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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Angkutan  

Angkutan umum pada dasarnya adalah sarana untuk memindahkan orang 

dan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Prosesnya dapat dikatakan 

menggunakan angkutan umum penumpang berupa sarana Kebutuhan dan sarana 

angkutan umum penumpang tampaknya akan tetap kendaraan atau tanpa 

kendaraan (di angkut oleh orang), sehingga dapat dikategorikan menjadi 

perangkutan orang dan perangkutan barang. Memainkan peranan yang penting, 

apalagi dengan ancaman merosotnya cadangan bahan bakar minyak. Penggunaan 

bahan bakar baru selain bensin masih memerlukan waktu uji coba tingkat 

keamanannya, efisiensi, maupun efektifitasnya, sementara kebutuhan orang 

melakukan perjalanan tetap bergerak meningkat sesuai pertambahan jumlah 

penduduk dan kegiatannya. Masa peralihan dari teknologi masa kini ke teknologi  

masa depan menyebabkan ketergantungan kepada sarana angkutan umum 

penumpang bertambah besar karena angkutan umum penumpang terbukti lebih 

efisien dalam energi. (Warpani : 1990) 

Angkutan (transportasi) adalah kegiatan perpindahan orang dan barang dari 

suatu tempat (asal) ketempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana 

(kendaraan). Yang harus diperhatikan adalah keseimbangan antara angkutan 

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

angkutan. Bila kapasitas armada lebih rendah dari yang dibutuhkan, akan banyak 
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orang maupun barang yang tidak terangkut, atau keduanya dijejalkan kedalam 

kendaraan yang ada. (Warpani: 2002) 

2.1.1 Angkutan Umum 

Masalah transportasi pada dasarnya terjadi karena adanya interaksi yang 

sangat intern antara kimponen – komponen sistem trasnportasi, dimana interaksi 

yang terjadi berada pada kondisi diluar kontrol, sehingga terjadi tidak 

keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud dapat saja terjadi karena ketidak 

sesuaian antara transport demand dan transport supply ataupun faktor – faktor 

relevan lainnya, yang pada dasarnya menyebabkan pergerakan manusia san 

barang menjadi tidak efisien dan tidak efektif. Adanya permasalahan transportasi 

sudah lama ada, namum disiplin pemecahannya boleh dikatakan baru. Sementara 

permasalahnnya 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 : 1990) 

Menurut Warpani (1990), mengemukakan bahwa bila kebutuhan akan 

angkutan meningkat ada kewajiban untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bila 

angkutan umum tidak disediakan, maka berbagai kebutuhan kota yang 

bersangkutan tidak akan terpenuhi semestinya. 

2.1.2 Angkutan Umum Penumpang (AUP) 

Angkutan umum penumpang adalah angkutan penumpang yang dilakukan 

dengan sistem sewa atau bayar. Termasuk dalam pengertian dalam angkutan 

umum penumpang adalah bus, mini bus, mikrolet, kereta api, angkutan air dan 
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angkutan darat. Tujuan umum keberadaan angkutan umum penumpang adalah 

menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat.  

( Warpani : 1990) 

Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1996), sistem angkutan 

umum penumpang yaitu angkutan yang dimiliki oleh operator yang bisa 

digunakan untuk umum dengan persyaratan tertentu. System angkutan 

penumpang sendiri bisa dikelompokkan menurut penggunaannya dan cara 

pengoperasiannya, yaitu: 

a. Angkutan pribadi yaitu angkutan yang dimiliki dan dioperasikan oleh dan untuk 

keperluan pribadi pemilik dengan menggunakan prasarana baik pribadi 

maupun prasarana umum. 

b. Angkutan umum yaitu angkutan yang dimiliki oleh operator yang bisa 

digunakan untuk umum dengan prasyarat tertentu. 

2.1.3 Sistem Angkutan Umum Penumpang 

Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No. 

SK.678/AJ.206./DRJD/2002, terdapat 2 ( dua) sistem pemakaian angkutan umum 

penumpang yaitu : 

a. Sistem sewa yaitu kendaraan bisa dioperasikan baik oleh operator maupun 

penyewa dalam hal ini tidak ada rute atau jadwal tertentu yang harus diikuti 

oleh pemakai. Sistem ini sering disebut juga sebagai demand responsive 

system, karena penggunaannya yang tergantung pada adanya permintaan. 

b. Sistem penggunaan bersamaan yaitu kendaraan dioperasikan oleh operator 

dengan rute dan jadwal yang biasanya tetap. Sistem ini dikenal dengan transit 

system. 
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Terbagi dua jenis sistem transit yaitu : 

1.  Para transit yaitu tidak ada jadwal yang pasti dan kendaraan yang dapat 

berhenti (menaikkan- menurunkan penumpang) disepanjang rute- nya. 

2.  Masa transit yaitu jadwal dan tempat pemberhentiannya lebih pasti. 

Dengan demikian jelas bahwa jumlah penggunaan angkutan umum pada 

suatu kota ada dasarnya sangat dipengaruhi oleh dua factor utama, yaitu : 

1.  Kondisi perekonomian dari kota dimaksud dengan asumsi bahwa aspek 

finansial adalah faktor dominan yang mempengaruhi seseorang untuk 

accessible. 

2. Kondisi pelayanan angkutan umum.   

2.2 Peranan dan Manfaat Angkutan Umum Penumpang 

  Pada umumnya kota yang pesat perkembangannya adalah yang berada pada 

jalur sistem angkutan. Perubahan gaya hidup, pola perkembangan kota, dan 

pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi memang mengurangi sumbangan 

angkutan umum bagi mobilitas suatu kota. Orang memerlukan angkutan untuk 

mencapai tempat kerja, untuk berbelanja, berwisata maupun untuk memenuhi 

kebutuhan sosial- ekonomi lainnya. Anggota masyarakat memakai jasa angkutan 

umum ini dikelompokkan menjadi dua golongan besar, yaitu paksawan (tidak 

mampu memiliki kendaraan sendiri atau menyewa secara pribadi) pilihwan 

(mereka yang mampu). Di daerah yang tingkat kepemilikan kendaraan  yang 

sangat tinggi sekalipun, tetap terdapat orang yang ternyata membutuhkan dan 

menggunakan sarana angkutan umum penumpang. Kepemilikan kendaraan adalah 

faktor penting yang mempengaruhi apakah seseorang tergolong paksawan atau 

pilihwan. Cukup beralasan untuk mengatakan bahwa proporsi pilihwan di daerah 
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perkotaan yang tingkat kepemilikan kendaraan tinggi lebih banyak dari pada 

paksawan. (Warpani : 2002)  

Perangkutan bukanlah tujuan melainkan sarana untuk mencapai tujuan. 

Sementara itu, kegiatan masyarakat sehari-hari bersangkut-paut dengan produksi 

barang dan jasa untuk mencukupi kebutuhannya yang beraneka ragam. Karena itu 

manfaat pengangkutan dapat pula dilihat dari berbagai segi kehidupan masyarakat 

yang dapat dikelompokkan dalam segi ekonomi, sosial dan politik. 

(Warpani:1990) 

2.3. Pelayanan Angkutan Umum Penumpang 

  Tujuan pelayanan angkutan umum adalah memberikan pelayanan yang 

aman, cepat, dan murah pada masyarakat yang mobilitasnya semakin meningkat, 

terutama pada paksawan dalam menjalankan kegiatannya. (Warpani : 2002) 

Direktorat Jenderal Pehubungan Darat (1996), memberi batasan efisien 

dan efektif. 

Efektif mengandung pengertian : 

a. Kapasitas mencukupi, prasarana dan sarana cukup tersedia untuk memenuhi 

kebutuhan penggunaan jasa. 

b. Terpadu, antar moda dan inter moda dalam jaringan pelayanan. 

c. Tertib penyelengaraan angkutan yang sesuai dengan peraturan perundang – 

undangan dan norma yang berlaku dimasyarakat. 

d. Tepat dan teratur, terwujudnya penyelenggaraan angkutan yang sesuai dengan 

jadwal dan kepastian. 

e. Cepat dan lancar, menyelenggarakan layanan angkutan dalam waktu singkat, 

indikatornya antara lain kecepatan arus persatuan waktu. 
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f. Aman dan nyaman, dalam artian selamat terhindar dari kecelakaan, bebas dari 

gangguan eksternal, terwujud ketenangan dan kenikmatan dalam perjalanan. 

Efisien mengandung arti : 

a. Biaya terjangkau, penyediaan layanan angkutan sesuai dengan tingkat daya beli 

masyarakat pada umumnya dengan tetap memperhatikan kelangsungan hidup 

pengusaha layanan jasa angkutan. 

b. Beban publik rendah, pengorbanan yang harus ditanggung oleh masyarakat 

sebagai konsekuensi pengoperasian sistem perangkutan harus minimal, 

misalnya : tingkat pencemaran rendah. 

c. Kemanfaatan tinggi, merupakan tingkat penggunaan kapasitas sistem 

perangkutan yang dapat dinyatakan dalam indikator tingkat muatan penumpang 

maupun barang, tingkat penggunaan asaran dan prasarana. 

  Menurut Warpani (2002) beberapa cara dapat ditempuh dalam 

meningkatkan kapasitas pelayanan angkutan, yaitu : 

 a. Memperbesar kapasitas pelayanan dengan menambah armada. 

b. Penawaran pemilihan moda (moda spit), dengan sendirinya menyangkut 

alternatif lintasan. 

c. Mengatur waktu pembagian waktu pelayanan. 

d. Mengurangi permintaan, misalnya dengan biaya tinggi. 

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) 
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2.4 Permintaan dan Penawaran Transportasi 

2.4.1 Segi Permintaan (Demand) 

Salim (1993) menyatakan bahwa kebutuhan akan jasa transportasi 

ditentukan oleh barang-barang dan penumpang yang akan diangkut dari satu 

tempat ke tempat lain. Jumlah kapasitas angkutan tersedia dibandingkan dengan 

kebutuhan terbatas, di samping itu permintaan terhadap jasa transportasi 

merupakan “derived demand”. Untuk mengetahui berapa jumlah permintaan akan 

jasa angkutan sebenarnya (actual demand) perlu dianalisis permintaan akan jasa-

jasa transportasi sebagai berikut: 

     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. 

 

 



11 

 

Selain jasa angkutan yang disediakan, harus diperhatikan pula keamanan, 

ketepatan, keteraturan, kenyamanan dan kecepatan yang dibutuhkan oleh 

pengguna jasa transportasi. 

  Menurut Warpani (1990) permintaan perangkutan adalah jenis 

permintaan tak langsung, berawal dari kebutuhan manusia akan jenis barang dan 

jasa. Fungsi utamanya adalah menjembatani jarak geografi antara produsen dan 

konsumen. Angkutan memungkinkan orang atau barang bergerak atau berpindah 

dari suatu tempat ke tempat lain. Angkutan juga melayani kota dan berbagai cara 

digunakan sesuai kemampuan bayar pemakai. Bila kebutuhan akan angkutan 

meningkat, ada kewajiban untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bila angkutan 

tidak disediakan maka berbagai kebutuhan kota yang bersangkutan tidak dapat 

dipenuhi sebagaimana mestinya. Jadi pelayanan pengangkutan dalam banyak hal 

sama pentingnya seperti listrik, air dan lain-lain. 

            Menurut Warpani (1990) Penelaah atas permintaan perangkutan cukup 

penting dilakukan karena dua alasan yaitu: 

a. Pernyataan atau keterangan tentang lintasan dan arah lalu lintas tidak lengkap 

tanpa memahami terlebih dahulu perihal permintaan atau kebutuhan. 

 b. Penelaah akan memperjelas adanya kebutuhan hubungan antar tempat. 

Menurut Warpani (1990) Pola produksi, konsumsi, penduduk, pemukiman 

dan tenaga kerja adalah pokok bahasan klasik pada penelitian geografi dan 

selanjutnya semua hal tersebut merupakan bahan pokok bagi penelitian 

permintaan angkutan. Unsur permintaan perangkutan yang juga perlu diperhatikan 

adalah: Tempat asal, Tempat tujuan, Volume 
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2.4.2 Segi Penawaran (Supply) 

            Salim (1993) menyatakan bahwa penyediaan jasa-jasa transportasi untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat ada kaitannya 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 

            Sebelumnya telah diuraikan di muka bahwa sifat, karakteristik aspek 

teknik muda transportasi tidak sama, hal mana dalam pengoperasian masing-

masing moda (sistem transportasi) akan berbeda yang satu dengan yang lain 

dilihat dari segi penyedian jasa (supply). 
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2.5     Kinerja Angkutan Umum Penumpang 

2.5.1  Definisi Evaluasi yang digunakan pada Angkutan Umum Penumpang 

Maksudnya di sini adalah untuk menganalisis terhadap suatu kegiatan 

evaluasi tertentu, baik kegiatan evaluasi yang akan dilaksanakan, sedang dan 

selesai dilaksanakan untuk bahan perbaikan dan penilaian pelaksanaan kegiatan 

evaluasi tersebut. Analisis semacam ini dianggap perlu dilakukan karena di dalam 

pelaksanaan suatu kegiatan evaluasi perlu adanya analisis, dan dalam pembahasan 

mengenai studi evaluasi kinerja angkutan dibutuhkan indikator yang akan 

dianalisis sebagai dasar penilaian dalam penentuan akan hasil analisis tersebut. 

(Asikin : 2001) 

Jumlah armada yang cukup besar juga jika tidak disesuaikan dengan 

kebutuhan permintaan dan kapasitas jalan (selalu terbatas), menimbulkan 

persaingan antar angkutan dalam hal tersebut penumpang dengan alasan kejar 

setoran sehingga memacu pengendara untuk tidak disiplin berlalu lintas. Hal ini 

dapat mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Indikator kuailtas 

pelayanan operasi angkutan dapat dilihat dari nilai kinerja operasi yang 

dihasilkan, parameter yang digunakan frekuensi, headway, load factor, kecepatan-

kecepatan perjalanan dan waktu tempuh (Asikin: 2001). 

a. Frekuensi 

Frekuensi adalah jumlah perjalanan dalam satuan waktu tertentu yang 

dapat diidentifikasikan sebagai frekuensi tinggi atau frekuensi rendah. Frekuensi 

tinggi berarti banyak perjalanan dalam periode waktu tertentu. Secara relatif 

frekuensi rendah berarti sedikit perjalanan selama periode waktu tertentu. 

Frekuensi, dapat diartikan juga sebagai segi dari hidup tiap moda angkutan umum 
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yang penting untuk penumpang dan mempengaruhi moda yang ditetapkan untuk 

dipakai (Morlok: 1978). 

Menurut Morlok (1978), frekuensi adalah jumlah kendaraan yang lewat 

per satuan waktu. Frekuensi dapat dirumuskan sebagai berikut: 

H

1
F   .................................................................................................  (2.1) 

Di mana: F = Frekuensi (kendaraan/menit) 

H  = Headway (menit) 

b. Headway 

Menurut Asikin (2001), Headway adalah waktu antara satu kendaraan 

dengan kendaraan lain yang berurutan di belakangnya pada satu rute yang sama. 

Headway makin kecil menunjukkan 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 arus lalu lintas lainnya. Untuk menghindari efek bunching 

ditetapkan minimum headway sebesar 1 menit. 

Menurut Morlok (1978), Headway dibedakan menjadi dua yaitu: 

(1) Headway waktu rata-rata 

Adalah rata-rata interval waktu antara kendaraan yang berurutan, dan 

diukur pada suatu periode waktu pada titik tertentu. Secara umum 

headway waktu rata-rata dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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Q

1
Ht   ....................................................................................... (2.2) 

Di mana: Ht  = Headway waktu rata-rata  

Q  = Headway dalam menit 

(2) Headway jarak 

Konsep headway lainnya yang sering digunakan adalah headway jarak, 

yaitu jarak antara bagian depan suatu kendaraan dengan bagian depan 

kendaraan berikutnya pada suatu saat tertentu. Headway jarak dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

k

1
Hd   ....................................................................................... (2.3) 

Di mana: Hd      =    Headway jarak  

k = Konsentrasi = n/L 

 n = Jumlah kendaraan di jalan 

L = Panjang jalan 

Data headway diperoleh dari data Q/jam yang didapatkan dengan 

mencatat jumlah keberangkatan angkutan yang berada di terminal 

dalam waktu satu jam sehingga didapatkan jarak angkutan dalam satuan 

waktu. 

(Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1996), rumus untuk 

menghitung headway yaitu: 

jamQ

60
H    .................................................................................. (2.4) 

Di mana: Q/jam   = Jumlah kendaraan dalam satu jam 

H         = Headway dalam menit 
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c. Load factor (Faktor Muat) 

Load factor didefinisikan sebagai rasio total penumpang kendaraan dengan 

jumlah tempat duduk yang tersedia. Dengan diketahuinya load factor suatu 

angkatan kota akan dapat diketahui berapa jumlah penumpang yang diangkut oleh 

setiap angkutan kota yang beroperasi sehingga akan didapatkan gambaran, apakah 

jumlah angkutan yang ada sudah memadai dan memiliki kualitas pelayanan yang 

baik atau perlu diadakan penambahan angkutan untuk memperbaiki kualitas 

pelayanan. Load factor pada umumnya dipengaruhi besarnya kebutuhan angkutan, 

banyaknya angkutan kota yang beroperasi, waktu yang dipergunakan pada jalur 

keberangkatan, rute dan waktu dalam satu hari (Warpani: 1990). 

Menurut Warpani (1990) load factor adalah ratio perbandingan antara 

jumlah penumpang yang diangkut dalam kendaraan terhadap jumlah kapasitas 

kendaraan selama satu lintasan, dengan rumus: 

%100
C

JP
LF    ........................................................................... (2.5) 

Di mana: LF = Load factor (%) 

JP = Banyaknya penumpang yang diangkut sepanjang satu 

lintasan sekali jalan 

C = Daya tampung kendaraan atau banyaknya tempat 

duduk 

 

 

 

 

 



17 

 

d. Kecepatan perjalanan 

Menurut Morlok (1978), kecepatan perjalanan dari awal rute ke titik akhir 

rute dan dirumuskan dengan: 

t

S
V    ................................................................................................ (2.6) 

Di mana: V = Kecepatan rata-rata 

    S = Jarak tempuh 

    t = Waktu tempuh rata-rata 

e. Waktu tempuh 

  Menurut (SK Dirgen Perhubungan Darat No.687, 2002 dalam Nika 

Nurkhasana 2014) waktu tempuh merupakan waktu perjalanan dari titik awal 

rute sampai ke titik akhir rute. Data waktu tempuh sendiri diperoleh berdasarkan 

hasil survey di lapangan.  
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Tabel 2.1 Indikator Kinerja Angkutan Umum standar world bank 

No. Parameter Standard 

1. Waktu antara ( Headway ) 1-12 menit *

2. 

Waktu Tunggu 

 Rata-rata

 Maksimum

 5-10 menit

 10-20 menit

3. Faktor muatan ( Load factor ) 70 % * 

4. Jarak Perjalanan 230-260 km/kend/hari

5. Kapasitas operasi ( Availabilitiy ) 80-90 % *

6. 

Waktu perjalanan 

 Rata – rata

 Maksimum

 1-1.5 jam **

 2-3 jam **

7. 

Kecepatan perjalanan 

 Daerah padat

 Daerah jalur khusus

 Daerah kurang padat

 10-12 km/jam **

 15-18 km/jam **

 25 km/jam **

Ket : 

* : world bank

**   : Direktorat jendral perhubungan

Sumber  : Proccedings of Eastern Asia Society for Transportasion Studies, Vol 5”

dan dari buku manajemen transportasi karangan H.M. Nasution, 2003. 


