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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Angkutan (Transportasi) 

Angkutan (Transport) adalah kegiatan perpindahan orang dan barang dari 

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

Yang harus diperhatikan adalah keseimbangan antara kapasitas moda angkutan 

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

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

barang maupun orang tidak terangkut, atau keduanya dijejalkan kedalam kendaraan 

yang ada. (Warpani, 2002). 

Pengangkutan dapat juga diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia 

dari tempat asal ketempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan gerakan dari 

tempat asal, darimana kegiatan angkutan dimulai, ketempat tujuan, kemana 

kegiatan pengangkutan akan diakhiri. Dalam hubungan ini, terlihat beberapa unsur-

unsur pengangkutan meliputi atas: 

a. Adanya muatan yang diangkut 

b. Tersedianya kendaraan sebagai alat angkutannya 

c. Ada jalanan/jalur yang dapat dilalui 

d. Adanya terminal asal dan terminal tujuan 

e. Tersedianya sumber daya manusia dan organisasi atau menajemen yang 

menggerakan kegiatan transportasi tersebut 

Pengangkutan menyebabkan nilai barang lebih tinggi di tempat tujuan 

daripada ditempat asal,dan nilai ini lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan 

untuk pengangkutannya. Nilai atau kegunaan yang diberikan oleh pengangkutan 

adalah berupa kegunaan tempat (Place utility) dan kegunaan waktu (time utility). 

Kedua kegunaan diperoleh jika barang telah diangkut ketempat dimana nilainya 

lebih tinggi dan dapat dimanfaatkan tepat pada waktunya (Nasution, 2004). 

Sedangkan, Transportasi merupakan pemindahan barang dan manusia dari 

tempat asal (dari mana kegiatan pengankutan diakhiri), sehingga transportasi adalah 

bukan tujuan untuk menanggulangi kesenjangan jarak dan waktu. Dalam kegiatan 
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produksi, perdagangan, pertanian, dan kegiatan ekonomi lainnya, jasa transportasi 

merupakan salah satu faktor masukan.(Asikin, 2001) 

Menurut Keputusan Mentri Perhubungan No. KM 35 tahun 2003 tentang 

Penyelenggaraan angkutan Orang dijalan dengan kendaraan umum, ada beberapa 

kriteria yang berkenaan deengan angkutan umum. Kendaraan umum adalah setiap 

kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan 

dipungut byaran baik langsung maupun tidak langsung. Trayek adalah lintasan 

kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang 

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

maupun tidak terjadwal. 

2.1.1  Angkutan Umum  

  Masalah transportasi pada dasarnya terjadi karena adanya interaksi yang 

sangat intern antara komponen-komponen sistem transportasi, dimana interaksi 

yang terjadi berada pada kondisi diluar kontrol, sehingga terjadi tidak 

keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud dapat saja terjadi karena 

ketidaksesuaian antara transport demand dan transport supply ataupun faktor-faktor 

relevan lainnya, yang pada dasarnya menyebabkan pergerakan manusia dan barang 

menjadi tidak efisien dan tidak efektif. Adanya permasalahan transportasi sudah 

lama ada, namun disiplin pemecahannya boleh dikatakan baru. Sementara 

permasalahannya sendiri berkembang sangat pesat. Angkutan itu sendiri pada 

dasarnya merupakan sarana untuk memindahkan orang dan barang dari suatu 

tempat ketempat lain. Tujuannya membantu orang atau kelompok untuk 

menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki atau mengirim barang dari tempat 

asal ketempat tujuan. (Warpani, 2002) 

 Dalam memilih moda transportasi atau angkutan umum untuk suatu jenis 

produk tertentu, lazimnya pengirim mempertimbangkan beberapa kriteria untuk 

memilih angkutan umum atau trasnportasi yang diingkan, antara lain: 

a. kecepatan waktu pengantaran dari rumah ke rumah atau dari gedung ke 

gedung 

b. frekuensi pengiriman terjadwal 

c. keandalan dalam memnuhi jadwal pada waktunya 
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d. kemampuan menangani angkutan dari berbagai barang 

e. banyaknya tempat singgah atau bongkar muat 

f. biaya per ton/kilometer 

g. jaminan atas kerusakan atau kehilangan barang 

(Nasution, 2004) 

2.1.2 Karakteristik Angkutan Umum 

 Menurut Warpani (1990) angkutan umum dapt dibedakan menjdi angkutan 

tak bermotor dan angkutan umum bermotor. Angkutan umum tak bermotor 

meliputi: becak, andong, yang beroperasi diseluruh kota terutama didaerah pasar, 

terminal, perumahan. Angkutan umum bermotor meliputi: bus kota, busa jarak jauh 

antar kota, taksi, dan ojek. Bus beroperasi pada jalur-jalur tertentu yangtelah 

ditetapkan diseluruh daerah. Taksi dan angkutan kota beroperasi di daerah 

perkotaan, stasiun kereta api, hotel-hotel, pusat pemerintahan, dan juga melayani 

panggilan melalui telepon. Sedangkan ojek beroperasi dipinggir jalan yang belum 

dilewati oleh angkutan lain. 

2.1.3  Angkutan Umum Penumpang (AUP) 

 Angkutan umum penumpang adalah angkutan penumpang yang dilakukan 

dengan sistem sewa atau bayar (Warpani, 2002). 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. 

Tujuan utama keberadaan angkutan umum penumpang adalah 

menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. 

Ukuran pelayanan yang baik adalah pelayanan yang aman, cepat, murah dan 

nyaman. Selain itu, keberadaan angkutan umum penumpang juga membuka 

lapangan pekerjaan. Pengadaan pelayanan angkutan umum penumpang memang 

secara langsung mengurangi banyaknya kendaraan pribadi, namun angkutan umum 

penumpang bukan obat mujarab untuk memecahkan persoalan lalu lintas kota. 

Pelayanan angkutan umum penumpang akan berjalan baik apabila tercipta 

keseimbangan antara kesediaan dan permintaan. (Warpani,1990). 
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2.1.4 Jenis Angkutan Umum Penumpang (AUP) 

 Berdasarkan Undang- Undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, Pasal 36 menyebutkan bahwa pelayanan angkutan orang dengan 

kendaraan umum terdiri dari: 

a. Angkutan antar kota yang merupakan pemindahan orang dari suatu  kota 

ke kota lain. 

b. Angkutan  kota yang merupakan pemindahan orang dari suatu kota ke kota 

lain. 

c. Angkutan perdesaan yang merupakan pemindahan orang dalam dan atau 

antar wilayah perdesaan. 

d. Angkutan lintas batas negara yang merupakan angkutan orang yang 

melalui lintas batas negara lain. 

2.2 Kebutuhan Angkutan Umum Penumpang (AUP) 

Tuntutan pemakai kendaraan angkutan pada dasarnya mengkehendaki tingkat 

pelayanan yang cukup memadai, baik waktu tempuh, waktu tunggu maupun 

keamanan dan kenyamanan yang terjamin selama perjalanan. Hal ini dapat dipenui 

bila penyediaan armada angkutan umum penumpang berada pada garis 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. 

Jumlah kebutuhan angkutan dipengaruhi oleh: 

a. Jumlah penumpang pada jam puncak 

b. Kapasitas kendaraan 

c. Standar beban tiap kendaraan 

Sistem penyediaan kebutuhan angkutan umum merupakan keinginan dari 

berbagai lapisan masyarakat. Keinginan itu ditunjukakn terhadap aspek 

keselamatan, kecepatan, dan kemudahan, sehingga tersedianya angkutan umum 

maka kompetisi antar moda tidak dapat dicegah. Jika kompetisi ini tidak terarah, 
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akan menimbulkan efek negatif terhadap kualitas pelayanan maupun kualitas 

lingkungan dan terutama akan mempengaruhu kebijaksaan finansial dan ekonomi. 

Kebutuhan akan angkutan penumpang tergantung fungsi bagi kegunaan 

seseorang (personal place utility). Seseorang dapat mengadakan perjalanan untuk 

kebutuhan pribadi atau untuk keperluan usaha. (Salim, 1993) 

Kebutuhan akan angkutan barang sebagaian besar merupakan kebutuhan 

yang berkaitan dengan faktor – faktor lain. Suatu jenis barang lebih bermanfaat di 

suatu tempat dari pada di tempat lain, si pemilik sanggup membayar harga untuk 

terciptanya kegunaan barang tersebut di tempat yang bersangkutan (place utility), 

bukan semata – mata untuk pemindahan barangnya tersebut. (Salim, 1993) 

2.3 Peran Angkutan Umum Penumpang (AUP) 

Pada umumnya kota yang berada pada jalur sistem angkutan merupakan kota 

yang berkembang pesat. Hal-hal yang mengurangi sumbangan angkutan umum 

bagi mobilitas suatu kota antara lain adalah perubahan gaya hidup, pola 

perkembangan kota, dan pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi. Namum 

sarana trasnportasi seperti bis dan kereta api masih memainkan peran yang amat 

penting dalam kehidupan kota maupun antar kota. (Warpani, 1990). 

Dalam melayani kepentingan mobilitas masyarakat dalam melakukan 

kegiatannya, baik kegiatan sehari-hari yang berjarak pendek atau menengah 

(angkutan perkotaan / pedesaan dan angkutan antarkota dalam provinsi) maupun 

kegiatan sewaktu-waktu antarprovinsi(angkutan antar kota dalam provinsi/ AKDP 

dan antar kota antar provinsi/AKAP) merupakan peranan utama angkutan umum. 

Aspek lain dalam pelayanan angkutan umum adalah peranannya dalam 

pengengendalian lalu lintas, penghematan energi, dan pengembangan wilayah 

(Warpani, 2002) 

Orang ataupun masyarakat memerlukan angkutan untuk mencapai tempat 

kerja, untuk berbelanja, berwisata, maupun memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi 

lainnya. Ada dua golongan besar yaitupaksahwan dan pilihwan, dimana dua 

golongan besar ini merupakan pemakai jasa angkutan umum.(Warpani, 1990) 

Kepemilikan kendaraan adalah faktor penting yang mempengaruhi apakah 

orang tergolongpaksawan atau pilihwan. Dimana-mana tetap terdapat orang yang 
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ternyata membutuhkan dan menggunakan sarana angkutan umum penumpang, 

yang tingkat kepemilikan kendaraannya tinggi sekalipun. Cukup beralasan untuk 

mengatakan bahwa proporsi pilihwan didaerah perkotaan tingkat kepemilikan 

kendaraannya tinggi lebih banyak dari paksawan ( Warpani, 1990) 

Zaman sekarang perkembangan kepemilikan kendaraan yang pesat akibat 

meningkatnya kesejahteraan masyarakat karena tak diikuti terus menerus dengan 

pembangunan jaringan jalan. Hal ini telah mendorong banyak kota menggalakkan 

penggunaan AUP. Adapun sejumlah kota dinegara maju peranan AUP sangat 

dirasakan manfaatnya, dimana fungsinya melayani pergerakan orang dan barang 

sehingga kebijaksanaan yang menyangkut sistem perangkutan tidak dapat 

mengabaikan peranannya yang penting itu (Warpani, 1990) 

Kemampuan untuk meningkatkan mutu angkutan umum penumpang bisa 

dilakukan dengan beberapa cara yang bisa dilakukan termasuk kebijakan yang lebh 

memberi perhatian khusus terhadap angkutan umum penumpang seperti pengadaan 

lajur khusus bus, lajur bus bolak balik, pembatasan atau larangan kendaraan pribadi 

dalam kawasan tertentu yang bermaksud semuanya untuk memperlancar dan 

membantu peningkatan kelancaran dalam berlalu lintas (Warpani,1990) 

Angkutan umum penumpang masih mempunyai peranan penting dalam 

ancaman semakin mahalnya bahan bakar minyak dan semakin langkanya 

ketersedian bahan bakar minyak. Pemerintah sudah mewacanakan akan pelan-pelan 

mengganti dengan bahan bakr minyak pertamax. Namun hal itu masih memerlukan 

waktu untuk pengkajian ulang kebijakan pemerintah tersebut dalam hal keamanan, 

efisiensi dana efektifitas (Warpani, 1990) 

Perkembangan teknologi yang semakin pesatmenimbulkan dampak yang 

sangat besar terhadap ketergantungan masyarakat akan angkutan umum 

penumpang. Terbukti karena sangat efisien dalam penggunaan energi dan biaya 

(Warpani, 1990) 

2.4 Pelayanan Angkutan Umum Penumpang (AUP) 

Dalam pelayanan angkutan umum tujuannya adalah untuk membantu orang 

atau kelompok orang menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki, atau 

mengirimkan barang dari tempat asalnya ketempat tujuannya. Memberikan 
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pelayanan yang aman, cepat, nyaman dan murah pada masyarakat yang 

mobilitasnya semakin meningkat, terutama bagi para paksawan dalam menjalankan 

kegiatannya. Keberadaan angkutan umum sangat membantu dalam menejemen 

lalulintas dan angkutan jalan karena tingginya tingkat efisiensi yang dimiliki 

segingga dapat menjadi sarana yang tepat bagi penggu jalan. 

Dalam hal penyediaan pelayanan angkutan umum demi untuk memnuhi 

permintaan masyarakat yang sangat beraneka ragam. Unsur komersil dalam hal 

pengetahuan biaya, kecepatan dan pengetahuan akan pasar pemasaran sangat 

penting dalam hal pilihan penawaran pelayanan. 

Misalnya, penumpang tertentu pada jam sibuk dapat saja memilih cepat 

sampai  ke tempat tujuan. Dengan demikian, ada tawaran pilihan moda atau 

pancaran moda (moda split) angkutan sehingga ada pengisian kapasitas pada 

berbagai moda, pada intinya tetap sama yakni operator harus memahami pola 

kebutuhan dan harus mampu bagaimana caranya memenuhi kebutuhan secara 

ekonomi. Jadi, dalam hal ini dapat dikenali adanya unsur-unsur: 

a. Sarana atau moda angkutan dengan kapasitas tertentu yaitu bus, kereta apai, 

kapal, pesawat terbang. 

b. Biaya, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk menggerakan operasi 

pelayanan sesuai dengan sifat teknik moda yang bersangkutan. 

c. Prasarana, yakni jalan dan terminal yang merupakan simpul jasa pelyanan 

angkutan 

d. Sifat atau sumber daya manusia yang mengoperasikan pelayanan angkutan. 

(Warpani, 2002) 

2.5 Permintaan dan Penawaran Trasportasi 

2.5.1 Segi Permintaan (Demand) 

Menurut (Salim,1993) Kebutuhan akan jasa – jasa transportasi ditentukan 

oleh barang – barang dan penumpang yang akan di angkut dari satu tempat ke 

tempat lain. 

Jumlah kapasitas angkutan yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan 

sangat terbatas, di samping itu permintaan terhadap jasa transportasi merupakan 

derived demand.  
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a. Pertumbuhan penduduk 

Pertumbuhan penduduk satu daerah, propinsi dari satu negara akan membawa 

pengaruh terhadap jumlah jasa angkutan yang dibutuhkan (perdagangan, pertanian, 

perindustrian dan sebagainya) 

b. Pertumbuhan wilayah dan daerah 

Dalam rangka pemerataan pembangunan dan penyebaran penduduk di 

seluruh pelosok Indonesia, transportasi sebagai sarana dan prasarana penunjang 

untuk memenuhi kebutuhan akan jasa angkutan harus dibarengi sejalan dengan 

program pembangunan guna memenuhi kebutuhan tersebut 

c. Transmigrasi dan penyebaran penduduk 

Transmigrasi dan penyebaran penduduk ke seluruh daerah di Indonesia salah 

satu faktor demand yang menentukan banyaknya jasa-jasa angkutan yang harus 

disediakan oleh perusahaan angkutan. 

Selain jasa angkutan yang disediakan, harus diperhatikan pula keamanan, 

ketepatan, keteraturan, kenyamanan dan kecepatan yang dibutuhkan oleh pengguna 

jasa transportasi. 

Sifat-sifat permintaan jasa angkutan: 

Terdapat bebrapa sifat khusus yang melekat pada permintaan akan jasa 

transportasi dan yang membedakannya dengan permintaan terhadap barang-barang 

lainnya, yaitu sebagai berikut: 

a. Permintaan akan jasa angkutan merupakan suatu permintaan yang bersifat 

turunan, saduran atau dalam istilah ekonomi, lazim disebut derevid demine. 

Dengan demikian, permintaan akan jasa transportasi baru akan ada apabila 

ada faktor-faktor yang mendorongnya. 

b. Permintaan akan jasa transportasi pada dasarnya adalah seketika/tidak mudah 

untuk digeser atau ditunda dan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi waktu. 

c. Permintaan akan jasa transport sangat dipengaruhi oleh elasitas pendapatan. 

d. Pada hakikatnya tidak tanggap/ perasa terhadap perbedaan tingkat biaya 

transpor untuk pengangkutan penumpang,tetapi sangat perasa/tanggap 

terhadap pengangkutan barang. 
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e. Jasa transport addalah jasa campuran (producted mixed). Permintaan akan 

jasa transport adalah kompleks, karena permintaan tersebut tidak hanya 

dilandasi oleh keinginan. 

(Nasution, 2004) 

2.5.2 Segi Penawaran (Supply) 

   Menurut Salim,1993 Penyediaan jasa – jasa transportasi untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat ada kaitanya dengan permintaan akan jasa transportasi 

secara menyeluruh. 

 Tiap moda transportasi mempunyai sifat, karakteristik dan aspek teknis yang 

berlainan, hal mana akan mempengaruhi terhadap jasa-jasa angkutan yang 

ditawarkan oleh pengangkutan. Dari segi penawaran (supply) jasa-jasa angkutan 

dapat kita bedakan dari segi: 

a. Peralatan yang digunakan 

b. Kapasitas yang tersedia 

c. Kondisi yang tersedia 

d. Produksi jasa yang dapat diserahkan oleh perusahaan angkatan 

e. Sistem pembiayaan dalam pengoperasian alat pengangkutan 

Dari segi penyedia jasa angkutan merasa puas yang berhubungan dengan: 

a. Keamanan 

b. Ketetapan 

c. Kenyamanan 

d. Kecepatan 

e. Kesenangan 

f. Kepuasan dalam pengangkutan tersebut 

Sifat-sifat Penawaran Jasa Transport: 

Penawaran jasa transport mempunyai sifat-sifat khusus sebagai berikut: 

a. Hasil produksi yang ditawarkan tidak dapat disimpan (unstorable) dan 

karenanya tidak dapat dijadikan barang/komoditas inventaris yang dapat 

disimpan. 

b. Nilai produknya semakin lama semakin menurun, lebih-lebih pada saat 

kendaraan sudah berangkat, nilainya sudah menjadi nol atau negatif. 
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c. Jasa angkutan pada umumnya bersifat perorangan (the service is ususlly 

personalized). 

d. Tidak adanya kemungkinan penggantian jasa angkutan yang telah dibeli, 

apabila ternyata jasa angkutan itu tidak memuaskan. 

e. Tingkat kesukaran menentukan kualitas angkutan. 

f. Waktu dimulainya dan selesainya proses produksitidak bisa selalu tepat 

waktu, karena produksi jasa angkutan banyak tergantung dari faktot-faktor 

diluar kendali perusahaan. 

g. Jasa angkutan pada umumnya ditawarkan dalam satu paket jasa (a bundle of 

service) 

h. Proses produksi dalam menciptakan jasa angkutan tidak pernah terjadi dalam 

satu pebrik dengan lokasi tertentu. 

(Nasution, 2004) 

2.6 Definisi Kinerja Angkutan Umum Penumpang (AUP) 

Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam kamus besar bahasa 

indonesia edisi ketiga (2000), kinerja adalah (1) sesuatu yang dicapai, (2) prestasi 

yang diperlihatkan, (3) kemampuan kerja. Namun kinerja disini adalah untuk 

menganalisa terhadap satu kegiatan evaluasi tertentu, baik kegiatan evaluasi yang 

akan dilaksanakan sedang dan selesai dilaksanakan untuk bahan perbaikan dan 

penilaian pelaksanaan kegiatan evaluasi tersebut. Analisa semacam ini dianggap 

perlu dilakukan karena didalam pelaksanaan suatu kegiatan evaluasi perlu adanya 

analisis dan dalam pembahasan mengenai studi evaluasi kinerja angkutan 

dibutuhkan indikator yang akan menganalisa sebagai dasar penilaian dalam 

penentuan akan hasil analisa tersebut (Asikin, 2001) 

Jumlah armada yang cukup besar juga tidak disesuaikan dengan kebutuhan 

permintaan dan kapasitas jalan (selalu terbatas),menimbulkan persaingan antar 

angkutan dalam hal tersebut penumpang dengan alasan kejar setoran sehingga 

mamacu pengendara untuk tidak disiplin berlal lintas. Hal ini dapat mengakibatkan 

kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Indikator kualitas pelayanan operasi 

angkutan dapat dilihat dari nilai kinerja operasi yang dihasilkan. (Asikin, 2001) 
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2.7 Kinerja Pelayanan Angkutan Umum Penumpang 

1. Frekuensi 

 Frekuensi adalah jumlah kendaraan yang lewat persatuan waktu yang dapat 

diidentifikasi sebagai frekuensi tinggi atau frekuensi rendah. Frekuensi tinggi 

berarti banyak perjalanan dalam periode waktu tertentu. Secara relative frekuensi 

rendah berarti sedikit perjalanan selama periode waktu tertentu. Frekuensi, dapat 

diartikan sebagai segi dari hidup tiap moda, angkutan umum yang penting untuk 

penumpang dan mempengaruhi moda yang diterapkan untuk dipakai. 

 Frekuensi adalah jumlah  kendaraan yang beroperasi selama waktu tertentu 

atau selama 1 jam. (Morlok,1978) 

F =
1

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

Di mana : 

F : Frekuesni (Kendaraan/jam) 

H : Headway (jam/kendaraan) 

 

2. Load factor (faktor muat) jam sibuk dan di luar jam sibuk. 

Load factor adalah nisbah antara jumlah penumpang yang diangkut dengan 

daya tampung atau kapasitas kendaraan, selama satu lintasan. Faktor ini dapat 

menjadi petunjuk untuk mengetahui apakah jumlah armada yang ada masih kurang, 

mencukupi, atau melebihi kebutuhan suatu lintasan Angkutan Umum Penumpang. 

(Warpani,1990) 

Menurut Surat Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: 

SK.687/AJ.206/DRDJ/2002, load factor merupakan perbandingan antara kapasitas 

terjual dan kapasitas tersedia untuk satu perjalanan yang biasa dinyatakan dalam 

persen (%). Batas ideal muatan 70% (KM 35 Tahun 2003). 

Lf =
P

K
x100%.........................................................................................(2.2) 

Di mana : 

Lf  : load factor (%)  

P : Jumlah Penumpang yang diangkut sepanjang satu lintasan sekali jalan. 

K : Kapasaitas angkut (orang) 
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3. Headway 

Headway adalah waktu antara satu kendaraan dengan kendaraan lain yang 

berurutan di belakangnya pada satu rute yang sama. Headway makin kecil 

menunjukan 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 aruslalu lintas lainnya. 

Untuk menghindari efek bunching ditetapkan minimum hedway sebesar 1 menit 

(Asikin, 2001) 

Headway adalah  rata-rata interval waktu antara sepasang kendaraan yang 

beruntun,dan diukur pada suatu periode waktu pada satu titik/lokasi tertentu. Secara 

umum headway waktu rata-rata dapat dirumuskan sebagai berikut: 

h =
60

Q/jam
................................................................................................(2.3) 

dimana: 

h  = headway (menit) 

Q/jam = jumlah kendaraan dalam 1 jam  

4. Jumlah Kendaraan yang beroperasi (%) 

Menurut (Marsudi, 2006) Jumlah kendaraan yang operasi di definisikan 

sebagai perbandingan antara jumlah kendaraan yang beroperasi dengan total 

jumlah kendaraan yang tersedia (berijin trayek), jumlah kendaraan yang 

beroperasi dinyatakan dalam bentuk (%) dan dirumuskan sebagai beriku:  

𝑘endaraan yang beroperasi =

jumlah kendaraan yang beroperasi

jumlah kendaraan yang tersedia
x100...................................................................(2.4) 

5. Kecepatan Perjalanan 

 Menurut (Morlok,1978) Kecepatan perjalanan yaitu kecepatan kendaraan 

dari awal rute ke titik akhir rute, dan dirumuskan dengan : 

𝑉 =
S

t
.....................................................................................................(2.5) 

Di mana : 

V  : kecepatan tempuh (km/jam) 
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S : panjang rute (Km) 

t : waktu tempuh (jam) 

6. Waktu Pelayanan 

Menurut (Marsudi, 2006) merupakan waktu selama kendaraan dalam suatu 

trayek masih beroperasi. Waktu dihitung dari awal kendaraan beroperasi pada pagi 

hari hingga terakhir kendaraan beroperasi pada sore atau malam harinya. 

7. Waktu tunggu  

Waktu tunggu adalah waktu yang dibutuhkan oleh penumpang selama 

menuggu angkutan kota sampai penumpang tersebut mendapat kesempatan untuk 

menaiki angkutan kota tersebut. Waktu tunggu akan sebesar setengah dari headway. 

(Morlok, 1978) 

Wt = 0,5 x H (menit).................................................................................(2.6) 

Dimana: 

H = Waktu antara (headway) 

8. Waktu Perjalanan 

Menurut (Marsudi, 2006) Waktu yang menempuh 1 kilometer panjang trayek 

dalam satuan menit/kilometer. Waktu yang diperlukan oleh angkutan umum untuk 

menempuh panjang trayek, dari titik awal sampai dengan titik akhir, dalam satuan 

menit. 

2.8  Produktivitas Angkutan 

Menurut (Ruskandi, 2016) 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. Produktivitas dapat dirumuskan menggunakan formulasi 

empiris sebagai berikut :  

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

                     rata-rata (trip/hari).....................................................(2.7) 
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2.9  Kebutuhan Angkutan 

Menurut (Ruskandi, 2016) Menggunakan formulasi empiris dengan 

mempertimbangkan produktivitas angkutan 

Kebutuhan Angkutan = produktivitas angkutan (pnp/hari) / produktivitas ideal 

(pnp/kend x trip/hari) ..............................  (2.8) 

 

2.10 Aspek Pelayanan 

2.10.1 Kualitas Pelayanan 

 Standar pelayanan (service standart) adalah merupakan parameter yang 

digunakan dalam menilai kualitas pelayanan angkutan umum baik itu secara 

keseluruhan maupun pada trayek tertentu.  

2.10.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup evaluasi pengoprasian angkutan umum terhadap standar 

pelayanan yang ada meliputi : 

1. Penentuan indikator untuk kerja pelayanan 

2. Penentuan standar pelayanan 

3. Penerapan standar pelayanan menurut ukuran kota dan jenis trayek 

berdasarkan perhitungan dan pembobotan standar pelayanan. 

Pemobotan pelayanan terhadap kualitas pelayanan atau pengoperasian 

angkutan kota adalah sebagai berikut: 

a. Nilai bobot 1 untuk standar pelayann dengan kriteria kurang 

b. Nilai bobot 2 untuk standar pelayanan dengan kriteria sedang. 

c. Nilai bobot 3 untuk standar pelayanan dengan kriteria baik 

Untuk Load Faktor muat dalam jam sibuk kriteria kurang yaitu lebih dari 1, 

kriteria sedang antara 80 – 100 dan kriteria baik kurang dari 80, Load Faktor diluar 

jam sibuk kriteria kurang lebih dari 1, kriteria sedang antara 70 – 100 dan kriteria 

baik kurang dari 70. Tentang standar kinerja angkutan berdasarkan nilai bobotnya. 

Selain Load Faktor (jam sibuk dan di luar jam sibuk) ada kecepatan perjalanan, 

Headway , waktu perjalanan, waktu pelayanan, Frekuensi, jumlah kendaraan yang 

operasi, waktu tunggu, awal dan akhir waktu pelayanan. Untuk lebih lanjut dapat 

dilihat pada Tabel 2.1 
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Tabel. 2.1 Indikator Standar Pelayanan Angkutan Umum 

No INDIKATOR PELAYANAN SATUAN 

STANDAR PENILAIAN 

KURANG 

(1) 

SEDANG 

(2) 

BAIK 

(3) 

1 Load Factor jam sibuk % > 100 80 - 100 < 80 

2 Load Factor, di luar jam sibuk % >100 70 - 100 < 70 

3 Kecepatan Perjalanan Km/jam <5 5 - 10 > 10 

4 Headway Menit >15 10 - 15 < 10 

5 Waktu Perjalanan Menit/km >12 6 - 12 < 6 

6 Waktu Pelayanan jam <13 13 - 15 > 15 

7 Frekuensi Kend/jam <4 4 - 6 > 6 

8 Jumlah Kendaraan yang Beroperasi % <82 82 - 100 100 

9 Waktu Tunggu Menit >30 20 - 30 <20 

Sumber : Dinas Perhubungan Darat 2002 dalam marsudi, dkk 2006 

Nilai bobot standar kinerja angkutan umum terhadap tingkat kenyamanan 

dan pengoperasian dapat di ukur dengan kriteria baik nilai bobot 18,00 – 24,00, 

kriteria sedang mempunyai nilai bobot 12,00 – 17,99, dan sedangkan kriteria 

kurang dapat diukur dengan nilai bobot kurang dari 12. Selengkapnya ada pada 

Tabel 2.2 

Tabel 2.2 Standar Kinerja Pelayanan Angkutan Umum 

KRITERIA TOTAL NILAI 

Baik 18,00 – 24,00 

Sedang 12,00 – 17,99 

Kurang <12 

           Sumber : Dinas Perhubungan Darat 2002 dalam marsudi, dkk 2006 

 

 

 

 




