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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Transportasi, merupakan salah satu fasilitas pendukung yang sudah 

tidak dapat lagi dipisahkan dari aspek-aspek aktifitas hidup manusia. 

Dengan terus berkembangnya suatu wilayah, maka akan mengundang 

pergerakan ke wilayah yang berkembang sebagai pusat kegiatan tersebut. 

Dalam melakukan pergerakan tersebut, orang membutuhkan sarana 

transportasi berupa alat angkut yaitu kendaraan sebagai media, juga 

prasarana berupa jalan dan parkir sebagai fasilitas penunjang, dengan 

menjadikan terminal dan halte sebagai simpul. Salah satu fungsi dari 

transportasi adalah penghubung antar suatu wilayah dengan wilayah yang 

lain, dimana antar wilayah tersebut saling menunjang satu sama lain. 

Fungsi transportasi sebagai penghubung antar wilayah dapat kita 

lihat pada transportasi penduduk antar kota di JawaTimur, yakni kota 

Malang dengan kota Blitar. Salah satu sarana transportasi yang digunakan 

adalah angkutan umum antar kota yaitu bus Angkutan Kota Dalam 

Propinsi (AKDP). Kota Blitar merupakan kota yang dikenal dengan 

julukan kota Patria, kota ini tergolong kota menengah atau sedang dan 

merupakan kota terkecil kedua di JawaTimur setelah kota Mojokerto. 

Berdasarkan keadaan tersebut, tidak salah jika masyarakat kota Blitar 

melakukan perjalanan ke kota Malang. Kota Malang merupakan kota 

terbesar kedua di Jawa Timur yang memiliki banyak tempat atau pusat 

kegiatan untuk beraktivitas. Kota Malang juga terkenal sebagai kota 

pendidikan dan kota wisata, ini terlihat dari banyaknya kampus-kampus 

Universitas ternama dan tempat wisata yang tersebar di sejumlah wilayah 

Malang Raya. 

Kegiatan pelayanan pengangkutan penumpang bus Antar Kota 

Dalam Propinsi (AKDP) telah diatur oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur 

melalui Dinas Perhubungan daerah terkait. Keberangkatan dan kedatangan 
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bus trayek Malang-Blitar telah diatur dalam penjadwalan keberangkatan 

oleh UPT Terminal. berdasarkan pengamatan di lapangan, waktu tempuh 

bus-bus yang melayani trayek tersebut termasuk lama. Menurut operator 

bus, lamanya waktu tempuh ini disebabkan oleh padatnya lalulintas pada 

jam maupun hari sibuk saat berada di kota Malang. Dilihat dari kondisi di 

lapangan, Lamanya waktu tempuh ini mengakibatkan tidak tetapnya 

selang waktu keberangkatan antar bus dan kecepatan perjalanan bus 

tersebut, sehingga bus kerap terburu-buru dijalan karena memburu waktu. 

Dalam peraturan menteri perhubungan yang dimuat dalam standar 

pelayanan angkutan umum antar kota dalam propinsi tahun 2013 dengan 

jelas telah menetapkan beberapa hal yang menjadi parameter pelayanan 

minimal yang wajib didapatkan konsumen atau dalam hal ini penumpang 

jasa angkutan tersebut, antara lain dalam hal Keamanan, Keselamatan, 

Kenyamanan, Keterjangkauan, Kesetaraan, dan Keteraturan. Namun 

berdasarkan pengamatan awal dilapangan, Masih ada fasilitas bus yang 

memang diperuntukkan bagi penumpang yang dimanfaatkan oleh oknum 

kru bus untuk mendapat keuntungan tersendiri, seperti fasilitas bagasi 

yang harus dibayar oleh penumpang, serta hal-hal lain yang berhubungan 

dengan pelayanan yang wajib didapatkan penumpang. Walaupun dalam 

pelaksanaannya dilapangan masih terdapat adanya kekurangan dalam 

pelayanan, namun minat penumpang akan jasa angkutan bus ini tetap ada, 

ini terlihat pada ramainya aktifitas pengangkutan pada akhir pekan yang 

merupakan hari terakhir beraktifitas dan awal pekan sebagai hari pertama 

beraktifitas. 

Kondisi yang terjadi diatas tersebut juga mengakibatkan sebagian 

orang yang sehari-harinya melakukan pergerakan dalam trayek Malang-

Blitar dengan bus lebih memilih kendaraan pribadi sebagai sarana 

transportasi, dibandingkan menggunakan jasa angkutan bus. Namun ada 

juga sebagian orang yang masih memilih bus sebagai jasa angkutan karena 

dianggap masih baik. 
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Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka perlu 

dilakukan studi mengenai kinerja pelayanan angkutan umum pada trayek 

Malang-Blitar yang merupakan persepsi penumpang sebagai pihak yang 

dilayani. Studi dilakukan berdasarkan standar pelayanan minimum yang 

berlaku, sehingga didapat kesimpulan mengenai kinerja pelayanan 

angkutan umum padatrayek Malang-Blitar yang dinilai melalui indicator 

Keamanan, Keselamatan, Kenyamanan, Keterjangkauan, Kesetaraan, dan 

keteraturan.  

1.2. Identifikasi Masalah 

 Dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan yang terjadi pada angkutan umum trayek Malang-Blitar, 

antara lain : 

a) Banyaknya pusat kegiatan yang berada di Kota Malang 

b) Terjadinya pergerakan dengan menggunakan sarana transportasi 

berupa bus antar Kota Dalam Propinsi (AKDP). 

c) Fasilitas bus  yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan 

lebih bagi oknum-oknum kru bus. 

d) Waktu tempuh bus yang lama saat berada di kawasan kota 

Malang. 

e) Penumpang lebih memilih kendaraan pribadi sebagai sarana 

transportasi. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai 

berikut : 

a) Bagaimana kinerja operasional angkutan umum antar kota dalam 

propinsi (AKDP) yang melayani trayek Malang-Blitar pada saat 

ini? 

b) Bagaimana tingkat pelayanan angkutan umum antar kota dalam 

propinsi (AKDP) yang melayani trayek Malang-Blitar menurut 
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persepsi penumpang berdasarkan parameter yang telah ditetapkan 

oleh Departemen Perhubungan pada saat ini? 

1.4. Batasan Masalah 

Agar dalam penelitian ini tidak keluar dari pembahasan dan tujuan 

utama penulisan, maka diperlukan batasan masalah. Berikut merupakan 

batasan masalahnya : 

a) Tidak membahas mengenai parkir dan pendapatan parkir terminal. 

b) Tidak membahas kendaraan selain angkutan umum Malang-Blitar. 

c) Tidak membahas pelayanan terminal di Malang maupunBlitar 

d) Tidak membahas mengenai kinerja jalan pada rute bus Malang-

Blitar. 

e) Tidak membahas biaya operasional kendaraan. 

f) Tidak membandingkan pelayanan antar PO yang beroperasi. 

 

1.5. Tujuan Studi 

Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut : 

a) Mengetahui kinerja angkutan umum antar kota dalam propinsi 

(AKDP) yang melayani trayek Malang-Blitar pada saat ini. 

b) Mengetahui Tingkat Pelayanan angkutan umum antar kota dalam 

propinsi (AKDP) yang melayani trayek Malang-Blitar menurut 

persepsi penumpang berdasarkan parameter yang telah ditetapkan 

oleh Departemen Perhubungan pada saat ini. 

 

1.6. Manfaat Studi 

Adapun manfaat penulisan ini nantinya dapat dijadikan sebagai 

bahan masukan kepada instansi terkait dalam penyediaan sarana angkutan 

umum yang baik bagi masyarakat, khususnya pengguna angkutan umum 

yang beroperasi pada trayek Malang-Blitar saat ini. 

 


