
ANALISA TARIF JALAN TOL JALAN TOL BERDASARKAN 

PENDEKATAN WILLINGNES TO PAY  

(WTP) DAN ABILITY TO PAY (ATP). 

STUDY KASUS :JALAN TOL WARU - JUANDA. 

TUGAS AKHIR 

Diajukan kepada 

Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang 

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan 

Akademik dalam Menyelesaikan 

Program Sarjana Teknik 

Oleh : 

Septian Danny Ariamsah 

201110340311105 

JURUSAN TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 

2015 



ii 
 

LEMBAR PERSETUJUAN 

Makalah Seminar Hasil Tugas Akhir dengan judul : 

ANALISA TARIF JALAN TOL JALAN TOL BERDASARKAN PENDEKATAN 

WILLINGNES TO PAY (WTP) DAN ABILITY TO PAY (ATP). 

(STUDY KASUS :JALAN TOL WARU - JUANDA) 

 

Disusun Oleh : 

Septian Danny Ariamsah 

201110340311105 

 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan : 

Malang, .................................... 

 

Dosen Pembimbing I 

 

 

Ir. Alik Ansyori., MT 

Dosen Pembimbing II 

 

 

Ir. Andi SA., MT  

Mengetahui, 
Ketua Jurusan Teknik Sipil 

 

 

Ir. Rofikatul Karimah, MT 
 

 

  



iii 
 

LEMBAR PENGESAHAN 

JUDUL : ANALISA TARIF JALAN TOL BERDASARKAN 

PENDEKATAN WILLINGNES TO PAY (WTP) DAN ABILITY 

TO PAY(ATP).STUDY KASUS :JALAN TOL WARU – JUANDA. 

Nama  :   Septian Danny Ariamsah 

NIM :   201110340311105 

Pada hari ………….2016, telah diuji oleh tim penguji :  

1.      Dosen Penguji I ………………… 

2.      Dosen Penguji II ………………… 

Dosen Pembimbing I,             Dosen Pembimbing II, 

 

(Ir.  Alik Ansyori, MT)               ( Ir. Andi S, MT) 

 

Mengetahui, 

Ketua Jurusan Teknik Sipil 

 

(Ir. Rofikatul Karimah, MT) 

  



iv 
 

SURAT  PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : Septian Danny Ariamsah 

NIM  : 201110340311105 

Jurusan  : TEKNIK SIPIL 

Fakultas : TEKNIK 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 

Dengan ini saya menyatakan sebenar-benarnya bahwa: Tugas Akhir dengan judul: 

ANALISA TARIF JALAN TOL BERDASARKAN PENDEKATAN 

WILLINGNESS TO PAY DAN ABILITY TO PAY.(STUDI KASUS: TOL WARU-

JUANDA) adalah hasil karya saya dan bukan karya tulis orang lain. Dalam naskah 

tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain 

untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat 

karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik 

sebagian maupun seluruhnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini 

dan di disebutkan dalam sumber kutipan atau daftar pustaka. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila penyataan ini 

tidak benar saya bersedia mendapat sangsi akademis. 

 

       Malang,25 Januari 2016 

       Yang menyatakan, 

 

       Septian Danny Ariamsah 

  



v 
 

LEMBAR PERSEMBAHAN 

 Karya Sederhana ini Danny persembahkan kepada: 

 Penganugrah nikmat, cinta, kasih, sayang dan segalanya ALLAH SWT yang 

selalu terlimpahkan kepada Danny dan sering kali melupakan Engkau, 

Terimakasih atas nikmatmu Ya ALLAH. 

 Kedua orang tuaku yang sangat Danny banggakan, inspirasiku, 

penyemangatku, pahlawanku, guruku, motivatorku Bapak Untung Adi.A.,  

dan Ibu Rina .R. . 

 The special one “ Risdyanti “ terimakasih atas doa, dukungan, bantuan dan 

ilmu yang kamu berikan yang sering kali dedek lemot pahamnya. 

Terimakasih sudah bersama dalam susah dan senang kurang lebih dua tahun 

ini dan insyaallah seterusnya amin. 

 Teman – teman seperjuanganku yang telah memberi semangat dan motifasi 

sehingga selesainya skripsiku ini. 

  



vi 
 

KATA PENGANTAR 

Segala puja dan puji bagi ALLAH SWT atas semua nikmat dan karunia-Nya 

yang tak terhingga yang diperuntukkan bagi semua hamba-Nya. Shalawat dan 

salam juga bagi NABI MUHAMMAD SAW berserta keluarga, para sahabat dan 

kaumnya yang setia hingga akhir zaman. 

 Tugas akhir ini penulis tulis dengan judul ANALISA TARIF JALAN TOL 

BERDASARKAN PENDEKATAN WILLINGNESS TO PAY DAN ABILITY TO 

PAY.(STUDI KASUS : TOL WARU – JUANDA). untuk memenuhi salah satu 

syarat untuk mencapai gelar Sarjana Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

 Dalam masa perkulihan sampai penulisan tugas akhir ini tentunya banyak 

suka duka yang terjadi, namun berkat bantuan berbagai pihak kami dapat 

menyelesaikan penulisan tugas akhir ini, untuk itu tidak lupa kami sampaikan 

terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. Muhadjir Effendy, M.AP selaku Rektor Universitas 

Muhammadiyah  Malang 

2. Bapak Ir. Sudarman, MT. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 

Muhammadiyah Malang 

3. Ibu Ir. Rofikatul Karimah, MT. selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil 

Universitas Muhammadiyah Malang.  

4. Bapak Ir. Alik Ansyori, MT. selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Wali. 

5. Bapak Ir. Andi SA, MT. selaku Dosen Pembimbing II. 

6. Seluruh Staf Jurusan Teknik Sipil, Staf Laboratorium Teknik Sipil dan Staf 

TU Fakultas Teknik. 



vii 
 

7. Seluruh pihak yang telah membantu. 

Akhir kata penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan tugas 

akhir ini dan semoga tugas akhir ini membawa manfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan dibidang ketekniksipilan. 

 

      Malang, 25 Januari 2016 

 

 

        Penulis  



viii 
 

Analisa tarif  jalan tol berdasarkan pendekatan Willingness to Pay(wtp) dan 

Ability to Pay(atp).Studi kasus : jalan tol Waru – Juanda. 

Oleh : Septian Danny Ariamsah      nim : 201110340311105 

Pembimbing : (I) Ir.Alik Ansyori,MT     (II) Ir.Andi SA.,MT 

 

ABSTRAK 

Jalan tol merupakan jalan bebas hambatan, seiring dengan peningkatan jumlah 
penduduk dan peningkatan perjalanan untuk pemenuhan kebutuhan yang menghubungkan 
kota sidoarjo dan bandara juanda yang sudah semakin mengalami kemacetan yang cukup 
tinggi.salah satu solusinya untuk mengatasi solusi ini adalah membangun jalan tol untuk 
melewatkan traffic aman,nyaman dan ekonomis. jalan tol ini yang melintasi Surabaya dan 
sidoarjo dan memiliki gerbang tol di enam lokasi, saat ini jalan tol waru-juanda setiap jalur 
memiliki dua lajur dan kecepatan minimal adalah 60km/jam dan maksimal 80km/jam. Akan 
tetapi dengan harga yang ditentukan untuk kendraan type 1 saja Rp.7.000/kendaraan yang 
dianggap konsumen mahal . panjang rute jalan tol waru-juanda ini 12,8 km. maka dari itu 
perlu dilakukan analisa tarif jalan tolwaru-juanda .  

metode yang digunakan pada studi ini adalah pengumpulan data/pembagian kuisioner 
sebagai bahan umtuk menganalisa permasalahan diperlukan data-data yang diperoleh dari 
survey lapangan yang bertujuan membuat gambaran sitematis dan akurat mengenai fakta-
fakta yang diteliti lalu analisa tarif berdasarkan ATP dan WTP untuk menganalisa tarif tol 
dibutuhkan harga tarif per km tol yang sudah dianjurkan pemerintah yakni Rp 100 – Rp 200 
per km, akan tetapi karena beberapa faktor maka tol waru-juanda menggunakan Rp.400 per 
km. sehingga di dapatkan tarif sebesar Rp.6.700 per km . 

 
Kata kunci : ATP dan WTP 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan pergerakan 

perjalanan untuk pemenuhan kebutuhan, keberadaan jalan eksisting (non tol) yang 

menghubungkan Kota Sidoarjo dan bandara Juanda sudah semakin mengalami 

kemacetan yang cukup tinggi sehingga pelayanan yang diberikan jalan tersebut 

(level of service) mengalami penurunan secara signifikan. Salah satu solusi untuk 

mengatasi kondisi ini adalah dengan membangun jalan tol untuk melewatkan traffic 

dengan aman, nyaman, lancar bahkan ekonomis.  

Jalan Tol sepanjang 12 km ini adalah jalan tol yang melintasi Surabaya dan 

Sidoarjo. Jalan tol ini memiliki gerbang tol di 6 lokasi yaitu : 

1. Gerbang Tol Menanggal : 6 gardu 

2. Gerbang Tol Berbek 1 : 2 gardu 

3. Gerbang Tol Berbek 2 : 2 gardu 

4. Gerbang Tol Tambaksumur 1 : 2 gardu 

5. Gerbang Tol Tambaksumur 2 : 2 gardu 

6. Gerbang Tol Juanda : 6 gardu 

Saat ini jalan Tol Waru-Juanda setiap jalur terdiri atas 2 lajur, masing-masing 
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lajur memiliki lebar 3.5m dengan bahu jalan dalam 0.5m dan bahu jalan luar 2m. 

Kecepatan kendaraan minimal adalah 60 km/jam dan maksimal adalah 80 

km/jam.Akan tetapi dengan fasilitas yang hampir sama dengan tol pada umumnya 

tarif tol Waru – Juanda terbilang mahal untuk kendaraan type 1 saja dikenakan tarif 

7 ribu rupiah per kendaraan.Padahan tidak jauh dari lokasi tersebut ada beberapa 

tol yang lebih panjang dan deengan fasilitas sama akan tetapi tarifnya lebih 

murah.contoh tol Waru-Sidoarjo kendaraan gol.1 Rp 3.000. 

     Jalan Tol Waru-Bandara Juanda ini diharapkan memperlancar akses dari dan 

menuju Bandara Juanda serta mengatasi kemacetan di sekitar Bundaran Waru, Jl. 

Jemur Andayani, Jl. Brigjen Katamso dan Jl. Raya Wadungasri yang selama ini 

merupakan simpul-simpul kemacetan di kawasan Surabaya Selatan dan Sidoarjo. 

Jalan tol ini akan terintegrasi dengan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto dan rencana 

Jalan Tol Aloha-Wonokromo-Perak (Tol Tengah).  

1.2. Identifikasi masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan dan batasan penelitian yang telah 

dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah pokok dalam 

penelitian ini yaitu: 

a. Besarnya atau mahalnya biaya tarif tol Waru – Juanda yang merupakan jalan 

utama menuju Bandara Juanda Surabaya. 

b. Besarnya potensi Bandara Internasional Juanda sebagai Bandara terbesar se 

Jawa Timur sehingga tinggkat pergerakan menuju/meninggalkan bandara ini 

sangat tinggi. 

1.3. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Berapa besarnya nilai keinginan membayar jalan tol (WTP) dari masyarakat? 

2. Berapa besarnya nilai kemampuan membayar jalan tol (ATP) dari 

masyarakat? 

 1.4. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini mengambil responden dengan meneliti potensi orang-orang 

yang melakukan perjalanan dari waru ke arah juanda . 

2. Penelitian tidak melihat faktor sosial seseorang. 

3. Analisa tarif yang dilakukan adalah pada kendaraan golongan I yaitu pemilik 

kendaraan pribadi. 

4. Penelitian ini hanya meninjau atau melihat besar biaya tarif jalan tol Waru-

Juanda dari sisi Pengguna. 

1.5. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui berapa besar keinginan masyarakat untuk membayar biaya 

tol saat ini (ATP)? 

2. Untuk mengetahui berapa besar kemampuan masyarakat untuk membayar 

biaya tol saat ini (WTP)? 
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1.6. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan pertimbangan lain bagi pemerintah atau pihak terkait dalam 

penentuan kebijakan tarif tol Waru-Juanda. 

2. Sebagai bahan informasi bagi mahasiswa teknik sipil pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya, mengenai daya bayar masyarakat terhadap tol. 
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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tarif 

Menurut (Warpani,2002:149), Tarif adalah harga jasa angkutan yang harus 

dibayar oleh pengguna jasa, baik melalui mekanisme perjanjian sewa menyewa, 

tawar menawar, maupun ketetapan Pemerintah. Harga jasa angkutan yang 

ditentukan mengikuti sistem tarif, berlaku secara umum dan tidak ada ketentuan 

lain yang mengikat perusahaan angkutan dan pemilik barang atau penumpang 

kecuali apa yang sudah diatur dalam buku tarif. 

Menurut (Tamin,1999:124) ada beberapa macam prinsip umum yang 

melandasi penentuan tarif, yaitu yang didasarkan pada: 

a) jumlah penumpang dan karakteristik penumpang. 

b) Karakteristik penumpang angkutan umum. 

c) Biaya operasional kendaraan. 

Menutur (Saiful,2006:10) di dalam menangani kebijakan tarif, tujuan apapun 

yang dibuat, pada akhirnya akan diambil keputusan yang mempertimbangkan 2 

(dua) hal: pertama, tingkatan tarif merupakan besarnya tarif yang dikenakan dan 

mempunyai rentang dari tarif / gratis sama sekali sampai pada tingkatan tarif yang 

dikenakan akan menghasilkan keuntungan pada pelayanan. Kedua, 

memperhitungkan strukutur tarif yang merupakan cara bagaimana tarif tersebut 

dibayarkan. 

2.2.1. Tarif Tol 

Tarif tol yang dikenakan terhadap pemakaian jalan tol sesuai dengan 

kendaraan dan jarak tempuh kendaraan.Tarif tol ditentukan dengan 
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pertimbangan sebagai berikut: 

Penghematan biaya operasi.Biaya operasi kendaraan sangat dipengaruhi oleh 

waktu perjalanan.Terjadinya kemacetan-kemacetan lalu lintasmengakibatkan 

naiknya biaya operasi kendaraan,karena bahan bakar yang dipakai menjadi tidak 

efisien.Unsur waktu juga menjadi bahan pertimbangan,karena setiap pemakai 

jalan mengartikan secara tersendiri nilai waktu yang digunakan.Ketidak lancaran 

lalu lintas akan memperpanjang waktu. 

Pemakai jalan mempunyai keuntungan dari segi penghematan biaya operasi 

perjalanan bila dibandingkan jalan lama atau keuntungan dari waktu yang 

hemat.Keuntungan pemkai jalan harus terpenuhi sementara keuntungan 

pemilik/pengelola juga harus terpenuhi.Tarif tol sebagai akibat pertimbangan 

pemakai jalan dan pemilik berada pada keuntungan yang sama dan tidak 

merugikan salah satu pihak yang berlangsung pada jalan tol. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/jalan_tol) 

2.2.2. Jenis Tarif Tol 

Menurut (Saiful,2006:10) jenis tarif yang berlaku dapat dikelompokkan 

sebagai berikut: 

a. Tarif Seragam (Flat Fare) 

Dalam struktur tarif seragam, tarif dikenakan tanpa memperhatikan jarak 

yang dilalui. Tarif seragam menawarkan sejumlah keuntungan yang telah 

dikenalkan secara luas, terutama kemudahan dalam pengumpulan ongkos 

dikenal secara luas, terutama kemudahan dalam pengumpulan ongkos di dalam 

Tol. Kerugian utama dari sistem tarif seragam adalah tidak diperhitungkan 

kemungkinan untuk menarik pengguna yang melakukan perjalanan jarak 
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pendek dengan membuat perbedaan tarif. Secara umum, tarif seragam 

baiasanya diterapkan secara masuk akal, yakni panjang perjalanan kebanyakan 

pengguna tol adalah sama. 

  b. Tarif Kilometer 

Struktur tarif ini sangat bergantung dengan jarak yang ditempuh, yakni 

penetapan besarnya tarif dilakukan dengan mengendalikan ongkos tetap per 

kolometer dengan dengan panjang perjalanan yang ditempuh oleh setiap 

penggunanya. Jarak minimum (tarif minimum) diasumsikan nilainya. 

Beberapa perusahaan/pemerintah benar-benar menarik ongkos berdasarkan 

kilometer ditempuh, sementara yang lain memberikan potongan sebanding 

dengan pertambahan panjang perjalanan, yaitu dengan mengurangi ongkos per 

kilometer. 

Kesulitan-kesulitan penggunaan dengan benar struktur tarif kilometer dapat 

dilihat secara sekilas. Walaupun tarif kilometer disederhanakan dengan bentuk 

kelompok-kelompok untuk menghasilkan tingkatan-tingkatan secara kasar, 

pengumpulan ongkos tetap sulit karena sebagian besar pengguna tol melakukan 

perjalanan relatif pendek dalam menggunkan jalan tol dan ini memakan waktu 

yang lama untuk mengumpulkannya. Karena itu, tarif kilometer cocok untuk 

jalan tol perkotaan hanya di bawah keadaan-keadaan tertentu dan sekarang 

struktur ini tidak banyak digunakan lagi. 

 c. Tarif Bertahap  

Struktur tarif ini dihitung berdasarkan jarak yang ditempuh oleh pengguna. 

Tahapan adalah suatu penggal dari rute yang jaraknya adalah antara satu atau 

perangkutan dibagi dalam penggal-penggal rute yang secara kasar mempunyai 
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panjang yang sama. Tergantung kebijakan tarif, apabila sebagian besar 

penumpang melakukan perjalanan jarak pendek dipusat kegiatan kota, jarak 

antar tahapan lebih seragam panjangnya dari pada daerah pinggiran yang 

berpenduduk lebih jarang atau daerah yang mengelilinginya. Jarak antara 

kedua titik tahapan pada umumnya berkisar 2 sampai 3 kilometer. Titik-titik 

perubahan tahapan haruslah mudah dikenali dan cukup spesifik. 

Struktur tarif yang berbeda tetap memungkinkan pengumpulan yang 

fleksibel. Tetapi apabila tingkat perbedaan tarifnya terlalu jauh, kerugian dalam 

pengumpulan ongkos tambahan harus ditoleransi, karena proses 

pengumpulannya cukup rumit. 

2.3 Pengertian Jalan Tol dan Pintu Tol 

Jalan adalah prasarana hubungan darat yang diperuntukkan bagi lalu lintas 

kendaraan, orang dan hewan. Jalan dikelompokkan berdasarkan jalan umun dn 

jalan khusus. Jalan umum adalah jalan yang peruntukkan untuk jalan lalu lintas 

untuk umum. Jalan khusus adalah jalan yang termasuk selain jalan umum (info tol, 

2005). 

Jalan tol(di Indonesia disebu juga jalan bebas hambatan) adalah suatu jalan 

yang di khususkan untuk kendaraan bersumbu lebih dari dua (mobil,bus,truk)dan 

bertujuan untuk mempersingkat jarak dan waktu tempuh dari satu tempat ke tempat 

lain. 

Untuk menikmatinya,para pengguna jalan tol harus membayar sesuai tariff 

yang berlak.Penetapan tarif didasarkan pada golongan kendaraan.Bangunan atau 

fasilitas dimana tol dikumpulkan dapat disebut pintu tol,rumah tol atau plaza tol 
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atau di Indonesia dikenal dengan gerbang tol.Bangunan ini bisanya ditemukan 

didekat pintu keluar,awal atau akhir jembatan. 

Di Indonesia,jalan tol sering dianggap sinonim untuk jalan bebas 

hambatan,mespikun hal ini sebenarnya sala.Di dunia secara keseluruhan,tidak 

semua jalan bebas hambatan memerlukan bayaran.Jalan bebas hambatan ini 

dinamakan  freeway atau expressway (free berarti “gratis”,dibedakan dari jalan – 

jalan bebas hambatan yang memerlukan bayaran yang dinamakan tollway atau 

tooroad (kata tol berarti “biaya”). 

(https://id.m.wikipedia.org) 

2.3.1. Pelayanan Jalan Tol  

Gerbang tol atau pintu tol adalah tempat pelayanan transaksi tol bagi 

pemakai tol yang terdiri dari beberapa gardu dan sarana perlengkapan 

lainnya.(info tol, 2005)  

Penggunaan gerbang tol diatur sebagai berikut:  

a. Bangunan gerbang tol dipergunakan untuk pelaksanaan transaksi tol  

b. Digerbang tol, pengguna wajib menghentikan kendaraannya untuk 

mengambil atau menyerahkan karcis masuk atau membayar tol  

c. Dilarang menaikkan atau menurunkan penumpang,barang dan hewan di 

gerbang tol (PP No. 15 Th 2005 Pasal 25 ayat 4).  

Pelayanan jalan tol terbagi tiga yaitu :  

1. Pelayanan transaksi  

2. Pelayanan lalu lintas  

3. Terhadap pelayanan  

1. Pelayanan transaksi  
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Pelayanan transaksi terlihat jelas pada pengemudi tol karena langsung 

berhadapan dengan pengemudi. Jadi dengan adanya dinamika dan 

perkembangan tuntutan dari pemakai jalan tol maka perlu diberikan image 

yang baik kepada masyarakat mengenai pelayanan saat melakukan transaksi. 

Terutama dari pihak petugas tol dengan memberikan pembatas-pembatas jalan 

didepan pintu tol dan layanan terbaik. Sehingga pemakai jalan tol langsung 

merasakan bagaimana layanan transaksi yang di berikan.  

2. Pelayanan lalu lintas  

Pelayanan lalu lintas yaitu pelayanan yang dilakukan terhadap kendaraan 

yang melalui jalan tol. Pelayanan ini dapat dilihat dari kejadian-kejadian yang 

terjadi disepanjang jalan tol. Misalnya menurunnya angka kecelakaan pada 

jalan tol. Disediakannya fasilitas patrol, ambulance, pemadam, dan kendaraan 

rescue, rambu-rambu lalu lintas sebagai penunjuk arah daerah batas kecepatan 

yang dapat digunakan saat pengguna jalan tol mengalami kesulitan. Juga 

penanggulan tanah longsor/banjir yang terjadi pada beberapa bagian jalan tol.  

3. Layanan Terhadap Pemeliharaan 

Layanan terhadap pemeliharaan dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu 

pemeliharaan rutin, pemeliharaan periodic dan pemeliharaan khusus. 

Pemeliharaan rutin dilakukan setiap waktu-waktu tertentu terhadap seluruh 

asset jalan tol. Seperti pengecatan garis-garis pembatas jalan, pembatas-

pembatas jalan, pengaspalan jalan-jalan yang rusak.  

 

 

2.3.2 Hal-hal yang Berhubungan dengan Waktu Pelayanan di Gardu Tol  
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Gardu tol adalah ruang tempat bekerja pengumpul tol untuk melaksanakan 

tugas pelayanan kepada pemakai jalan tol.  

a. Pada sistem pengumpulan tol terbuka berfungsi untuk melayani pembayaran 

tol kepada pemakai jalan tol.  

b. Pada sistem pengumpulan tol tertutup befungsi untuk melakukan transaksi.  

c. Gardu masuk adalah untuk melayani pembrian karcis tanda masuk kepada 

pemaki jalan tol.  

d. Gardu keluar adalah untuk melayani pembayaran tol kepada pemakai jalan 

tol.  

(info tol, 2005)  

Banyak hal yang ada kaitannya sehubungan waktu pelayanan di gardu jalan tol 

saat mengadakan transaksi antara lain: 

1. Tarif tol  

Tarif tol yang dikenakan terhadap pemakai jalan tol sesuai jenis kendaraan dan 

jarak tempuh kendaraan.  

Tarip tol ditentukan dengan pertimbangan sebagai berikut:  

 Penghematan biaya operasi  

Biaya operasi kendaraan sangat dipengaruhi oleh waktu perjalanan. Terjadinya 

kemacetan-kemacetan lalu lintas mengakibatkan naiknya biaya operasi kendaraan, 

karena bahan bakar yang dipakai menjadi tidak efisien. Unsure waktu juga menjadi 

bahan pertimbangan,karena setiap pemakai jalan mengertikan secara tersendiri nilai 

waktu yang digunakan.ketidak lancaran lalu lintas akan memperpanjang waktu.  

 Pemakai jalan mempunyai keuntungan dari segi penghematan biaya operasi 

perjalanan bila dibandingkan jalan lama atau keuntungan dari waktu segi yag 
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hemat. Keuntungan yang diraih pemakai jalan harus dicapai sementara keuntungan 

pemilik/pengelola jalan juga harus dipenuhi. Tarip tol sebagai akibat pertimbangan 

pemakai jalan dan pemilik berada pada keuntungan sama dan tidak merugikan salah 

satu pihak yang berlangsung pada jalan tol.  

2. Nominal pembayaran.  

Nominal pembayaran dikategorikan terhadap pemakai jalan tol yang 

membayar dengan uang yang pas atau tidak pas, misalnya dengan memberikan 

pecahan yang besar saat mengadakan transaksi.  

3. Kesiapan dalam pembayaran  

Pengguna jalan tol kadang-kadang tidak mempersiapkan uang atau tiket tol 

terlebih dahulu sehingga mencari-cari pecahan atau tiket didepan loket pada saat 

hendak membayar tol. Dan ada juga yang melontarkan pertanyaan, misalnya 

besarnya tarip tol yang harus dibayar,arah tujuan dan panjang yang ditempuh.  

4. Jenis ukuran dan muatan (berat) kendaraan.  

Ukuran dan berat kendaraan akan menyebabkan jalannya kendaraan jadi 

lambat yang disebabkan panjang kendaraan dan berat muatannya. Biasanya, hal ini 

ternasuk kepada kendaraan truck besar.  

2.4 Ability to pay (ATP) 

Ability to Pay (ATP) merupakan kemampuan seseorang untuk membayar jasa 

pelayanan yang diterima berdasarkan penghasilan yang dianggap 

ideal.(O.Z.TAMIN,dkk,1999).Pendekatan yang digunakan dalam analisa ATP 

didasarkan pada alokasi biaya untuk transportasi dari pendapatan rutin yang 

diterimanya.Dengan kata lain, ATP adalah kemampuan masyarakat dalam 

membayar ongkos (tarif) perjalanan yang dilakukannya. Faktor-faktor yang 
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mempengaruhi ATP diantaranya:  

• Besar penghasilan;  

• Kebutuhan transportasi;  

• Intensitas (frekuensi) perjalanan;  

• Biaya transportasi;  

• Persentase penghasilan yang digunakan untuk biaya transportasi.  

Untuk analisis kemampuan membayar dari masyarakat pada dasarnya dilakukan 

dengan pendekatan travel budget,dengan asumsi bahwa setiap keluarga akan selalu 

mengalokasikan sebagian dari penghasilannya untuk kebutuhan akan aktifitas 

pergerakan baik yang digunakan untuk jalan tol.  

Perhitungan ATP 

=
Pendapatan per bulan X %biaya transportasi per bulan X %biaya tol per bulan 

𝑓𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑘𝑎𝑛 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛
 

 

2.5 Willingness to Pay (WTP) 

Willingness to Pay (WTP) adalah kemauan pengguna jasa memberikan suatu 

bayaran atas jasa yang diperoleh.(O.Z.TAMIN,dkk,1999) .Pendekatan yang 

digunakan adalah berdasarkan persepsi terhadap tarif dari jasa transportasi tersebut. 

Sasaran dari WTP adalah mendapatkan besaran tarif tol yang paling optimum dan 

realistis sesuai keinginan atau kemauan membayar masyarakat namun masih tetap 

menarik investor untuk berinvestasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam 

besarnya  

• Produk yang ditawarkan atau disediakan oleh operator jasa pelayanan 

transportasi;  

• Kualitas dan kuantitas pelayanan yang disediakan;  
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• Utilitas pengguna terhadap jasa transportasi tersebut;  

• Perilaku (karakteristik) pengguna.  

=
⅀tarif pilihan pengguna X jawaban pengguna yang memilih tarif tersebut 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑎
 

 

2.6 Metode ATP dan WTP 

Trafel cost and contigentvaluation method adalah alokasi dari penghasilan 

individu untuk biaya transportasi.Model ini mengacu pada beberapa penellitian dan 

pendapat oleh ahli dibidangnya diantaranya : 

A) Menurut O.Z.Tamin dkk (1999) untuk dapat mengetahui ATP maka variable 

social ekonomi yang harus diketahui adalah ongkos perjalanan, penghasilan, 

intensitas perjalanan dan persentase penghasilan untuk biaya perjalanan. 

B) Menurut Santoso (2001) salah satu cara untuk mengetahui besarnya 

kemampuan masyarakat membayar barang dan jasa adalah dengan menghitung 

rata-rata pengeluaran ini dianggap suatu indicator kemampuan membayar 

masyarakat. 

2.7 Hubungan Antara ATP dan WTP 

Dalam pelaksanaan untuk menentukan tariff sering terjadi benturan antara 

besarnya ATP dan WTP,kondisi tersebut selanjutnya disajikan secara ilustratif 

sebagai berikut : 

 ATP lebih besar dari WTP 

Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan membayar lebih besar daripada 

keinginan membayar jasa tersebut.Hal ini terjadi apabila pengguna memiliki 

penghasilan yang relatif tinggi tetapi utilitas atau ketergantungan terhadap jasa 

tersebut relative rendah. 
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 ATP lebih kecil dari WTP 

Kondisi ini menunjukkan bahwa keinginan pengguna untuk membayar jasa 

tersebut lebih besar dari pada kemampuan membaya.Kemungkinan ini terjadi 

bahwa pengguna mempunyai penghasilan yang relative rendah tetapi 

ketergantungan terhadap jasa tersebut sangat tinggi,sehingga pengguna tidak 

mempunyai pilihan lain.Keinginan pengguna untuk membayar jasa tersebut 

cenderung dipengaruhi oleh utilitas atau ketergantungan terhadap jasa tersebut 

terlalu tinggi. 

 ATP sama dengan WTP 

Kondisi ini menunjukkan bahwa antara kemampuan membayar dan keinginan 

membayar jasa tersebut sama.Pada kondisi ini terjadi keseimbangan utilitas 

pengguna dengan biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa tersebut.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 3.1. Lokasi Studi 

 3.1.1 Letak Geografis 

  Tol Waru-Juanda mempunyai panjang 12,8 km yang menghubungkan antara 

bundaran Waru,Sidoarjo,selatan Kota Surabaya dengan Bandar udara 

Internasional Juanda.Jalan Tol ini mulai diresmikan pada tahun 2008 dan 

dioperasikan oleh PT.Citra Margatama Surabaya yang merupakan anak 

perusahaan PT.Citra Marga Nushapala Persada. 

 Jalan Tol sepanjang 12 KM ini melintasi Surabaya dan Sidoarjo. 

  Saat ini jalan tol Waru-Juanda setiap jalur terdiri dari 2 lajur,masing-masing 

lajur memiliki lebar 3.5m dengan bahu jalan dalam 0.5m dan bahu jalan luar 

2m.kecepatan kendaraan minimal adalah 60 km/jam dan maksimal adalah 80 

km/jam. 

Jalan Tol Waru-Bandara Juanda ini diharapkan memperlancar akses dari 

dan menuju Bandara Juanda serta mengatasi kemacetan di sekitar Bundaran 

Waru, Jl. Jemur Andayani, Jl. Brigjen Katamso dan Jl. Raya Wadungasri yang 

selama ini merupakan simpul-simpul kemacetan di kawasan Surabaya Selatan 

dan Sidoarjo. Jalan tol ini akan terintegrasi dengan Jalan Tol Surabaya-

Mojokerto dan rencana Jalan Tol Aloha-Wonokromo-Perak (Tol Tengah).  
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3.2 Populasi Dan Sempel. 

Pelaksanaan penelitian selalu berhubungan dengan obyek penelitian yang akan 

diteliti. Dalam hal ini obyek yang akan diteliti adalah J trayek terminalalan Tol 

Waru-Juanda. Adapun cara yang digunakan dalam pengambilan data adalah dengan 

teknik Kuisioner yaitu mengambil sebagian obyek dari keseluruhan populasi untuk 

dijadikan sampel. Dari pengguna Jalan Tol yang setiap hari melewati jalan tol 

tersebut maupun pengguna yang jarang menggunakan jalan tol tersebut. 

3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini hanya dilakukan pada pengguna jalan tol dengan golongan 

kendaraan type 1, tempat dan obyek penelitian yang berada di kota Sidoarjo. 

Panjang jalan tol 12 km. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2015, 

dilaksanakan selama satu minggu penuh dari hari senin sampei minggu mulai jam 

06.00 - 17.00. 

Di dalam penelitian ini saya menyebar anggota untuk membagikan kuisioner 

kepada pengguna jalan tol Waru-Juanda yang menggunakan kendaraan 
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pribadi.Pertama di area parkir,di Lobby penumpang dan tempat penjemputan 

penumpang. 

3.4 Tahapan Studi 

Tahapan studi yang akan dilakukan dari awal sampi akhir secara garis besar 

dapat dikemukakan dalam diagram sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3.4 Pengumpulan Data 

 Sebagai bahan untuk menganalisa permasalahan diperlukan data-data yang 

diperoleh dari survey lapangan yang bertujuan untuk membuat gambaran secara 

 sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan 

Mulai 
 

Pengumpulan 
data/pembagian 

kuisioner 

Data primer: 
1. Jumlah pengguna  
2. Waktu tempuh 
3. Wawancara pengguna 
4.Jarak/Panjang tol 

Data sekunder : 
1. Tingkat pengguna tol 
2. Fasilitas tol 
3. Panjang rute tol 
4. Data geografis 

Pengolahan Data 
 

Kesimpulan 
 

Selesai  

Pembahasan Analisa 
tarif Berdasarkan : 
ATP&WTP  
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fenomena yang diteliti. Pengambilan data (survey) dalam penelitian ini dibagi 

menjadi dua yang terdiri dari data primer dan data sekunder. 

3.3.1 Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan 

pengamatan atau survey langsung dilakukan dilapangan mengunakan kondisi 

yang ada. Adapun data-data primer yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 

a. Jumlah penggguna jalan tol 

b. Waktu tempuh 

c. Wawancara operator 

d. Jarak/panjang Tol 

 3.3.2 Data Sekunder  

Data sekunder didapat dari instansi - instansi terkait seperti Dinas 

perhubungan dan pihak pengelola Tol baik secara langsung maupun tidak 

langsung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sangat membantu dalam 

proses analisis data nantinya. 

Data sekunder yang didapat antara lain: 

a. Fasilitas tol 

b. tingkat pengguna jalan tol 

c. Panjang jalan tol 

d. Data geografis 

3.3.3 Analisa Tarif Berdasarkan ATP dan WTP 

Analisa tarif berdasarkan WTP adalah dengan menganalisa kemauan 

seseorang/pengguna jalan tol berapa biaya yang harus dibayarkan dari pendapat 

mereka agar dapat menjadi referensi bagi pihak pengelola jalan tol.Begitu juga 



20 
 

dengan ATP adalah dengan menganalisa atau mencari tau berapa kemampuan 

seseorang atau pengguna jalan tol untuk membayar tarif tol berdasarkan 

pendapat mereka agar penentuan tarif tol tidak hanya ditentukan dari satu pihak 

yakni dari pihak pengelola.  

Untuk menganalisa tarif tersebut juga dibutuhkan harga tariff per km tol yang 

sudah dianjurkan oleh pemerintah yakni Rp 100 – Rp 200 per km,akan tetapi 

karena beberapa faktor maka tol Waru – Juanda menggunakan Rp.400 per km 

 

 

 

 

3.6 Metode Pengambilan Data  

1. Survey pengambilan opini dari masyarakat. 

 Survey ini dilakukan dengan mewawancarai pengguna jalan tol. Survey ini  

mendapatkan data antara lain : 

Tarif = tariff pokok X jarak rata-rata + 10% (ppn) 

Tarif terbayar = analisa tarif + Asuransi pengguna 



21 
 

 

no Pertanyaan Jawaban 

1 Jenis Pekerjaan a.SD     b.SMP     c.SMA     d.Perguruan Tinggi     
e.Kursus 

2 Jumlah pendapatan per 
bulan 

a.<Rp.2Juta     b.Rp.2juta-Rp.4juta     c.Rp.4juta-
Rp.6juta     d.Rp.6juta-Rp.8juta       e.Rp.>8juta     

3 Pemakaian tol /bulan a.1-10 kali   b.11-15 kali   c.16-20 kali   d>21 kali 

4 Tujuan penggunaan tol 
Waru-juanda 

a.Bekerja   b.Liburan   c.lainnya,sebutkan………. 

5 Tingkat pelayanan tol 
waru-juanda 

a.Baik   b.Sedang   c.kurang baik   d,Tidak ada komentar 

6 Persepsi tentang tarif tol 
Waru-Juanda 

a.Murah     b.Sedang     c.Mahal     d.Tidak menjawab 

7 WTP terhadap jalan tol 
Waru-juanda 

a.Rp.6 ribu   b.Rp.7 ribu   c.Rp.8 ribu   d.Rp.9 ribu    

8 Waktu yang dihemat jika 
menggunakan tol Waru-
juanda 

a.<5 menit   b.6-10 menit   c.11-15 menit   d.16-20menit     
e.>21menit   

9 Jenis pekerjaan a.pns/tni/polri  b.Swasta  c.Wirausaha   
d.Lainnya,sebutkan.. 

10 Alokasi dana transport 
/bulan dari penghasilan 

a.0-5%  b.6-10%   c.11-15%   d.16-20%   e.>20% 
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BAB IV  

Evaluasi dan Pembahasan 

4.1 Pelaksanaan Penelitian 

 Pada bagian ini pembahasan meliputi pengumpulan data dan pengolahan 

data.Penyajian data dilakukan menurut data yang berkaitan dengan masalah tarif 

untuk jalan tol dan kemampuan dari masyarakat untuk membayar tol dalam kurun 

waktu penelitian,berdasarkan pengamatan langsung dan  studi pustaka. 

Penelitian dilakukan selama 10 hari yaitu dari hari senin sampai dengan hari 

minggu, dan dilakukan mulai jam 06.00 – 17.00 WIB.Penelitian ini sayal lakukan 

dengan membagikan kuisioner kepada para pengguna jalan tol yang akan menuju 

bandara Juanda,jadi saya bagikan kuisioner ini di Bandara Juanda tepatnya 200 

kuisioner di tempat pemberangkatan Domestik dan 50 kuisioner dipemberangkatan 

Internasional. 

4.2 Data 

Pada umumnya data yang dipergunakan adalah sebagai berikut : 

A.Data utama 

 1.Data perhitungan ATP 

 2. Data perhitungan WTP 

B.Data pendukung 

 1.Data karakteristik jalan tol 

 2.Data karakteristik masyarakat yang disurvei 

 3.Data tarif tol per km 

Data yang digunakan ialah data karekteristik jalan tol, data pengguna jalan tol, data 

tarif tol per km. 
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Tabel 4.1. Karakteristik Jalan Tol 

No Karakteristik Jalan Tol Waru - Juanda 

1 Panjang Tol 12,8 km 

2 Pembangunan  1996- 2008 

3 Pengelola PT.Citra Margatama Surabaya,Tbk 

4 Gerbang Tol Menanggal 6 Gardu 

5 Gerbang Tol Berbek 1 2 GArdu 

6 Gerbang Tol Berbek 2 2 Gardu 

7 Gerbang Tol Tambaksumur 1 2 Gardu 

8 Gerbang Tol Tambaksumur 2 2 Gardu 

9 Gerbang Tol Juanda 6 Gardu 

10 Jalur 2 Lajur 

11 Lebar Lajur 3,5 m 

12 Lebar Bahu Jalan Dalam 0,5 m 

13 Lebar BahuJalan Luar 2 m 

Sumber : id.m.wikipedia.org 

Tabel 4.2. Produksi Kendaraan/Keramaian Tol 

No Karakteristik Kendaraan Jumlah 

1 Frekuensi kendaraan (/hari) 1233 

2 Frekuensi kendaraan tipe 1(trip/hari) 827 

3 Waktu operasi (jam/trip) 24 

4 Hari operasi (hari/bulan) 30 

5 Hari operasi (hari/tahun) 336 
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6 Jarak tempuh (km) 12,8 

Sumber : hasil survey 2015 

4.2.1 Data Karakteristik Pengguna Jalan Tol 

Adapun data karakteristik masyarakat yang disurvei meliputi anggota 

keluarga,pendapatan total,jenis kelamin serta data mengenai pendidikan dan 

pekerjaan yang bersangkutan dan sebagainya. 

Adapun data yang telah disurvei dapat dilihat pada table dibawah ini : 

Tabel 4.3.Responden Berdasarkan Pendapatan Keluarga 

Pendapatan per bulan 
Frekuens

i 
Presentase 

<Rp.2 juta 35 14% 

Rp2juta-RP4juta 86 34.4% 

Rp.4juta-Rp.6juta 32 12.8% 

Rp.6juta-Rp8 juta 37 14.8% 

>Rp8 juta 60 24% 

Jumlah 250 100% 

       Sumber : Hasil Survey 2015 

Tabel 4.4. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Responden Frekuensi Persentase 

Laki-Laki 170 68% 

Perempuan 80 32% 

Jumlah 250 100% 

   Sumber : Hasil Survey 2015 
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Tabel 4.5. Responden Berdasarkan Pendidikan 

Kedudukan Frekuensi Persentase 

SD 0 0% 

SMP 3 1.2% 

SMA 40 16% 

PERGURUAN 

TINGGI 
194 77.6% 

KURSUS 13 5.2% 

JUMLAH 250 100% 

   Sumber : Hasil Survey 2015 

 

4.2.2  Data Pengguna Jalan Tol 

Sedangkan data yang diperoleh dari survey untuk perjalanan yang 

memasuki jalan tol dapat dilihat pada table dibawah ini. 

Tabel 4.6. Frekuensi Pemakaian Jalan Tol 

Melalui Tol Frekuensi Persentase 

1-10 kali/bulan 180 72% 

11-15/bulan 26 10.4% 

15-20 kali/bulan 35 14% 

> 21 kali/bulan 9 3.6% 

JUMLAH 250 100% 

   Sumber : Hasil Survey 2015 
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Tabel 4.7. Tujuan Pemakaian Jalan Tol 

Keperluan Frekuensi Persentase 

Bekerja 84 33.6% 

Liburan 142 56.8% 

Lainnya 24 9.6% 

JUMLAH 250 100% 

   Sumber : Hasil Survey 2015 

Tabel 4.8. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Jalan Tol 

Persepsi Frekuensi Persentase 

Baik 118 47.2% 

Sedang 60 24% 

Kurang baik 21 8.4% 

Tidak Menjawab 51 20.4% 

JUMLAH 250 100% 

   Sumber : Hasil Survey 2015 

Tabel 4.9. ATP Masyarakat Terhadap Tarif Tol 

Persepsi Frekuensi Persentase 

Murah 48 19.2% 

Sedang 31 12.4% 

Mahal 129 51.6% 

Tidak Menjawab 42 16.8% 

JUMLAH 250 100% 

   Sumber : Hasil Survey 2015 
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Tabel 4.10. Alokasi Masyarakat Untuk Transportasi per Bulan 

Persepsi Frekuensi Persentase 

0-5% 12 4.8% 

6%-10% 33 13.2% 

11%-15% 106 42.4% 

16%-20% 64 25.6% 

>20% 35 14% 

JUMLAH 250 100% 

   Sumber : Hasil Survey 2015 

 

4.3 Pengolahan Data Analisa tarif jalan tol 

 4.3.1 Untuk contoh perhitungan ATP yang diambil dari beberapa data  

Nama: anonym 

Jenis Kelamin : laki-laki 

Pendidikan terakhir : Perguruan tinggi 

Pendapatan/bulan : (kurang lebih) 5.000.000 

Keperluan Menggunakan Tol : Bekerja 

Trip per bulan : 11-15 kali  

Alokasi dana untuk transportasi  : 20% 

Dari contoh diatas dapat dilakukan perhitungan seperti yang telah dijelaskan 

di atas. 

Untuk pembagian biaya transportasi dapat diasumsikan contoh dibawah ini : 



28 
 

1. 5% untuk transport dari pendapatan adalah Rp.250.000 

2. 10% untuk transport dari pendapatan adalah Rp.500.000 

3. 15% untuk transport dari pendapatan adalah Rp.750.000 

4. 20% untuk transport dari pendapatan adalah Rp.1.000.000 

5. 25% untuk transport dari pendapatan adalah Rp.1.250.000 

 

Kemudian,setiap kebutuhan transport tersebut dibagi lagi ke dalam kebutuhan 

untuk jalan tol sebesar : 

 5% 

 10% 

 15% 

 20%, dan 

 25% 

Untuk contoh perhitungan ini diambil untuk kebutuhan jalan tol sebesar 

5%,sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut : 

Contoh perhitungan ATP untuk 15% dari budget transportasi dan 15% dari 

pendapatan total/bulan. 

Pendapatan total :Rp.5.000.000 

Budget untuk transportasi (15% dari pendapatan) : Rp. 750.000,-/bulan maka 

biaya yang dipakai per bulan adalah sebagai berikut : (750.000/100X…%) 

 5% Alokasi untuk jalan tol Rp. 37.500,-/bulan 

 10% Alokasi untuk jalan tol Rp.75.000,-/bulan 

 15% Alokasi untuk jalan tol Rp.112.500,-/bulan 

 20% Alokasi untuk jalan tol Rp.150.000,-/bulan 
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 25% Alokasi untuk jalan tol Rp.187.500,-/bulan 

=
Pendapatan per bulan X %biaya transportasi per bulan X %biaya tol per bulan 

𝑓𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑘𝑎𝑛 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛
 

 

Dengan contoh penghasilan Rp.4 juta – Rp.6 juta 

=
 5.000.000X 20% X 10% 

15
 

       =Rp.6666,66 (Rp.6700) 

 

4.4 Analisa Tarif Jalan Tol Berdasarkan ATP 

Untuk mengetahui nilai ATP masyarakat dari penghasilan per bulan maka 

diambil dari hasil kuisioner dari presentase penghasilan terbanyak yang dipilih 

masyarakat adalah Rp.2 juta – Rp.4 juta dan diambil rata-rata adalah Rp.3 juta 

dengan alokasi dana untuk transportasi per bulan 11% - 15% pilihan dari 

masyarakat dan untuk frekuensi pemakaian diambil rata – rata per bulan adalah 15 

kali menurut kuisioner. 

 

=
Pendapatan per bulan X %biaya transportasi per bulan X %biaya tol per bulan 

𝑓𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛
 

 

Dengan contoh penghasilan Rp.4 juta – Rp.6 juta 

=
 3.000.000X 15% X 10% 

15
 

            =Rp.3.000  

Jadi didapat hasil dari perhitungan ATP adalah Rp.3000 semua data yang 

dimasukkan ke dalam rumus adalah dari hasil rata-rata dan pilihan terbanyak 
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masyarakat dari pilihan di kuisioner.Mulai dari penghasilan per bulan,alokasi dana 

untuk transportasi per bulan,alokasi dana untuk tol per bulan dan rata – rata dari 

frekuensi masyarakat menggunakan jalan tol per bulan. 

4.5.Analisa tarif jalan tol berdasarkan WTP 

=
⅀tarif pilihan pengguna X jawaban pengguna yang memilih tarif tersebut 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑎
 

=
⅀(6.000 X118)(7000X71)(8000X28)(5000X33) 

250
 

           = Rp 6376 

Tabel 4.11. WTP Masyarakat Terhadap Tarif Jalan Tol 

Persepsi 

Tarif/km 
Frekuensi Persentase 

Rp.5ribu 33 13.2% 

Rp.6 ribu 118 47.2% 

Rp.7ribu 71 28.4% 

Rp.8ribu 28 11.2% 

Jumlah 250 100% 

   Sumber : Hasil Survey 2015 

Tabel 4.12. Persepsi Masyarakat Terhadap Tarif Jalan Tol 

Persepsi 

Tarif 
Frekuensi Persentase 

Murah 38 15.2% 

Sedang 68 27.2% 

Mahal 102 40.8% 
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Tidak 

Menjawab 
42 16.8% 

Jumlah 250 100% 

   Sumber : Hasil Survey 2015 

Tabel 4.13. Time Saving Masyarakat Apabila Melalui Jalan Tol 

Time Saving Frekuensi Persentase 

< 5 Menit 25 10% 

6-10 Menit 67 26.8% 

11-15 Menit 89 35.6% 

16-20menit 52 20.8% 

>21 menit 17 6.8% 

Jumlah 250 100% 

   Sumber : Hasil Survey 2015 

 

Gambar 4.1 Pemilahan Alokasi Dari Budget ke Alokasi Untuk Tol 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Nimatomi (2008) 

 

Budget 100% 

Transportasi 
5%-25% 

Kebutuhan 3 Kebutuhan 2 

Jalan Tol 5%-
25% 

Kebutuhan 2 Kebutuhan 3 
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4.6 Analisa Tarif Berdasarkan instruksi per km  

4.6.1Analisa tarif Jalan tol Waru – Juanda adalah sebagai berikut: 

 Jumlah Pengguna jalan Tol per bulan = 36690 kendaraan 

 Jumlah Pengguna Jalan Tol per hari = 36690 / 30 

                     = 1233 kendaraan 

 Analisa tarif per trip     = panjang tol X tarif /km + 10% (pajak) 

          = 12,8 X 400 + 10%  

            = Rp. 5623 /knd dibulatkan Rp.5700 

Jadi didapat tarif untuk per trip menggunalakan tol Waru – Juanda adalah  

Rp.5700 itu jika diambil harga menurut panjang km dari tol tersebut dan sudah 

termasuk pajak tetapi tanpa asuransi untuk pengguna. 

4.6.2 Tarif yang Terbayar  

 Tarif yang terbayar = Analisa tarif + Asuransi penumpang 

      = Rp. 5700+ Rp. 1.000 

     = Rp. 6700 /knd 

 Over tarif  = tarif yang berlaku – analisa tarif 

      = Rp7000 - Rp.6700 

     = Rp. 300 /knd 

 Over tarif per hari = over tarif X jumlah pengguna per hari 

      = Rp. 300 X Rp. 1233 

     = Rp. 369.900 /hari 

Untuk tarif yang terbayar saat ini didapat harga Rp.7000 dari yang seharusnya 

Rp.6700 dan sudah termasuk asuransi pengguna,dan didapat Over tarif untuk per 

kendaraannya adalah Rp.300.Jika dikalikan menurut LHR kendaraan pribadi 
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yang menggunakan jalan tol Waru – Juanda adalah 1233 kendaraan,akan didapat 

angka Rp.369.900 untuk over tariff per hari. 

4.6.3 Analisa tarif berdasarkan Ability to Pay 

  

=
Pendapatan per bulan X %biaya transportasi per bulan X %biaya tol per bulan 

𝑓𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑘𝑎𝑛 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛
 

Dengan contoh penghasilan Rp.4 juta – Rp.6 juta 

=
 3.000.000X 20% X 10% 

15
 

=Rp.4.000 

 Analisa tarif ATP = Analisa tarif + Asuransi penumpang +pajak 10% 

      = Rp. 4.000+ Rp. 1.000 + Rp.400 

     = Rp. 5.400 /knd 

Untuk analisa tarif berdasarkan Ability to Pay didapat hasil Rp.4000 rupiah 

dan bila ditambahkan dengan pajak (10% dari tarif) dan asuransi penumpang 

maka didapat harga Rp.5.400/knd. 

4.6.4 Analisa tarif jalan tol berdasarkan WTP 

=
⅀tarif pilihan pengguna X jawaban pengguna yang memilih tarif tersebut 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑎
 

=
⅀(6.000 X118)(7000X71)(8000X28)(5000X33) 

250
 

= Rp 6376 

Untuk analisa tarif berdasarkan willingness to pay didapat hasil Rp.6376 

dan harga tersebut sudah termasuk pajak dan asuransi penumpng.Jika 

dibulatkan menjadi Rp.6.400/knd. 
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4.6.5 Perbandingan Tarif 

Perbandingan tarif  = Tarif berlaku + Analisa tarif ATP 

      = Rp.7000+ Rp. 5.400 

     = Rp. 1.300 /knd 

Perbandingan tarif  = Tarif berlaku + Analisa tarif  WTP 

      = Rp. 7.000+ Rp. 6.400 

     = Rp. 600 /knd 

Jadi dari hasil analisa tarif berdasarkan ATP dengan tarif yang berlaku saat 

ini didapat perbandingan harga Rp.1.300/knd sedangkan untuk analisa tarif 

berdasarkan WTP dengan tarif yang berlaku didapat perbandingan harga 

Rp.600/knd. 
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Kesimpulan. 

1. Dari hasil analisa tarif jalan tol Waru – Juanda didapat harga berdasarkan WTP 

adalah Rp.6.400/knd berselisih Rp.400/knd dari tarif  yang berlaku. 

2. Dari hasil analisa tarif jalan tol Waru – Juanda didapat harga berdasarkan ATP 

adalah Rp.4.000/knd dan ditambahkan dengan pajak(10% dari tarif) dan 

asuransi didapat hasil Rp.5.400/knd berselisih Rp.1.600/knd 

Saran 

1. Sebagai bahan masukan untuk pemerintah atau pihak yang terkait dalam 

menentukan biaya tarif jalan tol Waru - Juanda 

2. Diharapkan adanya studi analisa tarif jalan tol Waru – Juanda setiap tahunnya 

untuk memantau perubahan – perubahan yang terjadi pada inflasi , ATP dan WTP 

dari masyarakat untuk tol Waru – Juanda. 

3. Untuk studi analisa ATP dan WTP sebaiknya diguakan juga studi kelayakan 

ekonomi masyarakat agar hasil yang didapat lebih akurat. 

4. Untuk studi analisa ATP dan WTP selanjutnya diharapkan agar mendapatkan 

responden lebih banyak lagi dari masyarakat agr dapat benr-benar mewakili hasil 

dari studi tersebut. 
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