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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pentingnya transportasi terlihat dengan semakin meningkatnya kebutuhan 

akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang. Angkutan umum 

mempunyai peranan yang sangat penting bagi pergerakan arus lalu lintas di suatu 

kota dan merupakan salah satu unsur yang turut menentukan perkembangan sosial 

dan ekonomi di suatu wilayah perkotaan. 

Kota Kediri adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota 

ini terletak 130 km sebelah barat daya Surabaya dan merupakan kota terbesar 

ketiga di Jawa Timur setelah Surabaya dan Malang menurut jumlah penduduknya. 

Terletak pada 7°48′59,8″LU 112°0′42,9″BT dengan luas wilayah sekitar 63,40 

km² atau (6.340 ha) yang terdiri atas 3 Kecamatan dan 46 kelurahan yang 

memiliki jumlah penduduk sekitar 293.282 jiwa pada periode desember 2014 

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri). 

Di Kota Kediri terdapat angkutan umum penumpang sebagai sarana 

transportasi publik yang beroperasi mulai pukul 06.00 – 16.00 WIB dengan 

memiliki delapan trayek (A~H). Dari beberapa trayek yang ada terdapat trayek 

angkutan umum A dengan trayek Ngronggo – Selomangleng maupun sebaliknya. 

Dari pemerintah Kota Kediri sendiri juga mengeluarkan program angkutan gratis 

khusus bagi para pelajar berseragam dengan hari dan jam yang sudah ditentukan, 

diluar jadwal yang ada para pelajar sendiri dikenakan tarif Rp.2500 sementara 

bagi penumpang umum dikenakan Rp.4000. Jumlah armada yang terdapat pada 
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angkutan umum trayek Ngronggo – Selomangleng adalah 20 kendaraan. Dari 

hasil pengamatan, waktu yang ditempuh angkutan umum A ini sekitar ± 1 jam 

untuk sampai tujuan dalam satu ritnya dengan jarak perjalanan ± 15 km. Lamanya 

waktu tempuh ini tidak lepas dari sering kalinya dijumpai angkutan umum A ini 

menggunakan waktunya untuk menurunkan dan mengangkut penumpang dijalan 

ditambah dengan  lamanya waktu ngetem, hal ini tentunya merugikan para 

penumpang jika dilihat dari segi waktu.  

 Dari permasalahan yang terjadi di atas perlu diadakan studi kinerja 

angkutan jalur A ditinjau dari parameter kinerja yaitu frekuensi, headway, load 

factor, kecepatan perjalanan dan waktu tempuh. 

1.2. Identifikasi Masalah : 

 Berdasarkan uraian diatas, dapat diidentifikasikan permasalahan, antara lain: 

1. Waktu tempuh Angkutan Umum Penumpang jalur A ± 1 jam dengan jarak 

tempuh ± 15 Km. 

2. Jumlah  angkutan umum penumpang A trayek Ngronggo – Selomangleng 

adalah 20 kendaraan. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja pelayanan angkutan 

umum Ngronggo - Selomangleng pada saat ini (2016)? 
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1.4. Batasan Masalah 

 Untuk membatasi masalah agar tidak meluas, maka perlu adanya pembatasan 

masalah yaitu : 

1. Tidak mengestimasi secara financial terhadap biaya operasi kendaraan,

dan tarif angkutan.

2. Tidak memperhitungkan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

3. Tidak membahas dampak sosial.

4. Tidak membahas aspek lalu lintas (arus kendaraan).

5. Tidak membahas pelayanan terhadap tingkat kepuasan penumpang.

6. Tidak mempertimbangkan daya beli / kemampuan bayar masyarakat.

7. Tidak membahas perubahan rute.

1.5. Tujuan Studi 

Adapun tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui tingkat kinerja 

Angkutan Umum Penumpang jalur A (Ngronggo – Selomangleng) saat ini (2016). 

1.6. Manfaat Studi  

Manfaat dari studi ini adalah sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi 

instansi terkait untuk meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan Angkutan 

Umum Penumpang di Kota Kediri. 


