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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.  


