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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Transportasi 

2.1.1  Pengertian Transportasi  

 Transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari 

tempat asal ke tempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan gerakan dari 

tempat asal, dari mana kegiatan angkutan dimulai, ke tempat tujuan, kemana 

kegiatan pengangkurtan diakhiri. Peranan transportasi sangat penting untuk saling 

menghubungkan daerah sumber bahan baku, daerah produksi, daerah pemasaran 

dan daerah pemukiman sebagai tempat tinggal konsumen. Transportasi memiliki 

beberapa unsur diantaranya meliputi : 

 1. Ada muatan yang diangkut. 

 2. Tersedia kendaraan sebagai pengangkutnya. 

 3. Ada jalanan yang dapat dilalui. 

 4. Ada terminal asal dan terminal tujuan. 

 5. Sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang         

 menggerakkan kegiatan transportasi tersebut. 

 Sistem transportasi dari suatu wilayah dapat didefinisikan sebagai suatu 

sistem yang terdiri dari prasarana/sarana dan sistem pelayanan yang 

memungkinkan adanya pergerakan keseluruh wilayah, sehingga : 

terakomodasinya mobilitas penduduk, dimungkinkan adanya pergerakan barang, 

dimungkinkan akses ke semua wilayah. 

 Pengangkutan memberikan jasa kepada masyarakat, yang disebut jasa 

angkutan. Jasa angkutan merupakan keluaran (output) perusahaan angkutan yang 

bermacam-macam jenisnya sesuai banyaknya jenis alat angkutan (seperti jasa 

pelayaran, jasa kereta api, jasa penerbangan jasa angkutan bus dan lain-lain). 

Sebaliknya, jasa angkutan merupakan salah satu faktor masukan (input) dari 

kegiatan produksi, perdagangan, pertanian dan kegunaan lainnya (Nasution 

2003:16) 
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2.1.2 Fungsi Transportasi  

 Pengangkutan berfungsi sebagai faktor penunjang dan perangsang 

pembangunan (the promoting sector) dan pemberi jasa (the service sector) bagi 

perkembangan ekonomi. Fasilitas pengangkutan harus dibangun mendahului 

proyek-proyek pembangunan lainnya.  

Perluasan dermaga di pelabuhan didahulukan daripada pembangunan 

pupuk yang akan dibangun, guna melancarkan pengiriman peralatan pabrik dan 

bahanbaku serta penyaluran hasil produksi ke pasar setelah pabrik beroperasi 

(Nasution, 2003 : 19). 

 Transportasi manusia atau barang bisanya bukanlah merupakan tujuan 

akhir, tetapi hal itu dilakukukan untuk mencapai tujuan lain, oleh karena itu, 

permintaan atas jasa transportasi disebut sebagai permintaan turunan (derived 

demand)  yang timbul akibat adanya permintaan akan komoditi atau jasa lain. 

Pada dasarnya permintaan jasa transportasi diturunkan dari : 

 Kebutuhan seseorang untuk berjalan dari satu lokasi ke lokasi lainnya 

untuk melakukan suatu kegiatan (misalnya bekerja, sekolah, dll). 

 Permintaan akan angkutan barang tertentu agar tersedia di tempat yang 

diinginkan. (Morlok, 2000 : 452) 

Untuk menunjang perkembangan ekonomi yang mantap perlu dicapai 

keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan. Jika penyediaan jasa 

angkutan lebih kecil daripada permintaannya, akan terjadi kemacetan arus barang 

dan penumpang yang dapat menimbulkan kegoncangan harga di pasaran. 

Sebaliknya, jika penawaran jasa angkutan melebihi permintaannya maka akan 

timbul persaingan tidak sehat yang akan menyebabkan banyak perusahaan 

angkutan rugi fdan menghentikan kegiatannya, sehingga penawaran jasa angkutan 

berkurang, selanjutnya menyebabkan ketidak lancaran arus barang dan 

kegoncangan harga di pasaran (Nasution, 2003 : 19). 
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2.1.3 Sifat – sifat permintaan Jasa Angkutan  

 Terdapat beberapa sifat khusus yang melekat pada permintaan jasa 

transport yang membedakan dengan permintaan terhadap barang –barang lainnya, 

yaitu sebagai berikut. 

a) Derived demand. Permintaan akan jasa angkutan, merupakan suatu 

permintaan yang bersifat turunan, saduran atau dalam istilah ekonomi 

lazim disebut “derived demand”. Dengan demikain permintaan akan 

jasa  transport baru akan ada, apabila ada faktor-faktor yang 

mendorongnya.  Permintaan jasa transpor tidak berdiri sendiri, 

melainkan tersembunyi  dibalik keoentingan orang lain. Permintaan 

akan jasa angkutan, baru akan timbul apabila ada hal-hal dbalik 

permintaan itu, misalnya keinginan untuk  rekreasi, keinginan 

untuk sekolah atau untuk berbelanja, keinginan untuk  menengok 

keluarga yang sakit, dan sebagainya. 

b) Permintaan akan jasa transport, pada dasarnya adalah seketika / tidak 

mudah untuk digeser atau ditunda dan sangat dipenuhi oleh fluktuasi 

waktu, yang dapat bersifat harian, mingguan (Sabtu dan Minggu untuk 

tujuan rekreasi), bulanan atau tahunan (musim libur anak sekolah, 

Lebaran, atau Natalan). 

c) Permintaan jasa transport sangat dipengaruhi oleh elestisitas 

pendapatan. Perilaku hukum Egel berlaku disini, dimana Egel 

mengatakan bahwa apabila pendapatan dari seseorang naik, maka orang 

tersebut akan secara sebanding mengurangi pengeluarannya dengan 

barang-barang yang lebih mewah atau sekunder. 

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

transport untuk pengangkutan barang. Ini berarti pemintaan penumpang 

bersifat elastis. 

e) Jasa transport adalah jasa campuran (produk mixed) permintaan akan 

jasa transport adalah kompleks karena permintaan tersebut tidak hanya 

dilandasi oleh keinginan untuk memindahkan sesuatu dari suatu tempat 
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ke tempat lain, tetapi banyak variabel-variabel lain yang mempengaruhi 

keinginan untuk memindahkan barang tersebut seperti kecepatan, 

tetepatan, kenyamanan, keterandalan dan sebagainya. 

 Oleh karena itu, permintaan dan pemilihan pemakai jasa angkutan (user) 

akan jenis jasa transport ini akan ditntukan oleh beberapa faktor yaitu sebagai 

berikut. 

a) Sifat-sifat dari muatan (phisycal charakteristics) 

 Barang-barang yangf nilainya tinggi terpadu dengan volume yang tidak 

besar, seperti komponenen-komponen elektronik untuk peralatan yang 

mahal, baju-baju terutama model baju baru (fashion goods) dan lain-

lain, biasanya diangkut melalui transportasi udara barang-barang 

bernilai rendah dipadu dengan volume yang besar,biasanya di transport 

melalui laut, jalan raya dan jalan baja (kereta api). 

b) Biaya transport 

 Makin rendah biaya transpor makin banyak permintaan akan jasa 

transport. Tingkat biaya transport merupakan faktor penentu dalam 

pemilihan jenis jasa transpor. 

c) Tarif Transport 

 Tarif transpor yang ditentukan oleh berbagai macam moda transport, 

untuk  tujuan yang sama, seperti tarif angkutan untuk Jakarta – 

Banten yang  ditawarkan untuk jasa kereta api, perusahaan bus, 

perusahaan penerbangan  kan mempengaruhi pemilihan moda 

transport. 

d) Pendapatan pemakai jasa transport (user) 

 Apabila pendapatan penumpang naik, maka akan lebih banyak jasa 

transport yang akan dibeli oleh para penumpang. 

e) Kecepatan angkutan pemilihan ini sangant tergantung pada faktor 

waktu yang dimiliki oleh penumpang. Bagi mereka yang mempunyai 

waktu sedikit, biasanya mencari atau memilih moda transportasi yang 

cepat, jadi faktor kecepatan yang menentukan pemilihan moda 

transport. Sebaliknya mereka yang mempunyai waktu yang banyak, 
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biasanya memilih moda transport yang memberikan suatu kenyamanan 

(relaxation). Kecepatan, terutama penting untung barang- barang yang 

mudah busuk/rusak, atau untuk segera dapat memanfaatkan perbedaan 

harga (antar pasar) 

f) Kualitas pelayanan 

Kualitas pelayanan terdiri dari frekuensi, pelayanan baku (standard of 

service), kenyamanan, ketepatan (reability), keamanan, dan 

keselamatan (Nasution 2004: hlm 50-51) 

2.1.4 Tahap Perencanaan Transportasi (Jangka Waktu Perencanaan) 

 Sebelumnya telah diutarakan bahwa perencanaan transportasi memiliki 

tahapan dan batasan waktu, sesuai dengan karakteristik dari rencana (bagaimana 

sifat dan bagaimana cara merencanakan) serta faktor-faktor pendukungnya, maka 

bagian ini dijelaskan berbagai batasan waktu perencaan beserta apa yang 

direncanakan, termasuk faktor pendukungnya (sakti adji adisamita) 

 1.   Rencana perpektif atau rencana jangka panjang (20-30 tahun). 

2. Biasanya menunjukan arah umum perkembangan perekonomian                       

nasional dan perubahan struktural yang penting. 

 3.   Rencana jangka menengah (medium term plan), sekitar 5 tahun 

 4.  Rencana jangka pendek (short term plan), merupakan rencana tahunan 

yang dicerminkan dalam budget pemerintah. 

2.2 Teori Tentang 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 di luar kontrol, sehingga terjadi ketidak 

seimbangan antar transportasi demand dan transport supply ataupun faktor-faktor 

relefan lainnya yang pada dasarnya menyebabkan pergerakan manusia dan barang 

menjadi tidak efisien dan efektif. Adanya permasalahan transportasi sudah lama 

ada, namun pemecahanya boleh dikatakan baru. Sementara itu pemecahnya 

sendiri berkembang sangat pesat. 
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 Angkutan pada dasarnya merupakan sarana untuk memindahkan orang dan 

barang dari suatu tempat ketempat lain. (Warpani, 2002 hlm : 39)  

 Angkutan (transport) adalah kegiatan orang dan barang dari suatu tempat 

ketempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana (kendaraan). 

 Tujuan pelayanan angkutan umum adalah memberikan pelayanan yang 

aman, nyaman dan murah. Pada masyarakat yang mobilasinya semakin 

meningkat, terutama bagi paksawan dalam menjalankan kegiatannya (Warpani, 

2002 hlm : 41)  

 Pada dasarnya sistem transportasi perkotaan terdiri dari sistem angkutan 

barang umum. Selanjutnya sistem angkutan penumpang sendiari bisa 

dikelompokkan menurut penggunaannya dan cara pengoprasiannya yaitu : 

a. Angkutan pribadi yaitu kendaraan yang dimiliki oleh perorangan dan 

dioperasikan untuk kepentingan pribadi, dengan menggunakan prasarana 

baik pribadi maupun prasarana umum. 

b. Angkutan umum yaitu angkutan yang dimilki oleh operator yangbisa 

digunakan umum dengan persaratan tertentu. 

Terdapat dua sistem pemakaian angkutan umum yaitu : 

a. Sistem sewa yaitu kendaraan bisa dioperasikan oleh operator maupun 

penyewa, dalam hal ini tidak ada rute dan jadwal tertentu yang harus 

diikuti oleh pemakai. Sistemini sering disebut juga sebagai 

demanresponsive sistem karena pengguna yang tergantung pada 

permintaan. Contoh sistem ini adalah jenis angkutan taksi. 

b. Sistem penggunaan bersama yaitu kendaraan dioperasikan oleh operator 

dengan rute dan jadwal yang tetap. Sistem ini terdapat dua jenis sistem 

transit yaitu : 

1. Paratransit yaitu jadwal dan rute yang bisa dirubah sesuai pengguna 

perorangan, contohnya taksi. 

2. Masa transit yaitu jadwal dan tempat pemberhentian lebih pasti, 

contoh bus. 
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 Dengan demikian jelas bahwa jumlah pengguna angkutan pada suatu kota 

pada dasar dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu : 

 a. Kondisi perekonomian dari kota yang dimaksud. 

 b. Kondisi pelayanan angkutan umum. 

2.2.1 Peranan Angkutan Umum Penumpang 

 Pada umumnya kota yang berkembang adalah yang bisa di lihat dari 

system angkutannya. Perubahan gaya hidup, pola perkembangan kota, dan 

pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi memang mengurangi sumbangan 

angkutan umum dan mobilitas suatu kota, namun bus dan kereta api masih 

memerankan peran yang sangat penting dalam kehidupan kota maupun hubungan 

antar propinsi. 

 Orang memerlukan angkutan untuk mencapai tempat kerja, untuk 

berbelanja, berwisata, maupun untuk memenuhi kebutuhan social-ekonomi 

lainnya. Anggota masyarakat pemakai jasa angkutan umum penumpang ini 

dikelompokan menjadi dua golongan besar, yaitu paksawan (tidak mampu 

memiliki kendaraan sendiri atau secara pribadi) dan pilihwan (mereka yang 

mampu memiliki kendaraan sendiri atau secara pribadi). (Warpani 2002) 

2.2.2 Pelayanan Angkutan Umum 

 Tujuan pelayanan angkutan umum adalah untuk memberikan pelayanan 

yang aman, cepat, nyaman dan murah pada masyarakat yang mobilitasnya 

semakin meningkat, terutama pada paksawan dalam menjalankan kegiatannya. 

Dengan kata lain adalah secara efektif dan efisien. 

1. Efektif mengandung arti : 

a. Kapsitas mencakup perasarana dan sarana yang tersedia untuk 

mengetahui kebutuhan pengguna jasa. 

b. Terpadu, antarmoda dan intermodal dalam jaringan pelayanan 

perundang-undangan dan norma yang berlaku di masyarakat. 

c. Tertib, penyelenggaraan angkutan yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dan norma yang berlaku di masyarakat. 
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d. Tepat dan teratur, terwujudnya penyelenggaraan angkutan yang 

tepat waktu, sesuai dengan jadwal kepastian. 

e. Cepat dan lancar, menyelenggarakan layanan angkutan dalam waktu 

singkat, indikatornya antara lain kecepatan arus persatuan waktu. 

f. Aman dan nyaman, dalam arti selamat terhindar dari kecelakaan, 

bebas dari gangguan eksternal, terwujud ketenangan dan 

kenikmatan dalam pekerjaan. 

2. Efisien mengandung arti : 

a. Biaya terjangkau, penyediaan layanan angkutan sesuai dengan 

tingkat daya beli masyarakat pada umumnya dengan tetap 

memperhatikan kelangsungan hidup pelayanan jasa angkutan. 

b. Beban publik rendah, pengorbanan yang harus di tanggung 

masyarakat sebagai konsekuensi pengoperasian system 

pengangkutan harus minimal. 

c. Kemanfaatan tinggi, merupakan tingkat pengguna kapasitas system 

pengangkutan yang dapat dinyatakan dalam indicator tingkat 

muatan penumpang maupun barang, tingkat pengguna sarana dan 

prasarana.(Warpani,2002 : 186) 

Beberapa cara dapat ditempuh dalam meningkatkan kapasitas layanan 

angkutan, yaitu : 

a. Memperbesar kapasitas pelayanan dengan menambah armada. 

b. Perawatan pilihan moda (moda split), dengan sendirinya 

menyangkut alternatif lintasan. 

c. Mengatur pembagian waktu pelayanan. 

d. Mengurangi permintaa, misalnya dengan biaya tinggi. 

e. 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. (Warpani,2002 : 185) 
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 Di Indonesia, pelayanan angkutan umum dapat dibedakan dalam tiga 

kategori utama, yaitu angkutan Antar-Kota dibagi menjadi dua yaitu angkutan 

Antar-Kota, Antar-Propinsi (AKAP), yakni angkutan Antar-Kota yang melampaui 

batas wilayah administrasi propinsi, dan angkutan Antar-Kota dalam propinsi 

(AKDP), yakni pelayanan jasa angkutan Antar-Kota dalam suatu wilayah 

administrasi propinsi. 

2.2.3    Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan 

Secara umum untuk kondisi Negara yang sedang berkembang, angkutan 

umum masih memegang peranan penting dalam menunjang pergerakan 

masyarakat, dibagi menjadi golongan yaitu choice user dan captive user. Choice 

user adalah kelompok masyarakat yang mempunyai pilihan dalam mobilitasnya 

yaitu antara menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Sedangkan 

Captive user adalah kelompok orang yang hanya mempunyai 1 pilihan yaitu 

dengan menggunakan kendaraan dalam melakukan mobilitasnya karena 

keterbatasan fisik, financial dan hokum yang dimilikinya. (Tamin,2002) 

Jenis pelayanan angkutan umum menggunakan jenis Mobil Penumpang 

Umum (MPU) atau jenis bus. Pengangkutan orang dengan kendaraan umum 

dilayani dengan trayek tetap dan teratur serta tidak dalam proyek 

(Abubakar,1996). Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang 

dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap atau 

tidak terjadwal dengan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam 

trayek tetap dan tertentu yang dilakukan dalam jaringan trayek. Jaringan trayek 

adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan 

angkutan penumpang. Penentuan jaringan trayek didasarkan atas kebutuhan 

angkutan, kelas jalan yang sama dan atau lebih tinggi, tingkat pelayanan jalan, 

jenis pelayanan jalan, rencana umum tata ruang dan kelestarian lingkungan. 

(Abubakar,1996) 

a. Trayek angkutan diklasifikasikan dalam empat kategori, yaitu : 

1. Trayek utama, adalah pelayanan angkutan yang melayani angkutan 

kawasan utama dan kawasan pendukung. 

2. Melakukan perjalanan secara tetap. 
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3. Mempunyai jadwal tetap, sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan 

pada kartu pengawasan kendaraan bus umum 

4. Pelayanan angkutan secara terus menerus pada tempat-tempat untuk 

menaikkan dan menurunkan penumpang yang ditetapkan untuk angkutan 

kota. 

b. Trayek cabang, adalah pelayanan angkutan yang melayani angkutan kawasan 

pendukung dan kawasan permukiman dengan cirri-ciri sebagai berikut : 

1. Mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan 

pada kartu pengawasan kendaraan yang dioperasikan. 

2. Dilayani hanya oleh mobil bus umum. 

3. Pelayanan angkutan secara terus menerus, berhenti pada tempat-tempat 

untuk menaikan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk 

angkutan kota, pelayanan ekonomi dan atau non ekonomi. 

4. Pelayanan jarak pendek. 

c. Trayek ranting, adalah pelayanan angkutan yang melayani angkutan dalam 

kawasan permukiman dengan cirri-ciri sebagai berikut : 

1. Tidak mempunyai jadwal tetap. 

2. Dilayani oleh mobil bus dan atau mobil penumpang umum. 

3. Pelayanan angkutan secara terus menerus, berhenti pada tempat-tempat 

untuk menaik dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk 

angkutan kota. 

4. Pelayanan lintas dan jarak pendek. 

d. Trayek langsung, adalah pelayanan angkutan yang dilayani angkutan antar 

kawasan pendukung dan kawasan permukiman dengan cirri-ciri sebagai 

berikut : 

1. Mempunyai jadwal tetap sebagai mana tercantum dalam jam perjalanan 

pada kartu pengawasan kendaraan yang dioperasikan. 

2. Melayani angkutan antar kawasan, permintaan tinggi secara tetap serta 

bersifat missal dan langsung. 

3. Dilayani oleh mobil bus umum dan non ekonomi. 
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4. Pelayanan angkutan secara terus menerus, berhenti pada tempat-tempat 

untuk menaik dan menurunkan penumpanga yang telah ditetapkan untuk 

angkutan kota, pelayanan lintas dan jarak pendek. 

Tabel 2.1 Kriteria Perencanaan Trayek 

Klasifikasi 

Trayek 
Jenis Pelayanan Jenis Angkutan 

Kapasitas Penumpang 

Perhari Perkendaraan 

Utama 

Cepat 

Lambat 

 

Bus besar (DD) 

Bus besar (SD) 

Bus sedang 

1500 – 1800 

1000 – 1200 

500 – 600 

 

 

Cabang 

Cepat 

Lambat 

 

Bus besar 

Bus sedang 

Bus kecil 

1000 – 1200 

500 – 600 

300 – 400 

Ranting 

Lambat 

 

 

Bus sedang 

Bus kecil 

MPU 

500 – 600 

300 – 400 

250 - 300 

Langsung 

Cepat 

 

 

Bus besar 

Bus sedang 

Bus kecil 

1000 – 1200 

500 – 600 

300 - 400 

Sumber : Menuju Lalulintas dan Angkutan Jalan Yang Tertib (Dishub) 

Tabel 2.2 Penentuan Jenis Angkutan Berdasarkan Ukuran Kota 

Ukuran 

Kota 

Klasifikasi 

Trayek 

Kota Besar 

>1.000.000 

Penduduk 

Kota Besar 

500.000 – 

1.000.000 

Penduduk 

Kota Sedang 

100.000 – 

500.000 

Penduduk 

Kota Kecil 

<100.000 

Penduduk 

Utama 

 

 

KA 

Bus besar 

(SD/DD) 

Bus besar Bus 

besar/sedang 

Bus sedang 

Cabang 

 

Bus  

Besar/sedang 

Bus sedang Bus 

besar/sedang 

Bus kecil 

Ranting 

 

Bus 

Sedang/kecil 

Bus kecil MPU MPU 

Langsung Bus besar Bus sedang Bus sedang Bus sedang 

Keterangan : DD = lantai ganda, SD = lantai tunggal 

Sumber : Menuju Lalulintas dan Angkutan Jalan Yang Tertib (Dishub) 
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2.2.4 Angkutan Perkotaan 

 Angkutan perkotaan membentuk jaringan pelayanan antar-kota yang 

berada dalam daerah kota raya, sedangkan kota adalah angkutan dalam wilayah 

administrasi kota. 

 Angkutan Umum Masal Kota di Indonesia dilayani dengan bus besar dan 

kecil, sedangkan bus besar hanya melayani angkutan kota di beberapa kota besar, 

selebihnya bus melayani angkutan antar-kota-propinsi. 

 Pratransit adalah layanan angkutan umum dari pintu kepintu dengan 

kendaraan penumpang berkapasitas 5-12 orang, meskipun tujuan setiap 

penumpang berbeda-beda. Pratransit tidak memiliki trayek dan atau jadwal tetap, 

dapat dimanfaatkan oleh setiap orang berdasarkan suatu ketentuan tertentu 

(misalnya tarif, rute, pola pelayanan), dan dapat disesuaikan dengan keinginan 

penumpang, contoh : taksi, travel dan lain-lain. (Warpani,2002 : 24) 

2.2.5 Angkutan Pedesaan 

 Angkutan pedesaan adalah angkutan penumpang yang ditetapkan 

melayani trayek dari dan ke terminal tipe C cirri utama yang membedakan 

angkutan umum pedesaan dengan yang lainnya adalah pelayanan lambat, tetapi 

jarak pelayanan tidak ditentukan. (Warpani,2002 : 51) 

2.2.6 Trayek  dan Lintasan 

 Angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalulintas 

dengan selamat, aman, cepat, lancer, tertib dan teratur, nyaman, efisien, mampu 

memadukan angkutan lainnya, serta menjangkau seluruh pelosok. Wilayah 

daratan untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, sebagai 

pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang 

terjangkau oleh daya beli masyarakat (UU No.14 Th.1992). 

  Yang dimaksud dengan mampu memadukan moda angkutan lainnya 

adalah kemampuan moda angkutan jalan, rel, laut, dan udara untuk terpadu satu 
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sama lain, dalam menghubungkan dan mendinamiskan atarterminal atau simpul-

simpul lainnya dengan ruang kegiatan. 

 Mampu meningkatkan seluruh wilayah daratan mengandung pengertian 

bahwa lalulintas angkutan jalan memiliki kemampuan untuk memberikan 

pelayanan sampai keseluruh pelosok wilayah daratan baik melalui prasarana 

lalulintas dan angkutan jalan itu sendiri maupun keterpaduan dengan lalulintas 

danau dan sungai, atau keterpaduan dengan moda angkutan jalan rel, laut dan 

udara. 

 Jaringan pengangkutan jalan adalah serangkaian simpul dan atau ruang 

kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalulintas sehingga membentuk satu 

kesatuan system jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalulintas angkutan 

jalan (UU No.14 Th.1992). Simpul, meliputi terminal angkutan jalan, sungai dan 

danau, stasiun kereta api, pelabuhan penyebrangan, pelabuhan laut, dan bandar 

udara. Terminal adalah prasarana pengangkutan darat untuk memuat orang dan 

atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum. 

Ruang kegiatan, antara lain : pemukiman, industri, pertambangan, pariwisata dan 

sebagainya. Ruang lalulintas jalan adalah prasarana dan sarana yang diperuntukan 

bagi gerak kendaraan, orang, dan hewan. Wujud dari ruang lalulintas jalan dapat 

berupa jalan, jembatan atau lalulintas penyeberangan yang berfungsi sebagai 

jembatan dan lain-lain. 

2.2.7 Trayek Pelayanan 

 Trayek pelayanan angkutan adalah permintaan turunan. Permintaan ini 

tumbuh bukan karena kebutuhan akan angkutan sebagai barang konsumsi 

melainkan akibat adanya kebutuhan akan sesuatu yang lain, yang tercermin pada 

kegiatan masyarakat dalam memenuhi atau mendapatkan kebutuhan sebenarnya 

yang menempati suatu ruang wilayah, yakni ruang kegiatan atau zona kegiatan. 

 Kegiatan masyarakat terbersar pada ruang wilayah (kota dan daerah) yang 

harus dihubungkan satu dengan yang lainnya secara langsung maupun tidak 

langsung. Ruang kegiatan masyarakat ini dapat menjadi asal suatu perjalanan dan 
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dapat juga menjadi area dari tujuan perjalanan. Keburuhan akan angkutan adalah 

kebutuhan untuk mengeliminasi jarak geografis antara tempat asal dengan tempat 

tujuan, antara lain bisa ditempuh menggunakan kendaraan umum. 

Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan 

untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran, (PP No.41 Th.1993). 

Pengoperasian kendaraan umum ditata dalam suatu jaringan pelayanan yang 

terdiri dari trayek dan rute serta simpul-simpul berupa sejumlah terminal dan 

sejumlah tempat perhentian sepanjang lintasan. 

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan 

orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan 

jadwal tetap maupun tidak terjadwal. Dari definisi ini terungkap perbedaan 

pengertian antara trayek dengan lintasan. Titik berat trayek adalah pada asal dan 

tujuan, sedangkan lintasan menunjuk pada ruas jalan yang telah dilalui kendaraan 

umum yang melayani trayek yang bersangkutan, lintasan atau rute. Jadi, satu 

trayek bisa menawarkan banyak rute. 

Jaringan trayek adalah kumpulan trayek yang menjadi satu kesatuan 

jaringan pelayanan angkutan orang. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan 

angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan 

jadwal tetap atau tidak terjadwal. 

Berdasarkan PP No.41 Th.1993 tentang angkutan jalan, trayek pelayanan 

jasa angkutan umum dibagi menjadi empat kelompok yakni : 

1. Trayek antar kota antar propinsi, dengan ciri-ciri pelayanan :

a. Mempunyai jadwal tetap.

b. Pelayanan cepat.

c. Dilayani oleh bus umum.

d. Tersedianya terminal tipe A pada awal pemberangkatan, peringatan,

dan terminal tujuan.

2. Trayek antar kota, terdiri dari :

a. Mempunyai jadwal tetap.
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b. Pelayanan ccepat atau lambat. 

c. Dilayani oleh mobil bus umum. 

d. Tersedianya terminal penumpang sekurang-kurangnya tipe B pada 

awal pemberangkatan, persinggahan, dan terminal tujuan. 

3. Trayek kota, terdiri dari : 

a. Trayek utama yang diselenggarkan dengan ciri-ciri : 

1) Mempunyai jadwal tetap. 

2) Melayani angkutan antar kawasan utama, antara kawasan utama 

dan kawasan pendukung dengan ciri melakukan pekerjaan secara 

tetap dengan menggunakan yang bersifat masal. 

3) Dilayani oleh bus. 

4) Pelayanan tepat dan atau lambat. 

5) Jarak pendek. 

6) Melalui tempat-tempat yang ditetapkan hanya untuk menaik dan 

menurunkan penumpang. 

b. Trayek cabang yang diselenggarakan dengan ciri-ciri : 

1) Mempunyai jadwal tetap. 

2) Melayani angkutan antar kawasan pendukung, antara kawasan 

pendukung, dan kawasan pemukiman. 

3) Dilayani oleh bus umum. 

4) Pelayanan cepat dan atau lambat. 

5) Jarak pendek. 

c. Trayek ranting yang diselenggarakan dengan cirri-ciri : 

1) Melayani angkutan dalam kawasan permukiman. 

2) Dilayani dengan mobil bus umum dan atau mobil penumpang 

umum. 

3) Pelayanan lambat. 

4) Jarak pendek. 

5) Melalui tempat-tempat yang telah ditetapkan untuk menaik dan 

menurunkan penumpang. 

d. Trayek langsung yang diselenggarkan dengan cirri-ciri : 
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1) Mempunyai jadwal tetap. 

2) Melayani angkutan antar kawasan secara tetap yang bersifat masal 

dan langsung. 

3) Dilayani oleh bus umum. 

4) Pelayanan cepat. 

5) Jarak pendek. 

6) Melalui tempat-tempat yang ditetapkan untuk menaik dan 

menurunkan penumpang. 

4. Trayek pedesaan, meliputi : 

a. Mempunyai jadwal tetap dan atau tidak terjadwal. 

b. Pelayanan lambat. 

c. Dilayani oleh bus umum dan atau mobil penumpang. 

d. Tersedianya terminal penumpang sekurang-kurangnya kelas C pada 

pemberangkatan dan terminal tujuan. 

e. Prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan. 

2.2.8 Lintasan Pelayanan 

 Suatu trayek dapat dimiliki lebih dari satu kemungkinan lintasan 

bergantung pada jaringan prasarana atau jalan yang menghubungkan asal dan 

tujuan trayek tersebut. Hal ini mengandung arti bahwa beban lalulintas dapat 

dibagi dalam beberapa lintasan. Apabila lintasan hanya satu, maka semua 

lalulintas menjadi beban lintasan tersebut, apabila kenyataannya hampir selalu 

didapati lebih dari satu kemungkinan lintasan yang menghubungkan zona yang 

satu dengan zona yang lainnya. Dalam hal inilah kajian perlu dilakukan untuk 

menentukan cara agar beban lalulintas yang dipikul oleh jaringan jalan menjadi 

seimbang. Pembebanan lintasan sangat penting artinya dalam menyusun jaringan 

trayek untuk mencapai keseimbangan atau mempertemukan ketersediaan 

pelayanan (dalam hal ini kapasitas jaringan jalan) dengan permintaan atau 

tuntutan angkutan layanan angkutan umum. (Warpani,2002 : 52) 
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2.3  Taksi Sebagai Moda Angkutan Umum 

 Angkutan umum penumpang dengan menggunakan kendaraan umum dan 

dilaksanakan dengan sistem sewa atau bayar. Dalam hal angkutan masal, biaya 

angkutan menjadi beban tunggakan bersama, sehingga system angkutan umum 

menjadi efisien karena biaya lebih murah. (Warpani,2002 : 38) 

 Taksi adalah kendaraan pribadi biasanya sedan yang digunakan oleh 

umum dengan dipungut bayaran, sesuai dengan keputusan pemerintah. 

(Warpani,2002 : 59) 

 Berbeda dengan sistem angkutan umum yang lain, misalnya bus, taksi 

tidak memiliki pemberhentian tetap sepanjang lintasan yang dilewati dan belum 

tentu memiliki terminal. Rute ditentukan oleh pengemudi berdasarkan seleranya 

atau oleh penumpang berdasarkan kepentingannya. Yang dijadikan acuan adalah 

tujuan perjalanan dengan lintasan tependek atau waktu tercepat. 

 Karakter pelayanan taksi pada dasarnya adalah pelayanan pribadi atau 

kelompok yang memesannya. Taksi tidak bisa menaikan penumpang lain 

sepanjang lintasannya bila sudah digunakan oleh penumpang, demi alas an privasi 

atau keamanan. Taksi melayani kepentingan perseorangan sabagai pengganti 

kendaraan pribadi, atau kendaraan sewa. Perbedaannya dengan kendaraan sewa 

adalah penentuan tarifnya. 

2.3.1 Kebutuhan Akan Pelayanan Taksi 

 Taksi adalah sebagai moda angkutan yang sangat dibutuhkan dikota-kota 

besar sebagai pengganti alternatif angkutan umum karena sifat pelayanannya tidak 

dalam trayek. Usaha pertaksian sebagai usaha angkutan umum yang lain adalah 

usaha yang berakibat pada keuntungan meskipun tidak boleh mengakibatkan 

peran pelayanan kepada masyarakat. 

 Angkutan orang dengan kendaraan umum yang tidak memiliki trtayek 

terdiri dari : 
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1. Pengangkutan dengan menggunakan taksi. 

2. Pengangkutan dengan cara sewa. 

3. Pengangkutan untuk keperluan pariwisata. 

Pelayanan taksi biasanya menggunakan kendaraan penumpang jenis sedan 

dengan ciri sesuai dengan definisi yang tercantum dalam PP No.42 Th.1993 tanda 

khusus dan menggunakan argometer. Dengan demikian, kendaraan umum lain 

yang tidak memiliki cirri tersebut tergolong dalam kendaraan sewa atau kendaraan 

wisata. 

Pangsa pasar taksi adalah menengah keatas, wisatawan dan mereka yang 

mempunyai kebutuhan mendesak dan tidak dapat menggunakan pelayanan 

angkutan umum lain. Oleh karena itu, keputusan pengoperasian taksi disuatu kota 

atau perkotaan harus didasarkan, terutama pada pertimbangan ekonomis demi 

kelangsungan perusahaan. 

2.3.2 Armada Taksi 

 Secara ekonomis usaha pertaksian harus memberikan keuntungan yang 

wajar kepada pengusaha dan mampu memberi penghasilan yang layak bagi para 

awak taksi (pengemudi dan awak lain). Modal yang ditanamkan pada usaha 

pertaksian harus dapat kembali dalam jangka waktu tertentu pada tingkat suku 

bunga yang berlaku. 

 Keseimbangan ketersedian dan permintaan bisa dilihat dari dua sudut 

pandang yang berbeda, sudut pandang pengusaha dan sudut pandang pemerintah. 

Dari sudut pandang pengusaha, jumlah maksimum armada memberi jaminan 

layanan optimum pada masyarakat pengguna jasa angkutan, sedangkan dari sudut 

pandang pemerintah dapat memberi keuntungan tersendiri, bagi pemerintah 

jumlah armada memberi jaminan layanan optimum kepada masyarakat pengguna 

jasa taksi. 

 Dan untuk jumlah armada taksi yang ada di Kota Batu dapat dilihat dalam 

table 2.3 berikut  
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 Tabel 2.3 Jumlah armada taksi di Kota Batu 

No. Instansi Taksi Jumlah Armada 

1 Citra Taksi 100 

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Batu 

Dalam menentukan jumlah kebutuhan taksi variable yang juga ikut terkait, yaitu : 

1. Fungsi kawasan perkotaan, adalah fungsi kota itu sendiri ditinjau dari 

aktifitas kota tersebut. Fungsi kota dibagi menjadi : 

a. Kawasan Perkotaan Yang Berfungsi Sebagai Pusat Kegiatan 

Nasional (PKN). 

b. Kawasan Perkotaan Yang Berfungsi Sebagai Pusat Kegiatan 

Wilayah (PKW). 

c. Kawasan Perkotaan Yang Berfungsi Sebagai Pusat Kegiatan Lokal 

(PKL). 

Nilai fungsi kawasan perkotaan dapat dibedakan menjadi 

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) = 3 

2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) = 1 

3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) = 0.33 

      2. Sektor unggulan, adalah kegiatan utama yang mendukung perekonomian 

dari kota tersebut, dan dikelompokkan menjadi : 

a. Kelompok I : Jasa Dan Perdagangan 

b. Kelompok II : Pariwisata 

c. Kelompok III : industri dan pertanian 

Dari masing-masing kelompok tersebut mempunyai nilai yang 

berbeda. Pertimbangan penentuan nilai tersebut adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.4 Penentuan Nilai Berdasarkan Sektor Unggulan  

Sector 

Unggulan 

PKN PKW PKL 

Kel. I 1 1 1 

Kel. I + II 0.9 0.9 0.9 

Kel. I + II + III 0.8 0.8 0.8 

Kel. II 0.5 0.5 0.5 

Kel. I + III 0.4 0.4 0.4 

Kel. III 0.25 0.25 0.25 

Sumber : Menuju Lalulintas Dan Angkutan Jalan Yang Tertib (Dinas Perhubungan) 

 

 Maka rumus yang dipergunakan untuk menghitung kebutuhan taksi di 

suatu kota adalah sebagai berikut : 

 

Dimana : 

JT = Jumlah Taksi (dalam satuan) 

JP = Jumlah Penduduk (dalam ribuan) 

FK = Fungsi Kawasan Perkotaan (tergantung nilai PKN, PKW, PKL) 

SU = Sektor Unggulan (tergantung pada nilai kelompok sektor) 

(Nasution : 2003) 

2.3.3 Taksi Radio Telepon 

Pelayanan taksi dapat dilakukuan dengan dua cara : 

1. Taksi berkeliling mencari penumpang. 

2. Taksi berhenti disuatu tempat menunggu panggilan dari calon penumpang, 

dapat di pool masing-masing atau disuatu tempat yang dibenarkan untuk 

menunggu (panggilan taksi). 

 Cara pertama kutrang menguntungkan bagi pengemudi apalagi bila 

perusahaan menunutut setoran tetap, karena : 

JT = JP X FK X SU 
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1) Biaya berkeliling memerlukan bahan bakar dan pelumas, serta keausan 

kendaraan tidak dibayar oleh penumpang. 

2) Lalulintas secara umum terganggu dan tingkat pencemaran pasti 

bertambah;  

3) Bila taksi tidak dilengkapi dengan alat komunikasi, maka sebaran armada 

saat operasi tidak dapat diketahui. 

 Cara kedua, dan yang kini dilakukuan dimana-mana, adalah melengkapi 

radio komunikasi pada setiap taksi sehingga  

a) sebaran armada taksi dapat diketahiu setiap waktu, saat diperlukan; 

b)  calon penumpang menelepon kantor pusat pengendali taksi yang 

dikehendaki dan memesan taksi yang diperlukan, dan tidak menunggu 

terlalu lama karena pusat kantor pengendali memberitahukan taksi terdekat 

untuk melayani pelanggan;  

c)  taksi tidak perlu berkeliling mencari calon penumpang hingga hemat 

BBM. (warpani 2002:61) 

2.4 Persyaratan Pengangkutan 

 Penyelenggaraan angkutan taksi dilakukuan dengan mobil penumpang 

yang diberi tanda khusus serta dilengkapi dengan argometer, dan persyaratan yang 

harus dipenuhi oleh kendaraan taksi adalah sebagai berikut : 

1. Persyaratan Umum 

a. Kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan lain jalan, 

dibuktikan dengan tanda bukti lulus ujian yang masih berlaku. 

b. Memenuhi persyaratan kelengkapan kendaraan. 

c. Memenuhi persyaratan sebagai pengemudi . 

d. Menjaga kebersihan diluar dan didalam kendaraan. 

e. Memiliki bahan bakar dalam keadaan cukup untuk mengantar 

penumpang dalam jarak tempuh normal. 

f. Dilengkapi dengan tanda “Kembali Ke Pool” yang dapat dibongkar 

pasang . 
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2. Persyaratan kelengkapan kendaraan 

a. Wajib 

1) Persyaratan Teknis 

a) Argometer yang dilengkapi segel dan tertera 

b) Radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat komunikasi 

antara pengemudi taksi dengan pusat pengendali operasi 

dan/atau sebaliknya, radio komunikasi yang digunakan 

mempunyai spesifikasi : 

c) Menjangkau seluruh wilayah operasi  

d) Mendapat izin dari instansi yang berwenang 

e) Tanda TAKSI yang ditempatkan diatas atap bagian luar 

kendaraan dan harus menyala dengan warna putih atau 

kuning apabila taksi dalam keadaan kosong dan padam 

apabila argometer dihidupkan. 

f) Logo dan nama perusahaan ditempatkan pada pintu depan 

bagian tengah, dengan susunan sebelah atas adalah logo 

perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan. 

g) Lampu bahaya berwarna kuning yang ditempatkan 

disamping kanan tanda taksi, tombol menghidupkan lampu 

bahaya ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak 

menimbulkan kecurigaan penumpang atau orang yang 

hendak melakukan tindakan yang berbahaya. 

h) Nomor urut taksi yang diletakkan pada kaca depan, 

belakang dan dashboard. 

i) Sabuk pengaman pada tempat duduk taksi  bagian depan 

j) Kelengkapan kendaraan, diantaranya : 

1) Peralatan perbaikan ringan sementara termasuk : tang, 

obeng, dongkrak, kunci pas/obeng. 

2) Ban serep 

3) Segitiga pengaman  
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2) Persyaratan Administrasi 

a) Surat Tanda Nomer Kendaraan  

b) Buku Uji 

c) Kartu pengawas operator 

d) Jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard 

e) Table tarif dicantumkan pada bagian dalam pintu belakang taksi, 

berikut nomor telpon pengaduan dan pemesanan pelayanan 

f) Daftar penyesuaian tarif, sepanjang argometer belum disesuaikan 

b. Tambahan 

  (1) Tulisan AC pada kaca depan sebelah kiri atas, dan kaca 

belakang sebelah kiri atas, untuk taksi yang dilengkapi dengan 

pendingin. 

(2) Perlengkapan Pertolongan Pertama (P3K) berisi sekurang-     

kurangnya 

   a. Cairan yodium 

   b. Cairan alkohol 70% 

   c. Kapas 

   d. Plaster 

   e. Pembalut perban 

   f. Gunting kecil 

  (3) Alat pencetak bukti pembayaran. 

  (4) Sekat pemisah antara pengemudi dan penumpang.  

 c. Persyaratan Pool 

  Persyaratan fasilitas penyimpanan kendaraan (pool) meliputi : 

1) Ruang parkir yang mencukupi, dengan luas lahan yang 

mencukupi, dengan luas lahan yang diperlukan untuk parkir 

1(satu) kendaraan antara 15-20 meter persegi 

2) Pintu masuk dan pintu keluar yang tidak mengganggu 

kelancaran arus lalu lintas. 

3) Fasilitas tempat mencuci kendaraan 

4) Peralatan untuk perawatan dan perbaikan ringan  
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5) Ruang administrasi dan runag istirahat awak kendaraan  

6) Musholla 

7) Fasilitas perbaikan ringan  

8) Memiliki tenaga teknisi 

9) Fasilitas pendukung 

d. Asuransi 

 1) Perusahaan taksi wajib untuk mengasuransikan kendaraan dan 

penumpangnya terhadap kecelakaan berdasarkan Undang-undang Nomor 

33 Tahun 1964 berikut peraturan pelaksanaannya. 

    2) Perusahaan taksi mengasuransikan pengemudinya  

      Disamping persaratan tersebut diatas pada taksi dapat di pasang papan 

reklame yang dipasang membujur diatas atap kendaraan dengan ukuran tinggi 

350mm dan panjang kebelakang 500mm dan terlihat jelas pada malam hari. 

2.5 Pengawasan dan pengendalian  

1. Kewajiban perusahaan taksi 

a. Mengoperasikan taksi yang memenuhi ketentuan kelengkapan taksi 

dan persyaratan layak jalan. 

b. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan taksi yang dilengkapi 

dengan fasilitas pemeliharaan beserta tenaga taksinya. 

c. Menyediakan pakaian seragam yang rapih dan sopan bagi pengemudi 

taksi yang dipekerjakannya. 

d. Mempekerjakan pengemudi taksi yang memenuhi persyaratan untuk 

mengemudikan kendaraan dijalan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

e. Melaporkan pengemudi setiap bulan kepada pemberi izin. 

f. Melaporkan kepada pemberi izin usaha dan beroperasi apabila terjadi 

perusahaan data perusahaan taksi, selambat lambatnya 14 (empat 

belas) hari sejak perubahan terjadi. 

g. Mengasuransikan penumpang terhadap kecelakaan lalu lintas. 

2. Izin operasi dapat dicabut apabila 

a. Mengopersikan taksi yang tidak layak jalan. 
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b. Tidak melangsungkan pengoperasian taksi selama 1 (satu) bulan terus 

menerus. 

c. Tidak memberikan pelayanan yang baik kepada penumpang meskipun 

kepadatannya telah diberikan peringatan secara tertulis 

d. Melanggar ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis administrasi 

dalam pengusahaan dan pengopersian taksi. 

e. Perusahaan taksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut 

dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan. 

f. Jika pembekuan izin tersebut habis jangka waktunya dan tidak ada 

usaha kearah perbaikan, izin dicabut oleh pejabat yang mengeluarkan 

izin. 

Pencabutan izin dapat dikenakan tanpa melalui proses peringatan dan 

pembekuan izin dalam hal perusahaan taksi yang bersangkutan : 

1. Melakukan kegiatan yang dianggap membahayakan keamanan 

Negara. 

2. Memperoleh izin dengan cara tidak sah. 

3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan terancamnya 

keselamatan jiwa manusia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


