun jauh akan berkorban (mengeluarkan biaya 

perjalanan) agar dapat sampai ke tempat tujuan yang diinginkan. Sistem 

transportasi dapat ditinjau dari dua sisi yaitu : 

a. Dari sisi transportasi sebagai sebuah barang atau jasa (yaitu jasa atau 

pelayanan pindah dari asal ke tujuan yang dibutuhkan oleh mjasyarakat 

yang melakukan perjalanan di sepanjang lintasan asal-tujuan tertentu). 

b. Dari sisi sistem tranportasi sebagai sebuah produk jasa (yaitu sistem 

transportasi berbentuk jasa yang diproduksi dan disediakan oleh pihak 

penyedia layanan sistem transportasi). 

Dari beberapa permasalahan tersebut bisa digunakan untuk mengkaji biaya 

(ongkos) transportasi baik biaya pindah yang dikeluarkan oleh pengusaha dalam 

memproduksi dan menyediakan jasa sistem transportasi. 

 

2.2 Angkutan  

Angkutan (transport) adalah sarana untuk memindahkan orang dan barang 

dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan (kendaraan). 

Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak dijalan, terdiri dari kendaraan 

bermotor atau kendaraan tidak bermotor. Kendaraan motor merupakan kendaraan 
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yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut 

(Warpani, 2002). Kendaraan umum adalah kendaraan setiap kendaraan yang 

disediakan untuk digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. Kendaraan 

umum berupa angkutan kota, bus, mini bus. Keberadaan angkutan umum dapat 

mengurangi volume lalu lintas kendaraan pribadi dikarenakan angkutan umum 

dapat memuat orang secara bersamaan. Angkutan umum yang bersifat massal 

sehingga biaya angkut dapat dibebankan kepada lebih banyak orang atau 

penumpang. Semakin banyaknya jumlah penumpang yang memilih menaiki 

kendaraan umum dapat menekan biaya yang harus dikeluarkan perpenumpang 

serendah mungkin. Karena merupakan angkutan massal maka diperluka kesamaan 

tempat tujuan. 

  

2.3 Angkutan Kota 

Angkutan perkotaan merupakan bentuk pelayanan antarkota yang 

wilayahnya berada du daerah kota raya, sedangkan angkutan kota adalah bentuk 

angkutan yang melayani di dalam wilayah administrasi kota (Warpani, 2002). 

Angkutan memiliki suatu trayek yang lebih dari satu lintasan tergantung 

pada jaringan prasarana atau jalan yang menghubungkan asal dan tujuan trayek 

tersebut. Apabila lintasan yang dilalui hanya satu, maka semua lalu lintas menjadi 

beban lintasan tunggal tersebut. Pada kenyataanya hampir selalu didapati lebih 

dari satu kemungkinan lintasan yang menghubungkan antara zona satu dengan 

zona lainnya. Dalam hal ini diperlukan sebuah kajian lintasan, agar lintasan yang 

akan dilalui angkutan umum menjadi seimbang dan tidak hanya dibebankan pada 

satu ruas jalan saja.  

Voume lalu lintas dari asal ke tujuan, sebaran permintaan berdasarkan 

waktu peru pula mendapat perhatian yang seksama, Hal ini berkaitan dengan 

penjadwalan operasi armada angkutan umum. Pada jam sibuk (peak period) 

jumlah armada yang dikerahkan akan lebih banyak bahkan bisa-bisa seluruh 

armada dikerahkan, sedangkan pada masa sepi (off peak) jumlah armada yang 

dikerahkan perlu dikurangi agar tidak terjadi penumpukan armada. 
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2.4 Angkutan Umum Penumpang (AUP) 

Angkutan umum penumpang adalah angkutan penumpang yang menerapkan 

sistem sewa atau bayar. Angkutan umum penumpang terdiri dari angkutan kota, 

bus, minibus, kereta api, angkutan air dan angkutan udara. (Warpani,1990) 

Dengan adanya angkutan umum penumpang dalam hal angkutan massal, 

biaya angkutan menjadi beban tanggungan bersama, sehingga sistem angkutan 

umum menjadi efisien karena biaya angkutan menjadi sangat murah. Karena 

sifatnya yang ‘massal’, maka para penumpang harus memiliki kesamaan dalam 

berbagai hal yakni asal, tujuan, lintasan, dan waktu. Kesamaan ini dicapai dengan 

cara pengumpulan di terminal dan/atau tempat pemberhentian. Kesamaan tujuan 

tidak selalu berarti kesamaan maksud (Warpani, 2002). 

Menurut Salim (2002), Angkutan penumpang dapat dilihat dari beberapa 

segi yaitu : 

a. Pengangkutan penumpang antarkota kendaraan. 

b. Alat pengankutan yang digunakan adalah; bus, mobil sedan, angkutan kereta 

api, angkutan menggunaka kapal laut dan pengangkutan dengan pesawat 

udara. 

c. Selain daripada itu pengangkutan penumpang penyebaran secara geografis 

yaitu transmigrasi, angkutan turis dalam negeri ke daerah-daerah. 

Adapun alasan-alasan yang menyebabkan orang melakukan pergerakan atau 

perjalanan adalah sebagai berikut (Warpani, 2002): 

a. Berdasarkan asal 

b. Berdasarkan tujuan 

c. Berdasarkan lintasan 

d. Berdasarkan waktu 

Pengelompokan usaha angkutan dibagi menjadi dua yaitu : 

a. Common Carrier 

Usaha angkutan umum yang menentukan tarif angkutannya dengan suatu 

daftar tarif tertentu, melayani pemakainya pada waktu-waktu tertentu, dan 

trayek yang telah ditetapkan. 
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b. Contract Carrier 

Usaha angkutan yang memberikan jasanya bila diperlukan, tarif ditentukan 

berdasarkan kekuatan supply dan demand, dan beroperasi pada trayek yang 

diperlukan. 

Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Angkutan massal harus didukung dengan: 

a. Mobil bus yang berkapasitas angkut massal (sistem angkutan menggunakan 

mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan 

peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal. 

b. Lajur khusus 

c. Trayek angkutan umum lain yang tidak berimpitan dengan trayek angkutan 

massal  

d. Angkutan pengumpan 

Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek 

tertentu dapat diberi subsidi oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah. 

(Trayek tertentu adalah trayek angkutan penumpang umum orang yang secara 

finansial belum menguntungkan). 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara angkutan wajib : 

a. Memberikan jaminan kepada pengguna jasa angkutan umum untuk 

mendapatkan pelayanan. 

b. Memberikan perlindungan kepada perusahaan angkutan umum dengan 

menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum. 

c. Melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan orang atau 

barang. 

Angkutan umum diselenggarakan oleh pemerintah sebagai tujuan untuk 

memenuhi kebutuhan pergerakan masyarakat dan teteap berpegang teguh pada 

kelancaran arus lalu lintas secara keseluruhan. Angkutan umum bukanlah alat 

bagi pemerintah untuk memperoleh pendapatan daerah bahkan apabila ada rute-

rute angkutan umum yang tidak menguntungkan bagi pihaknya maka angkutan 

tersebut perlu mendapatkan subsidi dari pemerintah. Pemerintah sebagai 

fasilisator berhak menentukan berbagai kebijakan sekaligus bertanggung jawab 

terhadap keberadaan angkutan umum bagi pergereakan masyarakat sehari-hari. 
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Menurut Warpani (2002), pengelola sistem perangkutan harus mengelola 

sistem perangkutan umum secara efisien dan efektif dan dalam batas biaya yang 

wajar, yang dimaksud dengan efektif dan efisien : 

Efektif, mengandung pengertian : 

 Kapasitas mencukupi, prasarana dan sarana cukup tersedia untuk memenuhi 

kebutuhan pengguna jasa. 

 Terpadu, antarmoda dan intramoda dalam jaringan pelayanan. 

 Tertib, menyelenggarakan angkutan yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan norma yang berlaku di masyarakat. 

 Tepat dan Teratur, terwujudnya penyelenggaraan angkutan yang andal, sesuai 

dengan jadwal dan ada kepastian. 

 Cepat dan Lancar, menyelenggarakan layanan angkutan dalam waktu singkat, 

indikatornya antara lain kecepatan arus persatuan waktu. 

 Aman dan Nyaman, dalam arti selamat terhindar dari kecelakaan, bebas dari 

gangguan eksternal, terwujud ketenangan dan kenikmatan dalam perjalanan. 

Efisien mengandung arti : 

 Biaya terjangkau, penyediaan layanan angkutan sesuai dengan tingkat daya beli 

masyarakat pada umumnya dengan tetap memperhatikan kelangsungan hidup 

pengusaha layanan jasa angkutan. 

 Beban publik rendah, pengorbanan yang harus ditanggung oleh masyarakat 

sebagai konsekuensi pengoperasian sistem angkutan harus minimal. 

 Kemanfaatan tinggi, merupakan tingkat penggunaan kapasitas sistem 

perangkutan yang dapat dinyatakan dalam indikator tingkat muatan penumpang 

maupun barang, tingkat pengguna prasarana dan sarana. 

 

2.5 Peranan Angkutan Umum  

Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan 

angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau (UU RI No. 22 TH.2009 

Pasal 138).  Untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi orang memerlukan 

angkutan untuk mencapai tempat kerja, untuk berbelanja, untuk kesekolah, untuk 

berwisata dan banyak kebutuhan lainnya. 
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Angkutan umum memiliki peranan memenuhi kebutuhan manusia akan 

pergerakan dari satu tempat ke tempat lain dan mobilitas yang semakin tinggi 

untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan jarak yang jauh maupun 

jarak dekat. Angkutan umum harus memeberikan pelayanan angkutan yang baik 

bagi masyarakat yang  menjalankan kegiataannya menggunakan angkutan umum, 

baik untuk masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi (Choice) dan bagi 

masyrakat yang terpaksa harus menggunakan angkutan umum sebagai 

kendaraannya (Captive). 

Angkutan umum yang baik adalah angkutan yang memiliki pelayanan yang 

aman, cepat, murah dan efisien. Pada dasarnya angkutan umum efisien terhadap 

penggunaan ruas jalan dibandingkan kendaraan pribadi.   

Menurut Warpani (2002), perangkutan mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam mendukung, mendorong dan menunjang segala aspek kehidupan 

baik di bidang ekonomi, sosial-budaya, politik, maupun pertahanan dan keamanan 

negara. Perangkutan merupakan sarana penting bagi kehidupan banyak orang, 

maka dari itu pembangunan dan pengembangan sarananya perlu di tata dan 

dikembangkan dengan sangat baik.  

 

a. Peran Angkutan dalam pengembangan wilayah 

Pemanfaatan SDA maupun mobilisai SDm serta sumber daya teknologi 

dalam rangka pemerataan pembangunan daerah tidak dapat berjalan tanpa adanya 

dukungan dari sistem perangkutan yang memadai. Perangkutan juga bisa 

dikatakan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial-budaya, politik dan 

pertahanan keamanan. Oleh karena itu sistem perangkutan harus ditata dan terus 

disempurnakan sejalan dengan tuntutan perkembangan yang tidak pernah 

berhenti. 

 

b.     Peran Angkutan bagi mobilitas barang 

Kebutuhan angkutan merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan 

masyarakat sehari-hari. Hampir segala aspek kehidupan manusia tidak terlepas 

dari keperluan akan angkutan. Tingkat kehidupan masyarakat yang tumbuh dan 
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berkembang menuntut perkembangan sistem perangkutan untuk memnuhi 

kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi seperti untuk berbelanja, kesekolah, 

berpergian, kekantor dan banyak lagi. 

 

c.      Peran Angkutan bagi mobilitas orang 

Angkutan memiliki peranan dalam mobilitas orang, yaitu perpindahan orang 

dari satu tempat ke tempat yang lain. Angkutan menyesuaikan kebutuhannya 

sesuai dengan permintaan masyarakat, angkutan juga harus menyesuaikan biaya 

pelayanan angkutan umum.  

 

2.6 Permintaan Angkutan 

Menurut Warpani (1990),  permintaan akan angkutan adalah permintaan tak 

langsung yang awalnya dari kebutuhan manusia akan perjalanan dan berbagai 

jenis barang dan jasa. Seperti kebutuhan masyarakat untuk berbelanja, ke sekolah, 

berwisata yang menyebabkan masyarakat membutuhkan angkutan untuk pergi. 

Angkutan memungkinkan orang dan atau barang bergerak atau berpindah 

dari satu tempat ke tempat lain. Angkutan juga melayani berbagai elemen 

masyarakat melayani kota dan berbagai cara kemauan dan kemampuan masyrakat 

sebagai pemakai angkutan. Unsur permintaan angkutan yang juga perlu 

diperhatikan adalah : 

1. Tempat Asal  

2. Tempat tujuan  

3. Volume 

Permintaan atas barang dan jasa umumnya sangat bergantung pada 

pendapatan konsumen pada harga dari barang jasa tersebut relatif tergadap harga-

harga lainnya. Sebagai contoh permintaan atas perjalanan tergantung pada 

pendapatan orang yang melakukan perjalanan. Angkutan yang dipilih tergantung 

dari beberapa faktor, seperti :  

1. Tujuan perjalanan. 

2.  Jarak Tempuh perjalanan. 

3. Penghasilan pelaku perjalanan. 
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Pengguna jasa transportasi adalah masyarkat yang melakukan perjalanan 

untuk maksud perjalanan tertentu (kerje, rekreasi, sekolah, sosial dan lain-lain) 

dengan jarak tertentu (dekat, sedang, atau jauh) dengan menggunakan moda 

transportasi tertentu dari titik asal ke titik tujuan. Masyarakat sebagai pengguna 

jasa yang melakukan perjalanan sama-sama mengeluarkan pengorbanan. 

Pengorbanan yang dikeluarkan oleh kelompok konsumen ini disebut dengan biaya 

pindah (angkut). Biaya pindah dapat diartikam sebagai biaya keseluruhan yang 

telah dikeluarkan oleh pelaku perjalanan selama proses perpindahan (perjalanan) 

dari tempat asal ke tempat tujuan. Berarti ke dalam biaya keseluruhan ia telah 

termasuk tarif angkut sesuai jarak kilometer asal-tujuan. Pengorbanan yang telah 

disebutkan diatas merupakan pengorbanan berbentuk uang yang dikeluarkan 

sesuai jarak kilometer. Ada juga pengorbanan berbentuk non-uang misalnya 

waktu tunggu, ketidaknyamanan, waktu perjalanan, resiko. Untuk biaya non-uang 

ini bisa juga dirupiahkan. Sebagai contoh seorang pelaku perjalanan telah 

terbuang waktunya selama beberapa menit untuk menunggu waktu tunggu 

penumpang angkutan penuh. Kehilangan waktu ini dapat diubah menjadi 

sejumlah uang dengan menganalisis pendapat penumpang kendaraan.  

 

2.7 Biaya Operasional Kendaraan 

Biaya Operasi sarana kendaraan, Menurut Miro (2012), sarana Kendaraan 

adalah salah satu komponen sistem transportasi yang dapat bergerak, mengangkut, 

dan memindah tempatkan objek yang diangkut (orang dan atau barang). Dalam 

melaksanakan tugas mengangkut objek yang diangkut tersebut sarana kendaraan 

ini akan mengeluarkan biaya-biaya yang besar kecilnya sangat ditentukan oleh 

kondisi ketersediaan elemen prasarana jalan dan terminal baik kuantitas maupun 

kualitasnya. Biaya-biaya yang biasa timbul dalam operasi berbagai bentuk sarana 

kendaraan ini disebut sebagai biaya operasi sarana kendaraan (BOK) yang terdiri 

dari :  

- Biaya tergantung jarak yakni biaya yang jumlahnya tergantung jauh dekatnya 

jarak tempuh. 
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- Biaya tergantung kecepatan yakni biaya yang besar kecilnya ditentukan oleh 

cepat lambatnya kendaraan melaju. Biasanya semakin cepat kendaraan 

bergerak akan semakin rendah biaya yang dikeluarkan. 

- Biaya tergantung waktu yakni biaya yang besar kecilnya ditentukan oleh 

waktu operasi. 

- Biaya investasi yakni biaya yang merupakan pengeluaran untuk pembelian 

armada kendaraan. 

Dari keempat kelompok ini terdapat elemen BOK yang terdiri dari : 

- Biaya tetap yang terdiri atas : 

1. Biaya tetap (harga pembelian armada) 

2. Penyusutan nilai armada 

3. Asuransi 

4. Gaji karyawan dan kru 

5. Biaya administrasi  

6. Pajak kendaraan bermotor, dll 

- Biaya berubah tergantung operasi yang terdiri atas : 

1. Bahan Bakar Minyak (BBM) 

2. Pelumas 

3. Ban 

4. Pemeliharaan Armada 

5. Pengeluaran yang tak terduga 

Membengkaknya biaya sangat dipengaruhi oleh kuantitas maupun kualitas 

prasarana atau infrastruktur dan terminal. 

Biaya Opersional Kendaraan menurut Waldiyono (1986), adalah biaya 

operasi kendaraan terdiri dari biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak teteap 

(running cost). 

Menurut Warpani (2002), komponen biaya operasional kendaraan dibagi 

dalam dua kelompok yaitu biaya langsung dan biaya tak langsung : 

1. Biaya Langsung 

Biaya Langsung adalah biaya yang langsung dapat dibebankan pada biaya 

operasi kendaraan atau biaya pokok, yang dapat dipilah lagi menjadi : 



14 
 

- Biaya Tetap (Fixed Cost) adalah biaya yang tidak berubah-ubah atau tidak 

berpengaruh kerana pengoperasian kendaraan, misalnya: gaji karyawan, gaji 

pengemudi, bunga pinjaman, pajak, lisensi, asuransi, sewa, bungam dan lain-

lain. 

- Biaya Berubah (Variable Cost ) adalah besarnya bergantung pada 

pengoperasian kendaraan, misalnya: upah karyawan, bahan bakar, pelumas, 

ban yang semuanya bergantung  pada km operasi. 

- Biaya Setengah Tetap adalah biaya yang terjadi akibat pengoperasian 

kendaraan, misalnya: biaya telepon, surat menyurat, pemeliharaan, 

pembersihan. 

2. Biaya Tak Langsung  

Biaya Tak Langsung adalah biaya yang tak dapat langsung dikenakan terhdapa 

operasi perangkutan, tetapi menjadi bagian dari biaya pokok dan unit biaya, 

misalnya: biaya administrasi dan pengelolaan, biaya waktu kendaraan tak 

beroperasi, biaya hari libur, biaya kesehatan, bunga modal, dan lain-lain. Biaya 

tak langsung dipilah lagi menjadi 2: 

- Biaya Pokok adalah biaya dasar yang dikenakan antara lain pada lokasi, 

peralatan, dan prasarana. 

- Biaya Umum (Overhead Cost) adalah biaya tak langsung yang timbul sebagai 

akibat dari kegiatan angkutan. 

Menurut Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Nomor 

SK.678/Aj.206/DRJD/2002,  komponen biaya operasional kendaraan ada dua 

yaitu biaya langsung dan biaya tak langsung : 

2.7.1   Biaya Langsung 

Biaya Langsung adalah biaya yang berkaitan langsung dengan produk jasa 

yang dihasilkan yang terdiri dari : 

1. Biaya Tetap (Fixed Cost) 

a. Biaya Penyusutan Kendaraan (Depresiasi) 

Penyusutan kendaraan angkutan umum dihitung dengan menggunakan 

metode garis lurus. Untuk kendaraan baru, harga kendaraan dinilai 
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berdasarkan harga kendaraan baru, termasuk ongkos angkut, sedangkan 

kendaraan lama, harga kendaraan dinilai berdasarkan harga perolehan. 

 Penyusutan pertahun=
harga	kendaraan-nilai	residu

Prod
km
th

 x masa penyusutan

 ............................(2.1) 

  Nilai residu adalah 20% dari 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. 

 Bunga	modal=
n+1

2
xharga	kendaraanxtingkat	bunga/tahun

masa	penyusutan
 ...................(2.2) 

Keterangan:  

n = masa pengembalian pinjaman  

 

c. Gaji Awak Kendaraan 

Awak mobil angkutan kota terdiri dari sopir saja dan penghasilan 

ditentukan berdasarkan pendapatan rata-rata perhari. 

 

Biaya	per-km	=
biaya	awak	kendaraan	(kend/thn)

produkti�itas	Kend.(kend/thn)
 ................................(2.3) 

 

d. Cuci Kendaraan 

  Biaya cuci=
biaya	cuci	kendaraan (kend/thn)

produktifitas Kend.(kend/thn)
 ....................................(2.4) 

 

e. STNK/pajak Kendaraan  

Perpanjangan STNK dilakukan setiap 5 tahun sekali, tetapi pembayaran 

pajak kendaraan dilakukan setiap tahun dan biaya sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. 

  Biaya STNK	=
biayaSTNK	(kend/thn)

Produkti�itas	Kend.(kend/thn	)
 .............................(2.5) 
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f. Uji Kir 

Kir kendaraan dilakukan minimal sekali setiap enam bulan dan biayanya 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

  Biaya	KIR=
biaya	KIR	(kend/thn)

Produksti�itas	Kend.(kend/thn)
 .................................(2.6) 

 

g. Asuransi Kendaraan 

Asuransi kendaraan pada umumnya dilakukan oleh perusahaan yang 

membeli kendaraan secara kredit bank. Namun asuransi kendaraan perlu 

diperhitungkan sebagai pengamanan dalam menghadapi resiko. 

  Biaya	Asuransi=
biaya	asuransi	kendaraan	(kend/thn)

Produkti�itas	Kend.(kend/thn)
 .................(2.7) 

 

2. Biaya Tidak Tetap (Running Cost) 

a. Bahan Bakar Minyak (BBM) 

Penggunaan BBM tergantung dari jenis dan merk kendaraan 

  Biaya BBM=
pemakaian	BBM(kend/thn)

produkti�itas	Kend.(kend/thn)
 ...............................(2.8) 

 

b. Ban  

Ban yang digunakan pada angkutan mobil penumpang sebanyak 4 buah 

ban baru dengan daya tempu 25.000 km. 

  Biaya	ban=
jumlah	pemakaian	ban	x	harga	ban	(kend/thn)

produktifitas Kend.(kend/thn)
 ..................(2.9) 

 

c. Biaya Ban Cadangan 

  Biaya	ban	cadangan=
hargaban(kend/thn)

produkti�itas	Kend.(kend/thn)
 ...............(2.10) 
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d. Service Kecil 

Service kecil dilakukan dengan patokan km tempuh antar-service, yang 

disertakan dengan penggantian oli mesin dan penambhan gemuk serta 

minyak rem. 

 Biaya	servis	kecil=
biaya	servis	kecil	(kend/thn)

produkti�itas	Kend.(kend/thn)
 ....................(2.11) 

 

e. Service Besar  

Service besar dilakukan setelah beberapa service kecil atau dengan 

patokan km tempuh, yaitu penggantian oli mesin, oli gardan, oli transmisi, 

platina, busi, filter oli, kondensor. 

 

 Biaya	servis	besar	=
biaya	servis	besar	(kend/thn)

produkti�itas	Kend.(kend/thn)
 .......................(2.12) 

 

f. Pemeriksaan Umum (general overhaul) 

Biaya	pemeriksaan	umum=
biaya	pemeriksaan	umum	(kend/thn)

produkti�itas	Kend.(kend/thn)
 ....(2.13) 

 

g. Penambahan Oli mesin  

Penambahan oli mesin dilakuakn km-tempuh pada jarak km tertentu. 

 

        Biaya	penambahan	oli=
penambahan	oli	perhari	x	harga	oli	perliter

produkti�ias	Kend.(kend/thn)
 .....(2.14) 

 

h. Retribusi Terminal  

Biaya retribusi terminal per bus diperhitungkan per hari atau per bulan.  

Biaya retribusi terminal=
biaya retribusi	terminal (kend/thn)

produktifitas Kend.(kend/thn)
 ................(2.15) 

 

2.7.2 Biaya Tidak Langsung 

Untuk biaya tak langsung pada jenis angkutan umum atau mobil angkutan 

kota hanya terdapat pada biaya pengelolaan meliputi : 
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a. Biaya ijin trayek   

Biaya	ijin	trayek =
�����	����	������		(����/���)

�������������	����	(����/���)
 ..........................(2.16) 

 

 

2.8 Tarif Angkutan Umum 

2.8.1 Pengertian Tarif 

Tarif adalah besarnya biaya yang dikenakan kepada setiap penumpang 

kendaraan angkutan penumpang umum yang dinyatakan dalam rupiah. Penetapan 

tarif dimasukkan untuk mendorong terciptanya penggunaan prasarana dan sarana 

pengangkutan secara optimum dengan mempertimbangkan lintasan yang 

bersangkutan (Departemen Perhubungan, 2002). 

Tarif berlaku adalah besaran tarif jarak pada setiap trayek yang ditetapkan 

oleh masing-masing perusahaan angkutan penumpang umum, yang nilai 

nominalnya diantara atau sama dengan tarif batas atas dan tarif batas bawah 

(KepMen.89 th 2002). 

Harga jasa angkutan ditentukan oleh sistem penarifan melalui sewa. Dengan 

sistem tarif, maka harga berlaku umum dan tidak ada ketentuan lain yang 

mengikat kecuali sudah diatur dalam buku tarif. Unuk angkutan orang berlaku 

tarif penumpang. Harga jasa angkutan yang ditetapkan melalui sewa hanya 

berlaku bagi pihak yang terikat perjanjian. Perjanjian sewa dapat mengikuti: 

 a. Waktu pemakaian alat angkutan (time charter)  

 b. Perjalanan yang dilakukan (voyage charter) 

Tarif yang berlaku di Indonesia berlaku beberapa jenis tarif angkutan 

berbeda untuk tiap alat angkutan. Tarif angkutan itu diatur dan ditetapkan oleh 

pemerintah. Ketentun dan pedoman tarif yng berlaku terdiri dari tarif angkutan 

barang dan tarif angkutan penumpang. Bagi angkutan penumpang berlaku tarif 

tetap (fixed rate) dengan jalur trayek yang dilayani oleh bis, angkutan kota. 

Menurut Miro (2012), secara sederhana tarif (harga) jasa sistem tranportasi 

merupakan nilai (harga) pelayanan pindah dari tempat asal ke tempat tujuan 

tertentu yang diberikan oleh pihak penyedia jasa angkutan. Sebagai contoh salah 
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satu moda transportasi yaitu angkutan kota yang menggunakan kendaraan sewa 

yang melayani seorang penumpang untuk melakukan perjalanan dari tempat A ke 

tempat B yang berjarak sekitar 20 km. Pihak penyedia pelayanan menjual jasanya 

kepada penumpang yang ingin berpergian tersebut dengan harga Rp.50.000 dan 

penumpan tersebut bersedia membeli pelayanan tersebut. Uang sebanyak 

Rp.50.000 untuk berpindah dari tempat A ke tempat B ini adalah harga tarif jasa 

transportasi yang dijual oleh penyedia layanan. Nilai jasa ini biasanya dihitung 

sesuai dengan jarak kilometer. Dengan kata lain harga jasa transportasi 

menggunakan angkutan sewa dari tempat A ke tempat B untuk sekali perjalanan 

satu trip adalah Rp.50.000 : 20 km = 2500 per km per penumpang atau per tempat 

duduk. 

Dasar-dasar penetapan tarif jasa transportasi ditetpakan oleh beberapa faktor 

yaitu : 

1. Total biaya untuk menyediakan jasa sistem transportasi ditambah dengan laba 

maksimum. 

2. Perilaku pasar dalam menjual jasa sistem transportasi (misalnya pasar 

persaingan penuh, monopoli, dan lain-lain). 

3. Kebijakan tarif atau campur tangan pemerintah. 

4. Tujuan manajemen perusahaan penyedia jasa sistem transportasi 

(memaksimumkan keuntungan atau memaksimumkan jumlah pembeli. 

5. Pertimbangan tujuan-tujuan sosial kemasyarakatan. 

 

2.8.2 Kebijakan Tarif 

Kebijakan tarif dapat dipandang sebagai kebijakan multisisi. Disatu sisi 

dapat dipandang sebagai alat pengendali lalu lintas, di sisi yang lain dapat berarti 

alat untuk mendorong masyarakat menggunakan kendaraan umum dan 

mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan sisi yang lainnya lagi dapat 

digunakan untuk mengarahkan perkembangan wilayah dan kota. Pusat kegiatan 

masyarakat adalah kawasan yang memerlukan persinggungan atau pelayanan 

angkutan umum-misalnya Daerah tujuan wisata serta masih banyak lagi sisi-sisi 

kepentingan angkutan umum lainnya. Kebijakan tarif tidak dapat hanya 
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didasarkan pada perhitungan biaya semata-mata, karena didalamnya terkandung 

misi pelayanan kepada masyarakat (Warpani, 2002). 

Menurut Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

tarif angkutan umum telah ditetapkan tarif baru yaitu Penumpang Umum Rp. 

4500 dan untuk penumpang pelajar Rp. 2500. 

Menurut Warpani (2002), kebijaksanaan penentuan tarif angkutan 

didasarkan pada hal-hal sebagai berikut : 

a. Penetepan Tarif Berdasarkan Biaya Operasional (Cost of Service Princing) 

Penetapan tarif berdasarkan biaya operasional (Cost of Service 

Princing)adalah dengan menghitung biaya operasional satuan yang dinyatakan per 

ton kilometer untuk angkutan penumpang.  Untuk memudahkan perhitungan biaya 

operasi satuan ini, dibuat pengelompokan biaya yang sesuai dengan sifatnya, yaitu 

biaya tetap (fixed cost), biaya variabel (variable cost), biaya umum (common 

cost), dan biaya khusus (special cost). Termasuk dalam kelompok biaya tetap, 

antara lain adalah biaya penyusutan kendaraan, bangunan terminal dan modal 

tetap lainnya. Biaya ini tidak dipengaruhi oleh perubahan jumlah jasa angkutan 

yang dihasilkan hanya berubah dalam jangka panjang jika terjadi peubahan 

kapasitas angkutan. 

Biaya variabel terdiri dari biaya bahan bakar, tenaga kerja, asuransi, peralatan 

dan biaya lain-lain yang erat hubungannya dengn kegiatan operasi. Biaya ini 

berubah mengikuti perubahan jumlah jasa angkutan yang beroperasi. 

Prinsip penentuan tarif dapat dihitung dengan pendekatan berdasarkan biaya 

operasional sebagai berikut: 

1. Prinsip biaya marginal (Marginal Cost Principle) 

Tarif akan memberikan keuntungan maksimum kepada perusahaan apabila 

biaya marginal (marginal cost) sama dengan penerimaan marginal (marginal 

revenue). Biaya marginal dan penerimaan marginal adalah biaya dan penerimaan 

dari atau jasa tambahan yang dihasilkan (marginal output). 

Ada tiga kemungkinan yang bisa terjadi dalam kapasitas perusahaan belum 

terpakai penuh average cost lebih besar dari marginal cost yang berarti belum 

semua biaya tetap dibebankan pada jasa angkutan yang dihasilakn. Sebaliknya 
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jika perusahaan beroperasi melebihi kapasitas marginal cost lebih besar dari 

average cost menunjukan terjadi inefisiensi dalam penggunaan kapasitas yang ada 

sebaiknya yang ingin dicapai adlaah dimana kapasitas terpakai penuh. 

 

2. Prinsip biaya rata-rata (Average Cost Principle) 

 Biaya rata-rata dihitung dengan membagi hasil biaya operasional dengan 

seluruh jasa angkutan yang dihasilkan. Biaya rata-rata ini biasa juga disebut tarif 

minimum, sedangkan tarif yang diberlakukan adalah tarf minimum tersebut 

ditambah dengan bagian keuntungan perusahaan. Bagian keuntung perusahaan 

ditentukan sesuai dengan kebijaksanan manajer dan disepakati oleh asosiasi dan 

pemerintah. 

3. Prinsip biaya yang dikeluarkan (Out of Pocket Cost) 

Dasar penentuan tarif adalah besarnya biaya yang dikeluarkan (out of pocket 

cost) artinya tarif tak dapat ditentukan di bawah batas mana tarif tidak dapat 

ditetapkan lebih rendah lagi. Biaya ini adalah sama dengan biaya variabel rata-

rata. 

a) Penetapan Tarif Berdasarkan Nilai Jasa Angkutan (Value of Service Pricing) 

Penetapan Tarif Berdasrkan Nilai Jasa Angkutan (Value of Service Pricing) 

disebut juga sebagai multiple price strategies banyak diikuti pada waktu sekarang. 

Tinggi rendahnya tarif ditentukan oleh nilai yang diberikan pemakai jasa. Jika 

pemakai jasa angkutan memberi nilai yang tinggi atas jasa angkutan maka tingkat 

tarif akan tinggi. Demikian sebaliknya, tarif akan ditetapkan lebih rendah jika jasa 

angkutan tersebt dinilai rendah oleh pemakai jasa. Tinggi rendahnya nilai itu 

dapat diketahui dari elastisitas permintaan jasa angkutan tersebut. Perusahaan 

angkutan dengan armada yang besar dapat mengoptimalkan pemakaian 

kapasitasnya dengan menerapkan kebijaksanaan tarif yang bersifat diskriminatif 

ini. 

b) What the Traffic Will Bear 

 Tarif yang ditetapkan berdasarkan nilai jasa angkutan (value of service) akan 

menghasilkan tingkat tarif maksimum. Batas tarif terendah terbentuk jika 

ditetapkan berdasarkan biaya operasi (cost of service). Tingkat tarif yang berada 
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antaar batas maksimum dan minimum itu adalah tarif yang ditetapkan berdasarkan 

prinsip what the traffic will bear. Pembentukan tarif berdasarkan prinsip ini 

adalah mengenakan tarif atas barang atau kelompok barang tertentu yang dapat 

memberikan penerimaan tertinggi untuk menutupi biaya tetap perusahaan. Dalam 

penetapan tarif harus diperhatikan besarnya volume angkutan, sebab hal ini 

mempengaruhi besarnya penerimaan perusahaan. Besarnya yang menguntungkan 

tergantung pada dua hal, yaitu : 

1. Elastisitas kurva penerimaan terhadap jasa angkutan tersebut. 

2. Prime (variable cost) untuk menghasilkan jasa angkutan yang bersangkutan. 

Menurut Warpani (2002), kebijakan tarif tidak dapat hanya didasarkan pada 

perhitungan biaya semata-mata, karena di dalamnya terkandung misi pelayanan 

kepada masyarakat. Kebijakan tarif yang berlaku di Indonesia mengacu pada 

pendekatan berikut : 

a. Pendekatan penyedia jasa 

Kebijakan tarif yang berdasarkan pendekatan penyedia jasa dimaksudkan untuk 

menjaga kelangsungan hidup dan pengembangan usaha jasa perangkutan, maka: 

- Tarif didasarkan atas berbagai biaya yang dikeluarkan, dalam arti dapat 

menutup seluruh biaya produksi jasa perangkutan dan memperoleh 

kelebihan berupa laba. 

- Tarif seharusnya dapat memeberikan pendapatan yang layak bagi penyedia 

jasa, sehingga upaya pemeliharaan sarana dan prasarana dapat terpenuhi dan 

pengembalian investasi dapat diwujudkan dalam waktu yang relatif tidak 

lama. 

- Untuk investasi yang besar dengan tingkat pengembalian modal yang cukup 

lama, maka tarif diharapkan dalam jangka panjang lebih tinggi dari biaya 

marginal. 

- Tarif diharapkan dapat menumbuhkan alokasi modal yang rasional bagi 

pembangunan dan pengembangan usaha perangkutan serta mendorong 

tercapainya pemerataan pembangunan. 

- Jika penyusunan struktur penyediaan jasa yang efisien dapat dikembangkan 

ke arah produktifitas setiap jenis jasa yang diperlukan, maka jasa 
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perangkutan dapat dikelompokkan pada setiap pelayanan sehingga 

pengklasifikasian tarif sesuai dengn jasa tersebut juga dapat disusun. 

 

b. Pendekatan pengguna jasa 

Pendekatan pengguna jasa di maksudkan agar tarif tidak terlalu memberatkan 

pengguna jasa dan memperlancar mobilitas baik penumpang maupun barang, 

maka: 

- Tarif harus rasional, diberlakukan secara umum, layak dan adil serta tidak 

dikriminatif dalam pengklasifikasiannya. 

- Tarif diharapkan dapat merangsang peningkatan kegiatan dunia usaha 

mendorong pertunbuhan produksi secara menyeluruh. 

- Tarif diharapkan dapat terjangkau oleh daya beli pengguna jasa. 

- Tarif diharapkan dapat membantu perkembangan integritas sosial 

masyarakat, khususnya bagi angkutan penumpang. 

- Tarif harus dapat mendorong dan mengembangkan distribusi pemasaran 

yang luas. 

- Tarif sebagai unsur biaya pada kalkulasi harga pokok barang diharapkan 

dapat ditekan sekecil mungkin. 

c. Pendekatan Pemerintah  

Pendekatan pemerintah yang dimaksudkan untuk mendorong pembangunan 

ekonomi serta menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam rangka globalisasi, 

meliputi : 

- Menjaga keseimbangan antara kepentingan pengguna jasa dengan penyedia 

jasa. 

- Menunjang upaya tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. 

- Memperhatikan dan melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan 

pertumbuhan, penyebaran, dan struktur kependudukan. 

- Mengendalikan tarif yang dapat menjamin dan mendorong pengguna 

sumber daya secara maksimal. 

- Mengembangkan dan mendorong sarana dengan memperhatikan 

perkembangan teknologi dalam bentuk konservasi dan disversifikasi energi. 



24 
 

- Mencapai keadaan alokasi sumber daya yang optimum dengan 

memperhatikan kriteria efisiensi dan pemerataan pembangunan. 

- Menjaga tingkat pelayanan dalam rangka peningkatan kinerja layanan jasa 

perangkutan. 

Menurut Miro (2012), terdapat setidaknya tiga pihak yang memiliki 

kepentingan dan berhubungan sangat erat dalam penentuan besaran tarif jasa 

sistem transportasi, yaitu : 

1. Penyedia jasa  

Penyedia jasa adalah perusahaan operator yang memproduksi jasa 

transportasi entah itu secara perorangan atau badan hukum yang terorganisasi 

dengan berbagai moda transportasi memiliki kepentingan terhadap besarnya tarif. 

- Menjaga keberlangsungan usahanya berupa keuntungan. 

- Dapat menutupi biaya produksi jasa yang telah dikeluarkan terutama untuk 

perusahaan yang menghadapi pasaran sepi. 

- Dapat menumbuhkan alokasi modal usaha perusahaan. 

- Dapat menciptakan manajemen yang efisien dalam proses produksi. 

2. Pemakai jasa 

Pemakai jasa adalah kelompok yang melakukan perjalanan dengan jarak 

tertentu yang menggunakan alat transportasi tertentu dengan maksud perjalanan 

tertentu entah itu perorangan atau individu. Pihak ini memiliki penentuan tarif 

diantaranya : 

- Tarif harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pemakai jasa, terutama 

masyarakat golongan ekonomi lemah agar terjadi pemerataan. 

- Tarif jasa transportasi sebagai komponen dalam penghitungan biaya pokok 

produksi barang oleh pabrik penghasil barang harus dapat ditekan 

seminimal mungkin agar komponen yang berupa biaya transportasi ini 

tidak banyak berdampak terhadap harga jual barang. 

- Tarif jasa transportasi harus dapat mendorong distribusi pemasaran secara 

luas dan lancar. 

- Tarif hars rasional dan diberlakukan secara umum, layak, adil, dan tidak 

diskriminatif. 



25 
 

- Tarif harus dapat mengembangkan intensitas kegiatan sosial. 

- Tarif harus dapat meningkatkan kreasi kegiatan usaha dan meningkatkan 

pertumbuhan produksi barang. 

3. Pemerintah 

Pemerintah mulai tingkat negara sampai pemerintah lokal yang merupakan 

pihak yang mengatur segala kegiatan masyarakat dan sektor kehidupan memiliki 

kepentingan dalam penetapan jasa transportasi antara lain: 

- Menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mencapai kesejahteraan sosial. 

- Menjaga keseimbangan antar penyedia jasa sistem transportasi dengan 

jumlah kebutuhan perjalanan masyarakat yang terjadi (keseimbangan 

penawaran dan permintaan). 

- Tarif harus dapat menjamin dan mendorong penggunaan sumber daya 

secara maksimal. 

- Tarif harus mendukung kelancaran mobillitas penduduk antar wilayah. 

- Tarif harus mendorong pengadaan sarana transportasi yang inovatif. 

- Tarif harus memperhatikan kepentingan pihak pengguna jasa dan penyedia 

jasa serta dikendalikan untuk memenuhi dan melindungi kepentingan 

kedua pihak. 

Kebijakan penetapan tarif bertujuan untuk : 

- Mendorong terciptanya pemanfatan prasarana dan sarana secara maksimal 

dan efektif dengan memperhatikan jaringan trayek, bentuk pasar, dan 

jumlah perjalanan tiap-tiap moda transportasi. 

- Memberlakukan persaingan yang sehat dan wajar untuk trayek gemuk. 

- Menjamin keberlangsungan usaha transportasi dengan memperhatikan 

daya beli masyarakat, di samping tetap menjaga tidak naiknya harga 

barang-barang produksi kebutuhan masyarakat. 

- Menunjang pengalokasian sumber daya secara optimal dan kalkulasi biaya 

secara efisien. 

- Mengusahakan agar tarif terjangkau buat para pengguna transportasi dalam 

kota, angkutan perintis.  
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- Untuk transportasi penumpang dengan tarif yang ditetapkan oleh kekuatan 

pasar pemerintah menugaskan badan usaha milik negara sebagai salah satu 

penyedia jasa untuk berperan sebagai penentu tarif jasa sistem transportasi. 

 

2.8.3 Tarif angkutan yang berlaku di Indonesia 

Di Indonesia berlaku beberapa jenis tarif angkutan berbeda untuk tiap alat 

angkutan. Tarif angkutan itu diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah. Ketentuan 

dan pedoman tarif yang berlaku terdiri dari tarif angkutan barang dan tarif 

angkutan penumpang (Salim, 2008). 

 

2.8.4 Kategori Tarif 

Menurut Salim (2008),  Tarif transportasi dapat dikategorikan sebagai 

berikut : 

1. Tarif menurut kelas (class rate) klasifikasi tarif menurut kelas digunakan 

khusus untuk muatan dan penumpang. 

Kelompok tarif menurut kelas ini memberlakukan tarif yang berbeda-beda 

sesuai dengan kelas muatan barang dan penumpang. Tarif yang diberlakukan 

terhadap muatan khusus disebut tarif muatan. 

2. Selain tarif menurut kelas ada tarif lain yang tarifnya lebih rendah daripada 

class rates, tarif ini dinamakan tarif pengecualian. 

3. Tarif perjanjian/kontrak 

Tarif perjanjian atau tarif menurut kontrak berlaku untuk angkutan jalan raya 

dan angkutan laut, tidak berlaku untuk moda transportasi lainnya. 

 

2.8.5 Jenis tarif 

Menurut Salim (2008), tarif angkutan adalah sebuah daftar yang memuat 

harga-harga untuk para pemakai jasa angkutan yang disusun secara teratur. 

Pembebanan dalam harga dihitung menurut kemampuan transportasi (what the 

traffic willbear). 
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Adapun jenis tarif yang berlaku dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

1. Tarif Menurut Trayek 

Tarif menurut trayek angkutan berdasar atas pemanfaatan operasional dari 

moda transpor yang dioperasikan dengan memperhitungkan jarak yang dijalani 

oleh moda transportasi tersebut (km/miles). 

2. Tarif Lokal 

Tarif lokal adalah tarif yang berlaku dalam satu daerah tertentu. Misalkan 

Tarif yang berlaku di daerah Probolinggo sesuai dengan peraturan daerahnya 

masing-masing. 

3. Tarif Diferensial 

Tarif Diferensial ialah tarif angkutan di mana terdapat perbedaan yang sangat 

tinggi angtara tarif yang berlaku menurut jarak yang ditempuh, menurut berapa 

berat muatannya, dan kecepatan khusus dari muatan yang diangkut. 

 

2.8.6 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 perubahan 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. 

 Pada kenyataanya 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 ataukhususnya, tarif datar dengan tarif dekat terdahulu. 
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 Tarif berhubungan dengan rute dapat digunakan bila struktur panjang 

perjalanan dari daerah tangkapan tidak memenuhi penggunaan secara general 

namum memperbolehkan penggunaanya pada beberapa kasus rute 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 

dipusat kota atau untuk jumlah tertentu dari pemberhentian 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. 

b. Tarif Berdasarkan Jarak (Distance-Based Fare) 

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

tercakup. Sebuah pembedaan ditarik antara baiay kilometer, biaya bertingkat dan 

biaya zona. 

- Biaya Kilometer 

 Ketergantungan biaya pada jarak yang tercakup digambarkan paling 

mencolok pada biaya kilometer, yang ditentukan dengan mengalikan suatu nilai 

tetap perkm dengan jumlah kilometer yang tercakup. Suatu jarak minimum 

(ongkos minimum) diasumsikan. Beberapa agen meminta ongkos dengan mutlak 

berdasarakan 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 jasifikasi secara ekonomis biasanya pada penggunaan atau 

pemanfaatan yang sangat rendah dari kapasitas tempat duduk, seperti pada 

perluasan-perluasan rute didaerah-daerah yang penduduknya tidak mencukupi 

atau untuk alasan-alasan topografi. Di dalam penerapannya, sekumpulan kesulitan 

dalam sistem biaya kilometer sesungguhnya haruslah menjadi pertimbangan. 

Walaupun biaya kilometer merupakan penyederhanaan dari sekumpulan formula 
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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. 

- Susunan biaya atau biaya bertingkat 

 Susunan biaya adalah perhitungan 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-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 berhubungan dengan populasi pinggiran atau wilayah sekitarnya. Jarak 

antara dua tingkat adalah pada umumnya antara 2 dan 3 km. 

 Perubahan nilai dalam tingkat harus mudah diketahui dan sangan khusus. 

Tingkat biaya mencerminkan usaha untuk mendapatkan keadilan antara 

penumpang dan pertimbangan kenyataan harga untuk penguaha 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 kebijaksnaan 

perhitungan biaya.  Jika yang diinginkan 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. 
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- Biaya Zona 

 Biaya Zona adalah penyedehanaan 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 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 berpergian 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 perjalanan 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 ktentuan untuk penyelesaian lebih lanjut untuk beberpa zona 

didepannya. Pembuatan kelompok pada beberapa zona juga dapat dimungkinkan. 

c. Tarif Kombinasi  

 Kombinasi dari tiga sistem sebelumnya juag 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 kemungkinana berhubungan dengan bentuk kombinasi dan kapan 

tidak. Tarif biaya seharusnya tidak ditunjukan sebagai “kombinasi”, jika 

mayoritas penumpang berpegang pada satu atau sistem biaya yang lain, sebagai 

contoh kombinasi sistem tidak cocok jiak 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 konsensi didasarkan pada sistem biaya jarak 

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

untuk memudahkan pengumpulan biaya pada kendaraan-kendaraan, sedangkan 

biaya konsensi 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 ditolerir. 

 Pada umumnya tarif kombinasi dapat menambah kebingungan tentang 

sistem dan harus dihindari. 

  Menurut Warpani (2002),  sistem tarif angkutan kota pada dasranya hanya 

ada dua macam yakni tarif rata yitu tarif sama besar untuk setiap jarak sepanjang 

trayek yang ditentukan dan tarif progresif yaitu tarif yang secara proposional 

meningkat sejalan dengan makin jauhnya jarak layanan jasa angkutan.  

a. Tarif Rata (flat rate) 

 Tarif rata adalah tarif yang biasanya diterapkan pada layanan jasa angkutan 

jarak pendek menengah, pada umumnya trayek dalam kota. Cara ini sangat mudah 

bagi pengguna jasa maupun pemberi jasa. 

b. Tarif Progresif 

 Tarif Progresif adalah tarif yang menganut konsep makin jauh jarak layanan, 

maka makin tinggi tarif jasa angkutan. Dalam hal ini ada tarif minimal, dan 

tambahan selanjutnya sesuai dengan besaran tarif per unit jarak. Sistem ini sesuai 

diterapkan pada layanan jarak jauh, baik bagi angkutan perkotaan maupun 

angkutan antar kota.  

 Sistem tarif-tarif tersebut berlaku sesuai dengan kebijakan tarif yang 

diberlakukan oleh daerah masing-masing. Di kota Probolinggo angkutan kota 

menganut sistem tarif rata (flat rate) dimana tarif yang diterapkan terhadap 

penumpang yaitu jauh dekat sama. 

  Menurut Miro (2012), Bentuk-bentuk tarif jasa sistem transportasi, berbgai 

cara dilakukan untuk menutupi biaya operasi sarana transportasi sehingga tidak 

memberatkan para penerima jasa. Diantaranya adalah : 

- Tarif menurut skala jarak asal-tujuan, dengan cara ini besaran tarif 

trasnportasi berbanding lurus dengan jarak tempuh asal-tujuan yang 

perhitungannya berbasis rupiah per km untuk setiap penumpang atau 
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Rp/km/ton. Basis ini dapat dikonversikan menjadi tarif berdasarkan halte. 

Dijepang tarif ini ditampilkan dalam bentuk angka dalam sebuah kotak neon 

sehingga langsung dapat dibaca oleh penumpang sementara di Singapura, 

Jerman dan lain-lain ditentukan oleh mesin tiket elektronik yang baru 

diketahui penumpang setelah tiket keluar dari mesin. 

- Tarif menurut zona, dikota-kota metropolitan (Paris, misalnya) tarif biasanya 

ditentukan berdarakan zona. Traif akan berubah jikalau si penumpang keluar 

dari zona tempatnya menaiki sarana transportasi. 

- Tarif menurut golongan barang, berdasarkan golongan barang ini besaran 

tarif angkutan ditentukan atas golongan barang yang akan dipindahkan 

(berlaku untuk angkutan barang atau truk saja) sesuai negoisasi anatar 

penyedia jasa dengan pengguna jasa si pengirim). 

- Tarif menurut jas tertentu dan persaingan, Berdasarkan bentuk ini besar 

kecilnya tarif angkutan sangat tergantung dari kelompok pelaku perjalanan, 

misalnya kalau kelompok pelaku perjalanan adalah langganan tetep penyedia 

jasa, maka si penyedia jasa akan memberikan potongan tarif kepada pelaku 

perjalanan itu. Sedangkan dengan bentuk persaingan, jika kondisi pasar 

sedang sepi, maka tarif jauh lebih murah dari standar yang berlaku. 

Pendekatan penetapan tarif jasa sistem transportasi dalam upaya menetapkan tarif 

jasa transportasi adalah : 

- Pendekatan Finansial, melalui pendekatan ini tarif ditetapkan menurut biaya-

biaya yang telah dikeluarkan selama memproduksi jasa sistem transportasi 

(komponen-komponen biaya). 

- Pendekatan Manfaat sosial-ekonomi, dalam hal ini tarif ditetapkan dengan 

memperhatikan manfaat-manfaat apa yang dapat diraih oleh masyarakat luas, 

misalnya pengaruhnya pada sektor industri, pertanian, pertambangan, dan 

lain-lain. 

- Pendekatan Politik, dalam hal-hal tertentu tarif jasa transportasi ditetapkan 

atas dasar kepentingan politik sehingga perlu diberikan subsidi langsung 

dalam bentuk subsidi silang kepada peyedia jasa yang merugi tetapi terikat 

dengan kepentingan politik. 
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2.8.7 Penentuan Tarif Angkutan 

SK Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No.687 tahun 2002, 

mengatakan bahwa penentuan tarif dibagi menjadi : 

a. Biaya pokok adalah besaran pengorbanan yang dikeluarkan untuk 

menghasilkan satu satuan unit produksi jasa angkutan. 

b. Faktor muat (Load Factor) merupakan perbandingan antara kapasitas terjual 

dan kapasitas tersedia untuk satu perjalanan yang biasa dinyatakan dalam 

persen. Faktor muat untuk perhitungan tarif umumnya adalah 70%. 

c. Sistem produksi adalah pembagi terhadap total biay produksi sehingga dapat 

ditentukan besar persatuan produksi. 

d. Alat produksi adalah sarana angkutan yang digunakan untuk memproduksi 

jasa angkutan penumpang dengan atau tanpa fasilitas tambahan. 

e. Rit adalah satu kali perjalanan kendaraan dari tempat asal ke tempat tujuan. 

f. Waktu tempuh/rit adalah lama perjalanan dalam satu rit. 

g. Jarak tempuh/rit adalah jarak km yang ditempuh untuk satu kali jalan dari 

tempat asal ke tempat tujuan. 

h. Jarak tempuh/hari adalah jarak km yang ditempuh dalam satu hari. 

i. Frekuensi adalah jumlah rit dalam kurun waktu tertentu. 

j. Kapasitas angkut/kapasitas tersedia adalah kapasitas maksimal yang 

tersedia.untuk penumpang (duduk dan berdiri) sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

k. Kapasitas terjual adalah jumlah penumpang yang diangkut dihitung 

berdasarkan jumlah tempat duduk yang terpakai + berdiri x frekuensi. 

l. Hari operasi per bulan adalah jumlah operasi dalam satu bulan. 

m. Kilometer kosong adalah kilometer yang tidak produktif yang terjadi pada 

awal operasi (berangkat dari pool) dan akhir operasi (kembali ke pool). 

Kilometer kosong perhari diasumsikan sebesar 3% dari total kilometer 

tempuh per hari. 

n. Kilometer-efektif adalah kilometer tempuh produktif saat operasi. 
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o. Seat-km (Pnp-Km) tersedia adalah jumlah tempat duduk km, dihitung dengan 

mengalikan jumlah tempat duduk yang tersedia dengan frekuensi serta jarak 

tempuh dari tempat asal ke tempat tujuan. 

p. Seat-Km (Pnp-Km) terjual adalah jumlah produksi yang terjual yang dihitung 

dengan mengalikan jumlah tempat duduk terjual dengan jarak tempuh dari 

tempat asal ke tempat tujuan lalu dikalikan dengan frekuensi. 

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) 

 

 Menurut Tamin,dkk (1999), penentuan tarif harus melibatkan tiga pihak 

yaitu : 

a. Penyedia jasa transpotasi (operator), tarif adalah harga dari jasa yang 

diberikan. 

b. Pengguna jasa angkutan (user), tarif adalah biaya yang harus dikeluarkan 

setiap kali menggunakan angkutan umum. 

c. Pemerintah (regulator), sebagai pihak yang menentukan tarif resmi. 

 

2.9 Ability To Pay (ATP) dan Willingeness To Pay (WTP) 

2.9.1 Ability To Pay (ATP) 

 Ability To Pay adalah kemampuan seseorang untuk membayar jasa 

pelayanan yang telah diterimanya berdasarkan penghasilan yang dianggap ideal. 

Pendekatan yang digunakan dalam analisis ATP didasarkan pada alokasi biaya 

untuk transportasi dan intensitas perjalanan pengguna. Besar ATP adalah rasio 

anggaran untuk transportasi dengan intensitas perjalanan. Besaran ini menunjukan 

kemampuan masyarakat dalam membayar ongkos perjalanan yang dilakukannya.  
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Faktor-faktor yang mempengaruhi ATP adalah : (Tamin dkk,1999). 

a. Besar penghasilan penumpang angkutan umum per bulan. 

Bila pendapatan penumpang semakin besar, tentunya semakin banyak uang 

yang dimilikinya sehingga akan semakin besar alokasi biaya transportasi 

yang disediakannya. 

b. Alokasi biaya untuk transportasi dari penghasilan per bulan. 

Semakin besar alokasi biaya transportasi yang disediakan sebuah keluarga, 

maka secara otomatis akan meningkatkan kemampuan membayar 

perjalanannya, demikian pula sebaliknya. 

c. Persentase biaya untuk angkutan umum dari alokasi biaya untuk transportasi 

Merupakan biaya yang dikeluarkan oleh penumpang untuk melakukan 

perjalanan dengan menggunakan angkutan umum, yang diambil dari alokasi 

biaya untuk melakukan perjalanan. 

d. Intensitas transportasi. 

Semakin besar intensitas perjalanan keluarga tentu akan semakin panjang 

pula jarak (panjang) perjalanan yang ditempuhnya maka akan semakin 

banyak alokasi dana dari penghasilan keluarga perbulan yang harus 

disediakan. 

e. Jumlah anggota keluarga. 

Semakin banyak jumlah anggota keluarga tetunya akan semakin banyak 

intensitas perjalanannya, semakin panjang jarak yang ditempuhya dan secara 

otomatis akan semakin banyak alokasi dana dari penghasilan keluarga 

perbulan yang harus disediakan. 

Untuk menganalisis kemampuan membayar dari masyarakat dengan asumsi 

bahwa setiap keluarga akan selalu mengalokasikan sebagian dari penghasilannya 

untuk kebutuhan akan aktivitas pergerakan, baik yang menggunakan kendaraan 

pribadi maupun yang menggunakan angkutan umum. 

Besarnya biaya perjalana atau tarif merupakan salah satu pertimbangan 

masyarakat dalam memilih moda angkutan untuk memenuhi kebutuhannya. Jika 

tarif yang harus di bayar mempunyai proporsi yang besar dari tingkat 
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pendapatannya maka masyarakat akan memilih moda yang lebih murah, tetapi 

jika tidak ada pilihan lain maka ia akan menggunakan moda tersebut secara 

terpaksa. Secara eksplisit tampak bahwa pendapatan merupakan faktor yang 

mempengaruhi daya beli atas jasa pelayanan angkutan umum. Selanjutnya 

diperhitunkan persentase alokasi dana untuk transportasi untuk setiap keluarga 

dari total pendapatannya. Setelah dilakukan perhitungan terhadap persentase 

alokasi biaya transportasi keluarga.  

Menurut Gatot, dkk (2016) rumus ATP : 

 

ATP =
Rata-rata	pendapatan	perbulan	x	standart	ideal	biaya	transportasi

frekuensi	menggunakan	angkutan/bln
 .......(2.20) 

- Persentase standart ideal biaya transportasi adalah 10%  

- Hari optimal kerja 24 hari dalam sebulan 

 

2.9.2 Willingness To Pay (WTP) 

Willingness To Pay (WTP) adalah kemauan pengguna untuk 

mengeluarkan jasa atau imbalan atas fasilitas yang telah diterimanya. Pendekatan 

yang digunakan dalam analisa WTP didasarkan atas presepsi pengguna terhadap 

tarif dan jasa pelayanan angkutan umum (Tamin dkk,1999). 

Kemauan membayar juga didasrkan pada konsep surplus konsumen 

(consumen surplus) adalah selisih antara kesediaan membayar yang merupakan 

nilai utilitas yang diperoleh dari barang atau jasa yang dibeli dengan harga 

sebenarnya dibayarkan. Sehingga sering ditemukan sekelompok pengguna jasa 

transportasi yang bersedia untuk membayar lebih dari tarif yang telah ditentukan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi WTP antara lain (Tamin dkk, 1999): 

a. Persepsi pengguna terhadap tingkat kualitas pelayanan. 

Produk yang ditawarkan atau disediakan oleh operator jasa pelayanan 

transportasi. Semakin banyak jumlah armada angkutan yang melayani 

tentunya lebih menguntungkan pihak pengguna. 
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b. Utilitas pengguna terhadap angkutan umum yang digunakan. 

Jika manfaat yang dirasaka konsumen semakin besar terhadap suatu 

pelayanan transportasi yang dirasakannya tentunya semakin besar pula 

kemauan membayar terhadap tarif yang berlaku, demikian sebaliknya jika 

manfaat yang dirasakan kosumen rendah maka konsumen akan enggan untuk 

menggunakannya, sehingga kemauan membayarnya pun semakin rendah. 

c. Fasilitas yang disediakan oleh operator. 

Dengan produksi jasa angkutan yang besar, maka tingkat kualitas pelayanan 

akan lebih baik, dengan demikian dapat dilihat pengguna tidak berdesak-

desakan dengan kondisi tersebut tentunya konsumen dapat membayar yang 

lebih besar. 

d. Pendapatan pengguna. 

Bila seseorang mempunyai penghasilan yang besa maka tentunya kemauan 

membayar tarif perjalanannya semakin besar hal ini di sebabkan oleh alokasi 

biaya perjalannya lebih besar, sehingga akan memberikan kemampuan dan 

kemauan membayar tarif perjalannya semakin besar. 

Menurut Gatot, dkk (2016) rumus WTP sebagai berikut : 

 

WTP Jenis Pekerjaan = 
∑ (tarif	yang	dipilih	x	jumlah	responden)

jumlah	seluruh	responden	tiap	jenis	profesi
 .............(2.21) 

 

WTP seluruh kategori pekerjaan = 
∑ (WTP	jenis	profesi)

jumlah	kategori	profesi
 ....................(2.22) 

 ATP lebih besar dari WTP 

Kondisi ini menunjukan bahwa kemampuan membayar lebih besar daripada 

keinginan membayar jasa tersebut. Ini terjadi bila pengguna mempunyai 

penghasilan yang relative tinggi tetapi utilitas terhadap jasa tersebut relative 

rendah, pengguna pada kondisi ini disebut choiced riders. 

 ATP lebih kecil dari WTP 

Kondisi ini merupakan kebalikan dari kondisi diatas dimana keinginan pengguna 

untuk membayar jasa tersebut lebih besar daripada kemampuan  membayarnya. 
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Hal ini memungkinkan terjadi bagi pengguna yang mempunyai penghasilan yang 

relative rendah tetapi utilitas terhadap jasa tersebut sangat tinggi, sehingga 

keinginan pengguna untuk membayar jasa tersebut cenderung lebih dipengaruhi 

oleh utilitas, pada kondisi ini pengguna disebut captive riders. 

 ATP sama dengan WTP 

Kondisi ini menunjukan bahwa antara kemampuan dan keingginan membayar 

jasa yang dikonsumsi pengguna tersebut sama, pada kondisi ini terjadi 

keseimbangan utilitas pengguna dengan biaya yang dikeluarkan untuk membayar 

jasa tersebut. 

 

2.9.3 Penentuan Tarif Berdasarkan ATP dan WTP 

Bila parameter ATP dan WTP yang ditinjau, maka aspek pengguna dalam 

hal ini dijadikan subjek yang menentukan nilai tarif yang diberlakukan dengan 

prinsip sebagai berikut: 

1. ATP merupakan fungsi dari kemampuan membayar, sehingga nilai tarif yang 

diberlakukan, tidak boleh melebihi nilai ATP kelompok masyarakat sasaran. 

Intervensi atau campur tangan pemerintah dalam bentuk subsidi langsung atau 

silang, kemudian dibutuhkan pada kondisi dimana nilai tarif berlaku lebih 

besar dari  ATP, hingga didapat nilai tarif yang sebesar- besarnya sama 

dengan nilai ATP. 

2. WTP merupakan fungsi dari tingkat pelayanan angkutan umum, sehingga bila 

nilai WTP masih berada dibawah ATP maka masih dimungkinkan melakukan 

peningkatan nilai tarif dengan perbaikan tingkat pelayanan angkutan umum. 

 

 


