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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke 

tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Sedangkan kendaraan umum adalah 

setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum dengan 

bayaran. (DRDJ, 2002) 

Angkutan umum penumpang adalah angkutan penumpang yang dilakukan 

dengan sistem sewa atau bayar. Termasuk dalam pengertian angkutan umum 

penumpang adalah angkutan kota ( bus, minibus,dsb), kereta api, angkutan air, dan 

angkutan udara. (Warpani, 2002). 

Kota probolinggo merupakan sebuah kota diprovinsi Jawa Timur, indonesia. 

Probolinggo merupakan kota terbesar keempat di Jawa Timur setelah Surabaya, 

Malang, dan Kediri. Kota Probolinggo Terletak sekitar 100 km sebelah 

tenggara Surabaya, Kota Probolinggo berbatasan dengan Selat Madura di sebelah 

utara, serta Kabupaten Probolinggo di sebelah timur, selatan, dan barat. 

Kecamatan Mayangan merupakan salah satu dari 5 (lima) Kecamatan yang 

ada di Kota Probolinggo. Kecamatan Mayangan terletak pada 7° 43′ Lintang Utara 

dan 113° 13′ Bujur Timur. Luas Kecamatan Mayangan 8,655 km² yang terbagi 

menjadi 5 (lima) Kelurahan dengan batas – batas wilayah. Kecamtan mayangan 

berbatasan dengan Selat Madura di sebelah utara, kecamatan Dringu di sebelah 

timur, kecamatan Kanigaran di Sebelah selatan, dan kecamatan Kademangan di 

sebalah barat. Kecamatan Mayangan merupakan bagian dari unsur Perangkat 

Daerah Kota Probolinggo, dimana dalam sistem Pemerintahannya dipimpin oleh 

seorang Kepala yang disebut Camat dengan Tingkat Eselon IIIa yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Probolinggo. (sumber : Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo) 

Angkutan umum merupakan salah satu penggerak aktifitas masyarakat pada 

suatau daerah atau desa. Karena siapapaun dapat memanfaatkannya, baik dari 

masyarakat kalangan bawah sampai masyarakat kalangan atas semua dapat 

https://id.wikipedia.org/wiki/Surabaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Madura
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Probolinggo
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menggunakannya. Namun terkadang banyak orang beranggapan bahwa angkutan 

umum hanya digunakan oleh masyarakat dari kalangan menegah kebawah terutama 

bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi. 

Penggunaan angkutan umum dihadapkan oleh beberapa pilihan moda 

transportasi yang disediakan oleh pemerintah, namun pada kenyataannya pengguna 

jasa angkutan umum lebih memilih menggunakan kendaraan pribad. Hal ini 

disebabkan oleh banyak faktor diantaranya kurangnya fasilistas yang disediakan 

oleh angkutan umum tersebut. Selain itu pada saat jam-jam sibuk terkadang 

angkutan umum yang kita jumpai memiliki kelebihan penumpang atau tidak 

melakukan perjalanan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Meningkatnya 

mobilitas masyarakat membuat masyarakat berfikir bahwa menggunakan 

kendaraan pribadi adalah solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah tersebut 

setiap harinya. 

Terdapat 350 angkutan umum penumpang di Kota Probolinggo yang dibagai 

kedalam 11 trayek angkutan umum penumpang. Angkutan umum penumpang kota 

probolinggo menggunakan trayek lalu lintas dengan kode angkutan umum yaitu A, 

B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan K. Masing-masing angkutan umum melewati rute yang 

telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Probolinggo. 

Angkutan umum penumpang kota probolinggo yang melewati rute Terminal 

Bayuangga – Mayangan ada 4 angkutan umum. Namun dalam kasus ini hanya 2 

angkutan umum yang akan dilakukan analisa kinerja angkutan umum penumpang. 

Angkutan umum penumpang kota Probolinggo yang digunakan sebagai obyek 

analisa adalah angkutan dengan Kode F dan kode G.  

Angkutan umum penumpang dengan kode F memiliki jumlah armada 

angkutan umum sekitar 21 armada. Namun hanya berkisar 15 armada angkutan 

umum kode F yang beroperasi di Kota Probolinggo. Jam operasi angkutan umum 

penumpang kode F dikota probolinggo dimulai sekitar pukul 06.00 WIB - pukul 

18.00 WIB. Sehingga banyak dari masyarakat Probolinggo yang lebih memilih 

menggunakan kendaraan pribadi untuk melakukan berbagai aktivitas. 

Sedangkan angkutan umum penumpang dengan Kode G memiliki jumlah 

armada angkutan umum sekitar 30 armada. Namun Hanya sekitar 24 armada 



3 
 

angkutan umum kode G yang masih beroperasi hingga sekarang. Jam operasi 

angkutan umum penumpang kode G dikota probolinggo dimulai sekitar pukul 06.00  

WIB - pukul 18.00 WIB. Diatas jam tersebut tidak ada angkutan umum yang 

beroperasi. Tarif angkutan umum penumpang di Kota Probolinggo sebesar Rp 

5.000 untuk umum yang menempuh jarak dekat maupun jarak jauh. Sedangkan 

pelajar dikenakan tarif angkutan umum sebesar Rp 2.000 untuk jarak dekat maupun 

jauh. 

Angkutan umum penumpang rute Terminal Bayuangga – Mayangan dengan 

kode operasi lyn F memiliki panjang rute rata-rata 8 km. Sedangkan angkutan 

umum penumpang Terminal Bayuangga- Mayangan kode operasi lyn G memiliki 

panjang rute rata-rata 9 km. Angkutan umum penumpang rute Terminal Bayuangga 

– Mayangan dengan kode F dan G beroperasi rata-rata 6 kali pulang pergi (PP) atau 

12 rit perjalanan setiap harinya. Setiap kali berangkat Angkutan Umum Penumpang 

terminal Bayuangga -Mayangan dengan kode F dan G mengisi tempat duduk 

dengan rata – rata 12 penumpang sekali perjalanan. Setiap kali beroperasi dengan 

jumlah 12 penumpang sekali jalan, angkutan umum penumpang rute Terminal 

Bayuangga – Mayangan kode F dan G mengangkut rata-rata 7-9 penumpang di 

waktu-waktu tertentu saja seperti pukul 06.30 – 07.30, sementara jam non sibuk 

rata-rata 3-5 penumpang. Waktu yang ditempuh angkutan umum penumpang rute 

Terminal Bayuangga – Mayangan kode F dan G sekitar ± 50 menit. Headway atau 

selisih waktu keberangkatan yang terkadang lambat terasa kurang efektif sehingga 

menyebabkan tingkat frekuensi rendah, hal ini berpengaruh terhadap kecepatan 

perjalanan (Km/jam) dan waktu perjalanan (jam), sehingga waktu tunggu pengguna 

jasa angkutan umum menjadi tidak efisien dan membuat pengguna jasa angkutan 

tersebut jenuh.  

Dengan terus meningkatnya mobilitas penduduk, maka dituntut tersedianya 

angkutan yang memenuhi syarat kelancaran, kenyamanan, dan keamanan bagi 

pengguna jasa angkutan umum khususnya Rute Terminal Bayuangga – Mayangan 

dengan kode operasi lyn F dan lyn G. Dari permasalahan yang terjadi di atas perlu 

diadakan studi kinerja Angkutan Umum Penumpang rute Termianl Bayuangga – 
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Mayangan kode operasi lyn F dan lyn G yang ditinjau dari parameter kinerja yaitu 

frekuensi, headway, load factor, waktu tempuh dan kecepatan perjalanan. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang 

terjadi antara lain: 

1. Headway atau selisih waktu keberangkatan angkutan yang membutuhkan 

waktu yang lama. 

2. Beralihnya pengguna jasa angkutan umum penumpang rute Terminal 

Bayuangga – Mayangan ke kendaraan pribadi 

3. Adanya kekosongan tempat duduk pada angkutan umum rute Terminal 

Bayuangga – Mayangan dijam-jam tertentu. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan dan uraian dari latar belakang serta identifikasi 

masalah yang telah dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan dalam 

penelitian ini adalah bagaimana Kinerja Pelayanan Angkutan Umum Penumpang 

rute Terminal Bayuangga – Mayangan dengan kode operasi angkutan lyn F dan 

kode operasi angkutan lyn G pada saat ini? 

1.4 Batasan Masalah  

1. Tidak membahas mengenai tingkat kepuasan penumpang pengguna jasa 

angkutan umum 

2. Tidak memperhitungkan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat 

3. Tidak membahas perubahan rute 

4. Tidak membahas aspek lalu lintas (arus kendaraan) 

5. Survei volume kendaraan dan jumlah penumpang, jenis kendaraan yang 

diamati hanya mencakup pada angkutan umum rute dengan kode operasi  

lyn F dan lyn G yang melewati Terminal Bayuangga – Mayangan. 

1.5 Tujuan Studi 

Adapun tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui tingkat kinerja 

Angkutan Umum Penumpang  rute Terminal Bayuangga – Mayangan dengan kode 

operasi angkutan lyn F dan kode operasi angkutan lyn G pada saat ini. 
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1.6 Manfaat Studi 

Adapun manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

1. Untuk Pengelola Angkutan Umum Kota Probolinggo 

Memberikan masukan bagi para instansi-instansi terkait untuk 

memperbaiki kinerja angkutan umum penumpang yang ada dikota 

Probolinggo khususnya penumpang angkutan umum rute Terminal 

Bayuangga – Mayangan dengan kode operasi angkutan lyn F dan kode 

operasi angkutan lyn G. 

2. Untuk Jurusan Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Malang 

Dapat dijadiakan referensi untuk diadakannya studi analisa kinerja 

angkutan umum (AUP) selanjutnya serta menambah pengetahuan bagi 

para pembaca guna referensi bahan bacaan. 

3. Penulis 

Studi analisa kinerja angkutan penumpang ini digunakan sebagai sarana 

untuk menambah wawasan dan pengalaman, serta sebagai sarana dalam 

menerpakan teori-teori yang didapat dibangku kuliah, dan dapat menjadi 

bekal ilmu Kinerja Angkutan Umum atau Angkutan Masal kedepannya. 

 

 

 

 

 

 

 




