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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kabupaten Mojokerto adalah  sebuah Kabupaten di Provinsi jawa 

Timur indonesia. Kabupaten yang secara resmi didirikan pada tanggal  9 

Mei 1293 ini merupakan wilayah tertua ke-10 di Provinsi Jawa Timur. 

Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Lamongan di utara, Kabepaten 

Gresik, Kabupaten Sidoarjo, dan kabupaten Pasuruan di timur, Kabupaten 

Malang dan Kota batu di selatan, serta Kabupaten Jombang di barat. Secara 

astronomis terletak di 7°28' Lintang Utara 112°26' Bujur Timur dan  7,467° 

Lintang Selatan 112,433° Bujur Timur. Luas wilayah Kota Mojokerto 

adalah 969,36  km² yang terbagi kedalam 18 kecamatan, 5 kelurahan. Kota 

ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dilihat dari penerimaan asli 

daerah setiap tahun mengalami peningkatan.  Data hasil sensus penduduk 

tahun 2014 adalah sejumlah 1.162.630 jiwa. Sedangkan tingkat kepadatan 

penduduk adalah 1.199,4 jiwa/Km2.  

Kabupaten  Mojokerto merupakan salah satu wilayah yang masuk 

dalam kawasan metropolitan Surabaya, yaitu Gerbangkertasusila (Gresik, 

Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dang Lamongan).  Tergambar 

pula bahwa kepadatan yang tinggi di Kabupaten Mojokerto memiliki 

potensi sumber daya manusia yang besar sehingga harus diimbangi pula 

dengan upaya penyediaan dan penciptaan lapangan kerja agar tidak terjadi 

peningkatan jumlah pengangguran dan juga upaya penataan ruang yang 
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memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga mampu mengurangi 

akibat yang timbul dari meningkatnya kepadatan penduduk. 

Angkutan umum sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini 

disebabkan karena sebagian besar masyarakat yang berpenghasilan 

menengah ke bawah akan  menggunakan angkutan umum untuk menunjang 

kegiatan sehari-hari sehingga mobilitas jasa angkutan umum ini dapat dirasa 

penting keberadaannya. Selain itu  angkutan umum harus direncanakan dan 

dikoordinasikan sebaik-baiknya sehingga pelayanan angkutan umum bisa 

menjangkau semua daerah yang ada, kususnya daerah pemukiman, 

perkantoran, dan pariwisata. 

Angkutan umum memiliki peranan penting dalam pembangunan 

perekonomian, untuk menuju keberlanjutan angkutan umum memerlukan 

penanganan serius. Angkutan merupakan elemen penting dalam 

perekonomian karena berkaitan dengan distribusi barang, jasa, dan tenaga 

kerja, serta merupakan inti dari pergerakan ekonomi di kota, berbagai 

bentuk modal angkutan umum dengan karakteristik dan tingkat pelayanan 

yang diberikan mewarnai perkembangan sistem angkutan umum kota yang 

seharusnya berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan sehingga dapat 

bersaing dengan angkutan pribadi. 

Angkutan umum perkotaan adalah salah satu tulang punggung 

ekonomi perkotaan dimana kota yang ‘baik’ dan ‘sehat’ dapat ditandai 

dengan melihat kondisi system angkutan umum perkotaannya. Hal ini 

disebabkan karena, transportasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat 

manusia selama hal itu dibutuhkan dalam pendistribisian bahan, pergerakan 
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aktifitas manusia maupun barang sebagai komponen mikro suatu 

perekonomian. Sektor transportasi harus mampu memberikan kemudahan 

bagi seluruh masyarakat dalam segala kegiatan di semua lokasi yang 

berbeda dan tersebar dengan karakter fisik yang berbeda pula. 

Angkutan umum penumpang di Kota Mojokerto yang biasa disebut 

angkutan kota atau angkot adalah salah satu sarana transportasi yang 

digunakan untuk melayani aktifitas masyarakat di Kota Mojokerto. Angkot 

seakan menjadi urat nadi peredaran ekonomi di Kota Mojokerto. Namun 

saat ini angkot semakin sepi penumpang karena masyarakat lebih banyak 

menggunakan sepeda motor dari pada angkutan kota. Hal ini dipengaruhi 

dengan banyaknya dealer motor Kota Mojokerto yang memberikan kredit 

dengan persyaratan yang mudah bagi masyarakat, dimana dengan uang 

muka Rp 500.000; saja bisa memiliki sepeda motor. Meskipun saat ini 

volume jumlah penumpang pengguna jasa angkutan yang semakin hari 

semaki berkurang, namun angkutan kota masih di butuhkan oleh masyarakat 

Kota Mojokerto dalam melakukan aktifitas sehari – sehari 

Sampai sekarang kebutuhan angkutan umum penumpang  yang ada 

di Kota Mojokerto telah dilayani oleh beberapa jenis kendaraan dengan 

beberapa rute ( trayek ). Salah satu rute yang dikembangkan adalah angkot 

Line D ( Kertajaya – Brangkal – Trowulan ) angkutan kota Mojokerto yang 

beroprasi melayani penumpang dari termninal Kertajaya ke Trowulan 

ataupun sebaliknya. Tapi saat ini angkutan umum Line D ini jarang sampai 

ke Terminal Kertajaya karena sepi jumlah penumpang, kebanyakan para 

penumpang turun Brangkal atau Sooko. Angkutan ini beroperasi dari jam 5 
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pagi hingga jam 3 sore dengan rata – rata pulang pergi ( PP ) atau 4 rit 

perjalanan setiap harinya . Tarif angkot  Line D ini disesuaikan jaraknya, 

dengan tarif minimal Rp 2.000; dan maksimal Rp 8.000; yang telah di 

tetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota. Jumlah total armada angkot jalur 

Line D tahun 2013 – 2014 adalah 63 kendaraan, dari 63 kendaraan yang 

masih mempunyai surat izin trayek hanya 19 sedangkan sisanya 44 sudah 

tidak mempunyai surat izin.  

Angkutan umum Line D mempunyai panjang rute ±25 Km, setiap 

kali berangkat mengisi tempat duduk dengan rata – rata 10 penumpang. 

Waktu yang ditempuh angkutan umum Line D sekitar ± 1 jam. Selain itu 

karena headway  yang terkadang cepat terasa kurang efektif, sehingga 

pengemudi tidak menunggu berlama-lama penumpang di terminal karena 

sering menggunakan waktu untuk mengangkut dan menurunkan penumpang 

dijalan (banyak angkutan yang sengaja ngetem bermenit-menit bahkan 1 

jam pada titik jalur tertentu untuk menunggu penumpang), hal ini juga 

sangat berpengaruh terhadap kecepatan perjalanan (Km/Jam), dan waktu 

perjalanan (Jam). Dari permasalahan yang terjadi di atas perlu diadakan 

studi kinerja angkutan Line D ditinjau dari parameter kinerja yaitu 

frekuensi, headway, load factor, dan kecepatan perjalanan. 

1.2. Identifikasi Masalah : 

 Berdasarkan uraian diatas, dapat diidentifikasikan permasalahan, antara lain: 

1. Besarnya jumlah kendaraan sangat berpengaruh terhadap jarak 

keberangkatan AUP  Line D. 
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2. Jarak keberangkatan (headway) yang dekat berpengaruh terhadap jumlah

penumpang.

3. Tidak menentu  rute pelayanan angkutan umum penumpang  Line D yang

beroperasi.

1.3. Rumusan Masalah 

Adapun permasalahannya adalah bagaimana Kinerja Angkutan Umum 

Penumpang  Line D pada kondisi saat ini 2016? 

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 dan aspek lalu lintas.

4. Tidak membahas pelayanan terhadap tingkat kepuasan penumpang.

1.5. Tujuan Studi 

Adapun tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui tingkat kinerja 

Angkutan Umum Penumpang  Line D saat ini. 

1.6. Manfaat Studi  

Manfaat dari studi ini adalah sebagai bahan untuk meningkatkan pelayanan 

dan penyelenggaraan Angkutan Umum Penumpang di Kota Mojokerto. 


