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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Caruban merupakan ibu kota Kabupaten Madiun. terdapat Ruang Terbuka 

Hijau sebagai pusat rekreasi keluarga dan sarana olahraga. Kota ini juga dikenal 

sebagai produsen Brem, terdapat sentar industri rumah tangga Brem tepatnya di 

desa Kaliabu. Industi ini memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat lokal dan 

sekitarnya. Sebelah barat kota Caruban adalah Kabupaten Ngawi yang merupakan 

Kabupaten paling barat dari provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan 

provinsi Jawa Tengah. Berbeda dengan Caruban, Ngawi dikenal sebagai kota 

penghasil kripik tempe yang khas. Kripik tempe khas Ngawi banyak dihasilkan dan 

diproduksi oleh masyarakat Ngawi, terutama warga masyarakat Prandon. Mereka 

telah turun-temurun memproduksi tempe dan mengolahnya menjadi kripik tempe. 

Perkembangan usaha ini mulai dari skala kecil hingga produksi secara besar-

besaran.  

Tata guna lahan sepanjang rute Caruban - Ngawi mayoritas berupa lahan 

pertanian dan sebagian kecil fasilitas pelayanan umum seperti : Pasar tradisional, 

Sekolah, Industri dan Perkantoran. Jalan yang menghubungkan kedua kabupaten 

ini merupakan jalur utama lalu lintas Nganjuk – Ngawi, disamping sebagai jalur 

alternatif Surabaya – Solo tanpa melewati kota Madiun. Angkutan umum yang 

beroperasi sepanjang rute ini adalah Mobil Penumpang Umum trayek Caruban – 

Ngawi (MPU CN) beroperasi mulai pagi hari sekitar pukul 05.00 wib melayani 

kebutuhan para pedagang dan setelahnya para pelajar yang berangkat ke sekolah. 

MPU CN adalah angkutan yang melayani penumpang dari terminal Caruban 

ke terminal Kertonegoro Ngawi. Rute yang dilewati dari Terminal Caruban – 

Simpang Empat Moneng -  Pasar Karangjati – Simpang Empat Samben – Simpang 

Empat Kedungprahu – Pasar Padas - Terminal Kertonegoro Ngawi. Sedangkan rute 

yang dilewati dari Terminal Kertonegoro Ngawi – Pasar Padas - Simpang Empat 

Kedungprahu – Simpang Empat Samben – Pasar Karangjati – Simpang Empat 
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Moneng – Terminal Caruban. Armada berkapasitas 20 Space (15 tempat duduk + 5 

ruang berdiri) beroperasi dari pukul 05.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB. 

Panjang rute arah Caruban – Ngawi adalah 35 km, sementara panjang rute arah 

Ngawi - Caruban adalah 33 km. Jumlah armada yang memiliki izin trayek tercatat 

25 unit, sedangkan jumlah armada yang beroperasi pada saat ini 15 unit. Ongkos 

terjauh yang diberlakukan MPU CN Rp. 12.000/pnp untuk penumpang umum dan 

Rp. 5.000/pnp untuk penumpang pelajar. 

Kondisi saat ini jumlah penumpang rata – rata sebesar 19 pnp/trip, namun 

kondisi tertentu jumlah penumpang dalam kendaraan mencapai 25 penumpang 

melebihi kapasitas yang diizinkan. Selain itu perbedaan waktu tempuh cukup 

signifikan pada tiap jam keberangkatan, pada jam keberangkatan 06.00 rata – rata 

waktu tempuh yang dibutuhkan 65 menit, Sementara itu pada jam keberangkatan 

lainnya rata – rata mencapai 76 menit. 

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan studi terhadap kinerja MPU  

trayek Caruban – Ngawi dengan parameter yang meliputi frekuensi, headway, load 

factor, waktu perjalanan. 

1.2 Identifikasi Masalah 

a) Jumlah armada yang beroperasi hanya 15 unit dari 25 unit yang terdaftar. 

b) Jumlah penumpang rata – rata 19 pnp/trip, namun pada kondisi tertentu 

penumpang dalam kendaraan mencapai 25 penumpang, melebihi 

kapasitas yang diizinkan. 

c) Pada jam keberangkatan 06.00 waktu tempuh rata – rata sebesar 65 

menit, sementara itu pada jam keberangkatan lainnya waktu tempuh rata 

– rata sebesar 76 menit. 

1.3 Rumusan Masalah 

Bagaimana kinerja pelayanan Mobil Penumpang Umum trayek Caruban – 

Ngawi pada kondisi saat ini (2016) ? 

1.4 Batasan Masalah 

a) Tidak membahas pelayanan terhadap tingkat kepuasan penumpang. 
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b) Tidak mengestimasi secara finansial terhadap biaya operasi kendaraan

dan tarif angkutan.

c) Tidak membahas perilaku pengemudi, dampak sosial dan aspek lalu

lintas.

1.5 Tujuan 

Untuk mengetahui kinerja pelayanan Mobil Penumpang Umum trayek 

Caruban – Ngawi pada kondisi saat ini (2016). 

1.6 Manfaat 

Studi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi 

instansi terkait untuk meningkatkan pelayanan MPU trayek Caruban – Ngawi. 


