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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Transportasi 

Transportasi didefenisikan sebagai proses pergerakan atau perpindahan 

orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan mempergunakan satu 

sistem tertentu dengan maksud dan tujuan tertentu. Alat yang digunakan dapat 

berbeda misalnya jalan kaki, angkutan darat, sungai, laut, udara. 

Menurut Morlok (1978), teknologi transportasi yang digunakan harus 

dapat melakukan hal-hal seperti membuat suatu objek menjadi lebih mudah 

diangkut, dan dapat diangkut tanpa menimbulkan kerusakan, menyediakan kontrol 

dari gerakan dengan pemakaian gaya secukupnya untuk dapat mempercepat atau 

memperlambat objek tersebut, mengatasi hambatan-hambatan yang biasa terjadi 

dan   mengarahkan   objek   tersebut   tanpa   kerusakan,   melindungi   objek   dari 

kerusakan atau kehancuran yang terjadi akibat efek samping dari pergerakan tadi. 

2.2 Pengertian Angkutan 

Angkutan (transportasi) adalah kegiatan perpindahan orang dan barang 

dari suatu tempat (asal) ketempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana 

(kendaraan). Yang harus diperhatikan adalah keseimbangan antara angkutan 

(armada) dengan jumlah (volume) barang maupun orang yang memerlukan 

angkutan. Bila kapasitas armada lebih rendah dari yang dibutuhkan, akan banyak 

orang maupun barang yang tidak terangkut, atau keduanya dijejalkan kedalam 

kendaraan yang ada. (Warpani: 1990) 

Angkutan umum pada dasarnya adalah sarana untuk memindahkan orang 

dan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Prosesnya dapat dikatakan 

menggunakan angkutan umum penumpang berupa sarana Kebutuhan dan sarana 

angkutan umum penumpang tampaknya akan tetap kendaraan atau tanpa 

kendaraan (diangkut oleh orang), sehingga dapat dikategorikan menjadi 

perangkutan orang dan perangkutan barang. Memainkan peranan yang penting, 

apalagi dengan ancaman merosotnya cadangan bahan bakar minyak. Penggunaan 
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bahan bakar baru selain bensin masih memerlukan waktu uji coba tingkat 

keamanannya, efisiensi, maupun efektifitasnya, sementara kebutuhan orang 

melakukan perjalanan tetap bergerak meningkat sesuai pertambahan jumlah 

penduduk dan kegiatannya. Masa peralihan dari teknologi masa kini ke teknologi  

masa depan menyebabkan ketergantungan kepada sarana angkutan umum 

penumpang bertambah besar karena angkutan umum penumpang terbukti lebih 

efisien dalam energi. (Warpani : 1990) 

2.2.1 Angkutan Umum Penumpang 

Angkutan umum penumpang adalah angkutan penumpang yang dilakukan 

dengan sistem sewa atau bayar. Termasuk dalam pengertian dalam angkutan 

umum penumpang adalah bus, mini bus, mikrolet, kereta api, angkutan air dan 

angkutan darat. Tujuan umum keberadaan angkutan umum penumpang adalah 

menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat.          

( Warpani : 2002) 

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No KM 35 tahun 2003 

tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum, 

ada beberapa kriteria  yang  berkenaan  dengan  angkutan  umum.  Kendaraan  

umum adalah  setiap kendaraan   bermotor   yang  disediakan   untuk  

dipergunakan   oleh  umum  dengan dipungut bayaran. Trayek adalah lintasan 

kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang 

mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap 

maupun tidak terjadwal. 

2.2.2 Sistem Angkutan Umum Penumpang  

Berdasarkan Direktorat Jendral Perhubungan Darat (1996), sistem 

angkutan umum penumpang yaitu angkutan yang dimiliki oleh operator yang bisa 

digunakan untuk umum dengan persyaratan tertentu. Sistem angkutan penumpang 

sendiri bisa dikelompokkan menurut penggunanya dan cara pengoperasiannya, 

yaitu : 
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a. Angkutan Pribadi yaitu angkutan yang dimiliki dan dioperasikan oleh dan 

untuk keperluan pribadi pemilik dengan menggunakan prasarana baik 

pribadi maupun prasarana umum. 

b. Angkutan umum yaitu angkutan yang dimiliki oleh operator yang bisa 

digunakan untuk umum dengan prasyarat tertentu. 

Menurut Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat No. 

SK.678/AJ206./DRJD/2002, terdapat 2 (dua) sistem pemakaian angkutan umum 

penumpang yaitu : 

a. Sistem sewa yaitu kendaraan bisa dioperasikan baik oleh operator maupun 

penyewa dalam hal ini tidak ada rute atau jadwal tertentu yang harus 

diketahui oleh pemakai. Sistem ini sering disebut juga sebagai demand 

rexpensive system, karena penggunanya yang tergantung pada adanya 

permintaan. 

b. Sistem penggunaan bersamaan yaitu kendaraan dioperasikan oleh operator 

dengan rute dan jadwal yang biasanya tetap. Sistem ini dikenal dengan 

transit sistem. Terbagi dua jenis sitem transit yaitu : 

 Para transit yaitu tidak ada jadwal yang pasti dan kendaraan yang dapat 

berhenti (menaikkan – menurunkan penumpang) disepanjang rutenya. 

 Masa transit yaitu jadwal dan tempat pemberhentiannya lebih pasti. 

Dengan demikian jelas bahwa jumlah penggunaan angkutan umum di suatu kota 

pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu : 

1) Kondisi perekonomian dari kota dimaksud dengan asumsi bahwa aspek 

finansial adalah faktor dominan yang mempengaruhi seseorang untuk 

accessible. 

2) Kondisi pelayanan angkuan umum. 

2.2.3 Peranan Dan Manfaat Angkutan Umum Penumpang 

Pada umumnya kota yang pesat perkembangannya adalah yang berada 

pada jalur sistem angkutan. Perubahan gaya hidup, pola perkembangan kota, dan 

pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi memang mengurangi sumbangan 

angkutan umum bagi mobilitas suatu kota. Orang memerlukan angkutan untuk 

mencapai tempat kerja, untuk berbelanja, berwisata maupun untuk memenuhi 
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kebutuhan sosial- ekonomi lainnya. Anggota masyarakat memakai jasa angkutan 

umum ini dikelompokkan menjadi dua golongan besar, yaitu paksawan (tidak 

mampu memiliki kendaraan sendiri atau menyewa secara pribadi) pilihwan 

(mereka yang mampu). Di daerah yang tingkat kepemilikan kendaraan  yang 

sangat tinggi sekalipun, tetap terdapat orang yang ternyata membutuhkan dan 

menggunakan sarana angkutan umum penumpang. Kepemilikan kendaraan adalah 

faktor penting yang mempengaruhi apakah seseorang tergolong paksawan atau 

pilihwan. Cukup beralasan untuk mengatakan bahwa proporsi pilihwan di daerah 

perkotaan yang tingkat kepemilikan kendaraan tinggi lebih banyak dari pada 

paksawan. (Warpani : 2002).  

Perangkutan bukanlah tujuan melainkan sarana untuk mencapai tujuan. 

Sementara itu, kegiatan masyarakat sehari-hari bersangkut-paut dengan produksi 

barang dan jasa untuk mencukupi kebutuhannya yang beraneka ragam. Karena itu 

manfaat pengangkutan dapat pula dilihat dari berbagai segi kehidupan masyarakat 

yang dapat dikelompokkan dalam segi ekonomi, sosial dan politik. 

(Warpani:2002) 

2.3 Penyediaan dan Jaringan Trayek Angkutan Umum Penumpang 

Dalam Peraturan pemerintah no 74 tahun 2014 tentang angkutan 

jalan pasal 18, Kewajiban Pemerintah daerah kabupaten / kota menjamin 

tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dalam wilayah kabupaten / 

kota, meliputi : 

a. Penetapan rencana umum jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan 

bermotor umum untuk angkutan orang dalam trayek 

b. Penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum 

c. Pelaksanaan penyelenggaraan perizinan angkutan umum 

d. Penyediaan kendaraan bermotor umum 

e. Penetapan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standart pelayanan 

minimal angkutan orang 

f. Penciptaan persaingan yang sehat pada industry jasa angkutan umum. Dan 

g. Pengembangan sumber daya manusia dibidang angkutan umum 
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 Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal  144, Jaringan Trayek dan 

Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun Berdasarkan : 

a. Tata ruang wilayah 

b. Tingkat permintaan jasa angkutan 

c. Kemampuan penyediaan jasa angkutan  

d. Ketersediaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan 

e. Kesesuaian dengan kelas jalan 

f. Keterpaduan intramoda angkutan, dan 

g. Keterpaduan antarmoda angkutan 

2.4 Pelayanan Angkutan Umum Penumpang 

Tujuan pelayanan angkutan umum adalah memberikan pelayanan yang 

aman, cepat dan murah pada masyarakat yang mobilitasnya semakin meningkat 

terutama pada paksawan dalam menjalankan kegiatannya. dengan kata lain adalah 

efektifitas dan efisien (Warpani, 2002). 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 49 Tahun 2005 

Tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) dapat terwujudnya 

penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien adalah sebagai berikut : 

a. Efektif dalam arti selamat, terhindarnya pengoperasian transportasi dari 

kecelakaan akibat faktor internal transportasi. Keadaan tersebut dapat diukur 

antara lain berdasarkan perbandingan antara jumlah kejadian jumlah 

kecelakaan terhadap jumlah pergerakan kendaraan dan jumlah penumpang dan 

atau jumlah barang. 

b. Aksebilitas tinggi, dalam arti bahwa jaringan pelayanan transportasi dapat 

menjangkau seluas mungkin wilayah nasional dalam rangka perwujudan 

wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Keadaan tersebut dapat diukur 

antara lain dengan perbandingan antara panjang dan kapasitas jaringan 

transportasi dengan luas wilayah yang dilayani. 

c. Terpadu, dalam arti terwujudnya keterpaduan intramoda dan antarmoda dalam 

jaringan prasarana dan pelayanan, yang melip[uti pembangunan, pembinaan 

dan penyelenggaraannya sehingga lebih efektif dan efisien. 
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d. Kapasitas mencukupi, dalam arti bahwa sarana dan prasarana transportasi 

cukup tersedia untuk memenuhi permintaan pengguna jasa. Kinerja kapasitas 

tersebut dapat diukur berdasarkan indikator sesuai dengan karakteristik masing 

– masing moda, antara lain perbandingan jumlah sarana transportasi dengan 

jumlah penduduk pengguna transportasi, antara saran dan prasarana, antara 

penumpang kilometer atau ton kilometer dengan kapasitas yang tersedia. 

e. Teratur, dalam arti pelayanan transportasi yang mempunyai jadwal waktu 

keberangkatan dan waktu kedatangan. Keadaan ini dapat diukur antara lain 

dengan jumlah sarana transportasi berjadwal terhadap seluruh sarana 

transportasi yang beroperasi. 

f. Lncar dan Cepat, dalam arti terwujudnya waktu tempuh yang singkat dengan 

tingkat keselamatan yang tinggi. Keadaan tersebut dapat diukur berdasarkan 

indikator antara lain kecepatan kendaraan per satuan waktu. 

g. Mudah dicapai, dalam arti pelayanan menuju kendaraan dan dari kendaraan 

mudah dicapai oleh pengguna jasa melalui informasi yang jelas, kemudahan 

mendapatkan tiket, dan kemudahan alih kendaraan. Keadaan tersebut dapat 

diukur antara lain melalui indikator waktu dan biaya yang dipergunakan dari 

tempat asal perjalanan kesarana transportasi atau sebaliknya. 

h. Tepat waktu, dalam arti bahwa pelayanan transportasi dilakukan dengan jadwal 

yang tepat, baik saat keberangkatan maupun kedatangan, sehingga masyarakat 

dapat merencanakan perjalanana dengan pasti. Keadaan tersebut dapat diukur 

antara lain dengan jumlah pemberangkatan dan kedatangan yang tepat waktu 

terhadap jumlah sarana transportasi berangkat dan datang. 

i. Nyaman, dalam arti terwujudnya ketenangan dan kenikmatan bagi penumpang 

selama berada dalam sarana transportasi. Keadaan tersebut dapat diukur dari 

ketersediaan dan kualitas fasilitas terhadap standarnya. 

j. Tarif Terjangkau, dalam arti terwujudnya penyediaan jasa transportasi yang 

sesuai dengan daya beli masyarakat menurut kelasnya, dengan tetap 

memperhatikan berkembangnya kemampuan penyedia jasa transportasi. 

Keadaan tersebut dapat diukur berdasarkan indikator perbandingan antara 
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pengeluaran rata – rata masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan transportasi 

terhadap pendapatan. 

k. Tertib, dalam arti pengoprasian sarana transportasisesuai dengan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku dan norma atau nilai – nilai yang berlaku 

di masyarakat. Keadaan tersebut dapat diukur berdasarkan indikator antara lain 

perbandingan jumlah pelanggaran dengan jumlah perjalanan. 

l. Aman, dalam arti terhindarnya pengoperasian transportasi dari akibat faktor 

eksternal transportasi baik dari gangguan alam, gangguan manusia, maupun 

gangguan lainnya. Keadaan tersebut dapat diukur antara lain berdasarkan 

pertandingan antara jumlah terjadinya gangguan dengan jumlah perjalanana. 

m. Polusi rendah, dalam arti polusi yang ditimbulkan saran transportasi baik 

polusi gas buang air, suara, maupun polusi getaran serendah mungkin. Keadaan 

ini dapat diukur antara lain dengan perbandingan antara tingkat polusi yang 

terjadi terhadap ambang batas polusi yang telah ditetapkan. 

n. Efisien, dalam arti mampu memberikan manfaat yang maksimal dengan 

pengorbanan tertentu yang harus ditanggung oleh pemerintah, operator, 

masyarakat dan lingkungan, atau memberikan manfaat tertentu dengan 

pengorbanan minimum. Keadaan ini dapat diukur antara lain berdasarkan 

perbandingan manfaat dengan besarnya biaya yang dikeluarkan. Sedangkan 

ultilitas merupakan tingkat penggunaan kapasitas sistem transportasi yang 

dapat dinyatakan dengan indikator seperti faktor muat penumpang, faktor muat 

barang dan tingkat penggunaan sarana dan prasarana. 

Menurut Direktorat Jendral Perhubungan Darat (2002), dalam 

mengoperasikan kendaraan angkutan mobil penumpang umum, operator harus 

memenuhi dua prasyarat minimum pelayanan, yaitu prasyarat umum dan 

prasyarat khusus. 

a. Prasyarat Umum  

1) Waktu tunggu di pemberhentian rata-rata 5–10 menit dan maksimum  

10–20 menit. 

2) Jarak untuk mencapai perhentian di pusat kota 300–500 m, untuk 

pinggiran kota 500–1000 m. 
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3) Penggantian rute dan moda pelayanan, jumlah pergantian rata-rata 0–1, 

maksimum 2. 

4) Lama perjalanan ke dan dari tempat tujuan setiap hari, rata-rata 1,0–1,5 

jam, maksimum 2–3 jam. 

5) Biaya perjalanan, yaitu persentase perjalanan terhadap pendapatan rumah 

tangga. 

b. Prasyarat khusus 

1) Faktor layanan 

2) Faktor keamanan penumpang 

3) Faktor kemudahan penumpang mendapatkan angkutan 

4) Faktor lintasan 

2.4.1 Kapasitas dan Ukuran Penumpang 

Kapasitas kendaraan menyatakan jumlah penumpang yang dapat diangkut 

dalam satu kali muatan secara maksimal dan masih dalam batas yang diisyaratkan 

tanpa mengabaikan segi kenyamanan para penumpangnya. Kapasitas kendaraan 

diukur dari tempat duduk dan perkiraan tempat berdiri yang masih 

memungkinkan. Kapasitas kendaraan erat terkait dengan ukuran kendaraan yang 

bersangkutan, dan berpengaruh pada penggunaan ruang dan mobilitas ketika 

bergerak pada jarinag jalan. 

Pada tebel berikut dapat dilihat besarnya kapasitas kendaraan menurut jenisnya :  

Tabel 2.1 Kapasitas Kendaraan 

Jenis Angkutan 

Kapasitas Kendaraan Jumlah Penumpang 

Minimum (P min) 

perhari/kendaraan Duduk Berdiri Total 

Mobil Penumpang Umum 8 - 8 250 

Bus kecil 14 - 14 400 

Bus sedang 20 10 30 500 

Bus besar lantai tunggal 49 30 79 1000 

Bus besar lantai ganda 85 36 120 1500 

Catatan : 
Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat RI 



12 
 

 
 

 Angka-angka kapasitas kendaraan bervariasi, tergantung pada susunan 

tempat duduk dalam kendaraan 

 Ruang untuk berdiri per penumpang dengan luas 0,17 m2/penumpang. 

Menurut Warpani (2002), Beberapa cara dapat ditempuh dalam 

meningkatkan kapasitas pelayanan angkutan, yaitu : 

a. Memperbesar kapasitas pelayanan dengan menambah armada. 

b. Penawaran pemilihan moda ( moda split ), dengan sendirinya menyangkut 

alternatif lintasan. 

c. Mengatur waktu pembagian waktu pelayanan. 

d. Mengurangi permintaan, misalnya dengan biaya tinggi. 

Menyesuaikan biaya pelayanan sesuai dengan watak permintaan, termasuk 

mendorong permintaan kejenis pelayanan tertentu dengan menurunkan biayanya  

dan upaya mengurangi permintaan yang sulit dilayani dengan meningkatkan 

biaya. 

2.4.2 Kebutuhan Angkutan Umum Penumpang 

Munawar (2005) menyatakan bahwa tuntutan pemakai kendaraan 

angkutan pada dasarnya menghendaki tingkat pelayanan yang cukup memadai, 

baik waktu tempuh, waktu tunggu maupun keamanan dan kenyamanan yang 

terjamin selama perjalanan. Hal ini dapat dipenuhi bila penyediaan armada 

angkutan umum penumpang berada pada garis yang seimbang dengan permintaan 

jasa angkutan umum.  

Jumlah armada yang “tepat” sesuai dengan kebutuhan sulit dipastikan, 

yang dapat dilakukan adalah jumlah yang mendekati besarnya kebutuhan. 

Ketidakpastian itu disebabkan oleh pola pergerakan penduduk yang tidak merata 

sepanjang waktu, misalnya pada saat jam-jam sibuk permintaan tinggi, dan pada 

saat sepi permintaan rendah. (Munawar : 2005). 

Jumlah kebutuhan angkutan dipengaruhi oleh: 

1. Jumlah penumpang pada jam puncak 

2. Kapasitas kendaraan 
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3. Standar beban tiap kendaraan 

Sistem penyediaan kebutuhan angkutan umum merupakan keinginan dari 

berbagai lapisan masyarakat. Keinginan itu ditunjukkan terhadap aspek 

keselamatan, kecepatan dan kemudahan, sehingga tersedianya angkutan umum 

maka kompetisi antar moda tidak dapat dicegah. Jika kompetisi ini tidak terarah, 

akan menimbulkan efek negatif terhadap kualitas pelayanan maupun kualitas 

lingkungan dan terutama akan mempengaruhi kebijaksanaan finansial dan 

ekonomi. (Munawar : 2005) 

2.5 Permintaan (demand) dan Penawaran (supply) Transportasi 

a. Permintaan (demand) 

 Permintaan akan perjalanan mempunyai keterkaitan yang besar dengan 

aktivitas yang ada dalam masyarakat. Pada dasarnya permintaan atas jasa 

transportasi merupakan cermin kebutuhan akan transport dari pemakai system 

tersebut, baik untuk angkutan manusia maupun angkutan barang dan karena itu 

permintaan jasa akan transport merupakan dasar yang penting dalam 

mengevaluasi perencanaan transportasi dan desain fasilitasnya. Semakin banyak 

dan pentingnya aktivitas yang ada maka tingkat akan kebutuhan perjalananpun 

meningkat. 

 Pada dasarnya permintaan akan jasa transportasi merupakan cerminan 

akan kebutuhan transportasi dari pemakai system tersebut, pada dasarnya permintaan 

jasa transportasi diturunkan dari : 

1. Kebutuhan seseorang untuk berjalan dari suatu lokasi ke lokasi lainnya 

untuk  melakukan kegiatan. 

2. Permintaan akan angkutan barang tertentu agar tersedia tempat yang 

 diinginkan. 

 Dalam mengakomodasi permintaan akan perjalanan tentunya diperlukan 

biaya (harga) .  Hubungan antara permintaan dan biaya (harga) dihubungkan 

dengan kurva sebagai  berikut : 
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   Gambar 2.1 Kurva Fungsi Permintaan 

   Sumber : Morlok, 1978 

 Permintaan akan transportasi timbul dari perilaku manusia akan 

perpindahan manusia atau barang yang mempunyai ciri-ciri khusus. Ciri-ciri 

khusus tersebut bersifat tetap dan terjadi sepanjang waktu. Ciri-ciri tersebut 

mengalami jam-jam puncak pada pagi hari saat orang-orang memulai aktivitas 

dan pada waktu sore hari ketika pulang dari tempat kerja. Tidak mengalami titik-

titik puncak namun juga titik terendah pada hari-hari tertentu dalam setahun. 

Kebutuhan dan perilaku yang tetap ini menjadi dasar munculnya permintaan 

transportasi. 

b. Penawaran (supply) Trasportasi 

 Dalam pendekatan teori mikro ekonomi standar supply dan demand 

dikatakan berada pada kompetisi sempurna bila terdiri dari sejumlah besar 

pembeli dan penjual, dimana tidak satupun penjual maupun pembeli yang dapat 

mempengaruhi secara disproposional harga dari barang demikian juga hal 

transportasi. Dikatakan mencapai kompetisi sempurna bila tariff atau biaya 

transportasi tidak dipengaruhi oleh pihak penumpang maupun penyadia sarana 

transportasi. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa supply dirasa cukup, bila 

permintaan terpenuhi tanpa adanya pengaruh dalam tariff perjalanan baik dari 

penyedia transportasi maupun penumpang. 
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Gambar 2.2 Kurva Fungsi Penawaran 

    Sumber : Morlok, 1978 

 Ada kecenderungan bahwa semakin meningkatnya permintaan perjalanan 

yang membesar volume perjalanan akan memperbesar tariff perjalanan. 

Meningkatnya volume perjanan akan mengakibatkan antrian jadwal perjalanan, 

waktu pengambilan dan penurunan penumpang, kepadatan lalu lintas dan lainnya. 

Akibatnya lebih lanjut dari meningkatnya waktu perjalanan adalah meningkatnya 

tariff perjalanan akibat peningkatan bahan bakar yang dibutuhkan. 

c. Hubungan antara Permintaan dan Penawaran 

 Dalam pemikiran secara ekonomi yang sederhana, proses pertukaran 

barang dan jasa dapat terjadi sebagai akibat dari kombinasi antara permintaan dan 

penawaran. Titik keseimbangan kombinasi dua hal tersebut menjelaskan harga 

barang yang diperjualbelikan serta jumlahnya dipasaran. Titik keseimbangan (p*, 

q*) didapat jika biaya marginal produksi dan penjualan tersebut. Hal ini dapat 

diterangkan dengan gambar berikut : (Tamin, 1997) 
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Gambar 2.3 Keseimbangan Antara Permintaan dan Penaewaran 

  Sumber : Tamin, 1997 

2.6 Kinerja Angkutan Umum Penumpang  

Jumlah armada yang cukup besar juga jika tidak disesuaikan dengan 

kebutuhan permintaan dan kapasitas jalan (selalu terbatas), menimbulkan 

persaingan antar angkutan dalam hal tersebut penumpang dengan alasan kejar 

setoran sehingga memacu pengendara untuk tidak disiplin berlalu lintas. Hal ini 

dapat mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Indikator kuailtas 

pelayanan operasi angkutan dapat dilihat dari nilai kinerja operasi yang 

dihasilkan, parameter yang digunakan frekuensi, headway, load factor, kecepatan 

perjalanan dan waktu tempuh Asikin (2001). 
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Tabel 2.2 Indikator Kinerja Pelayanan 

No Aspek Parameter Standart 

1. Rute Wilayah yang dilayani angkutan umum   

2. Aksesbilitas 
Panjang jaringan jalan yang dilewati 

angkutan / luas area yang dilayani 
  

3. 
Jumlah 

penumpang 

Jumlah penumpang yang diangkut per 

bis per hari (orang/bis/hari) 
436 - 555 

4. Load factor 

Rasio jumlah penumpang dengan 

kapasitas tempat duduk persatuan waktu 

tertentu (%) 

  

5. 
Kecepatan Daerah kepadatan tinggi (km/jam) 10 - 12 menit 

perjalanan Daerah kepadatan rendah (km/jam) 25 menit 

6. 
Headway dan 

frekuensi 

Waktu kedatangan bus pertama dengan 

bus dibelakangnya 
10 - 20 menit 

7. Jumlah armada Jumlah armada per waktu siklus   

8. Availability 
Rasio jumlah bus yang beroprasi dengan 

jumlah bus keseluruhan 
80 - 90 

9. Utilisasi 
Rata - rata jarak perjalanan yang 

ditempuh (km/hari) 
230 - 360 

10. Operating ratio 
Perbandingan antara pendapatan dengan 

biaya operasional kendaraan 
1,05 - 1,08 

11. Keterjangkauan 
Tarif / penumpang - km (rupiah / pnp-

km rata - rata) 
  

Sumber : The World Bank, 1986 dalam Asikin, Zainal (2001) 

Parameter yang digunakan dalam menentukan kualitas angkutan umum 

penumpang adalah sebagai berikut : 

a. Frekuensi  

          Frekuensi adalah jumlah perjalanan dalam satuan waktu tertentu yang 

dapat diidentifikasikan sebagai frekuensi tinggi atau frekuensi rendah. Frekuensi 

tinggi berarti banyak perjalanan dalam periode waktu tertentu. Secara relatif 

frekuensi rendah berarti sedikit perjalanan selama periode waktu tertentu. 

Frekuensi, dapat diartikan juga sebagai segi dari hidup tiap moda angkutan umum 
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yang penting untuk penumpang dan mempengaruhi moda yang ditetapkan untuk 

dipakai (Abubakar: 1995). 

Menurut Morlok (1978), frekuensi adalah jumlah kendaraan yang lewat 

per satuan waktu. Frekuensi dapat dirumuskan sebagai berikut: 

H
1F 

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

Di mana: F = Frekuensi (kendaraan/menit) 

H  = Headway (menit) 

b. Headway  

Menurut Asikin (2001), Headway adalah waktu antara satu kendaraan 

dengan kendaraan lain yang berurutan di belakangnya pada satu rute yang sama. 

Headway makin kecil menunjukkan frekuensi semakin tinggi, sehingga akan 

menyebabkan waktu tunggu yang rendah. Hal ini merupakan kondisi yang 

menguntungkan bagi penumpang, namun di sisi lain akan menyebabkan proses 

bunching atau saling menempel antar kendaraan dan ini akan mengakibatkan 

gangguan pada arus lalu lintas lainnya. Untuk menghindari efek bunching 

ditetapkan minimum headway sebesar 1 menit. 

 Menurut Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 2002. Data headway 

diperoleh dari data Q/jam yang didapatkan dengan mencatat jumlah 

keberangkatan angkutan yang berada diterminal dalam waktu satu jam sehingga 

didapatkan jarak angkutan dalam satuan waktu. Headway yang ideal adalah 5 – 10 

menit, headway puncak adalah 2-5 menit). Nilai headway dirumuskan sebagai 

berikut : 

Ht = 
𝟔𝟎

𝑸/𝒋𝒂𝒎
............................................................. (2.2) 

Dimana :  

 𝑄

𝑗𝑎𝑚
   = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑗𝑎𝑚           

Ht      = headway dalam menit  
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c. Faktor muat (Load Factor) 

Load factor (LF) merupakan perbandingan antara kapasitas terjual dan 

kapasitas tersedia untuk satu perjalanan yang biasa dinyatakan dalam persen (%) 

(Abubakar,1995). 

Menurut Warpani (2002) load factor adalah ratio perbandingan antara 

jumlah penumpang yang diangkut dalam kendaraan terhadap jumlah kapasitas 

kendaraan selama satu lintasan, dengan rumus: 

LF = 
𝑱𝑭

𝑪
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 % .................................................................(2.3) 

Dimana : 

LF  =  Load Factor (%) 

JF = Banyaknya penumpang yang diangkut sepanjang satu 

lintasan sekali jalan. 

C    = kapasitas kendaraan. 

Nilai load factor  yang menjadi standart dalam Dinas Perhubungan Darat adalah 

dalam kondisi dinamis 70 %.   

d. Waktu Tunggu  

Menurut Direktorat Jendral Perhubungan Darat (2002), menyatakan 

waktu tunggu adalah waktu yang diperlukan oleh calon penumpang untuk 

menunggu kendaraan yang melewati suatu jalan, dimana waktu tunggu ini dapat 

diartikan separuh dari headway. 

Waktu tunggu = 0,5 x headway (menit) ...................................(2.4) 

e. Kecepatan Perjalanan  

Menurut Morlok (1978) menyatakan bahwa kecepatan perjalanan yaitu 

kecepatan kendaraan dari awal ruteke titik akhir rute, dan dirumuskan dengan : 

V = S/t ............................................................................(2.5) 

Dimana : 

V   = Kecepatan tempuh angkutan umum (Km/jam) 

S    = Jarak Tempuh Angkutan Umum (Km) 

t     = Waktu Tempuh Angkutan Umum (Jam) 
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2.7 Produktivitas  

 Dalam indikator produktivitas parameter yang digunakan adalah total 

produksi kendaraan. pengertian total produksi kendaraan adalah rata-rata 

pencapaian jumlah penumpang yang dapat diangkut dalam satu hari dan satu 

kendaraan Survey Research Institute (SRI) (Ruskandi, 2016). Produktivitas dapat 

dirumuskan sebagai berikut :  

Produktivitas  =   jumlah penumpang rata – rata (pnp/trip-kend)  x  jumlah trip  

                           rata-rata (trip/hari).................................................................(2.6) 

2.8 Kebutuhan Angkutan 

 Perhitungan kebutuhan angkutan dihitung menggunakan formulasi empiris 

dengan mempertimbangkan produktivitas angkutan (Ruskandi, 2016). 

Kebutuhan Angkutan = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑢𝑚𝑝𝑎𝑛𝑔/ℎ𝑎𝑟𝑖

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑢𝑡𝑎𝑛
 ……………………….(2.7) 

 


