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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Zaman semakin modern,pemenuhan akan setiap kebutuhan manusia yang 

berbeda semakin kompleks. Laju pertumbuhan penduduk di setiap provinsi di 

Indonesia semenjak awal tahun 2013 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan. 

Jumlah pertumbuhan penduduk Indonesia selama tiga dekade adalah 255 

juta(Dispendukcapil,2018). Jumlah penduduk yang semakin meningkat dengan 

keperluan yang semakin bertambah,juga mempengaruhi pola dan gaya hidup 

masyarakat. Kebutuhan dan keperluan yang bertambah membuat pilihan-pilihan 

yang signifikan dan kompleks. 

Kebutuhan sandang,pangan dan papan,juga kebutuhan untuk menuju kesuatu 

tempat menjadi suatu kebutuhan yang tidak lepas di kehidupan bermasyarakat. 

Transportasi adalah salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh masyarakat 

difungsikan untuk kepentingan pribadi,jasa maupun sebagai alat bisnis. 

Tansportasi adalah usaha mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang 

dari suatu tempat ke tempat lainnya (Kamaluddin,1987). Transportasi menjadi 

aspek penting untuk memudahkan segala keperluan masyarakat yang banyak. 

Menurut data BPS terjadi pelolonjakan terhadap pemenuhan transportasi pada 

tahun 2011 hingga tahun 2015. Terdapat berbagai penggunaan jenis kendaraan 

oleh masyarakat di Indonesia yaitu,mobil penumpang,bis,mobil barang dan 

sepeda motor. Tabel 1.1 dibawah ini memperlihatkan jumlah kendaraan bermotor 
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dan jenis kendaraan di Indonesia dari tahun 2011 hingga tahun 2015 dari jumlah 

total jenis kendaraan pertahun hingga pertumbuhan per tahun. 

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jenis Kendaraan di 

Indonesia (2011-2015) 

Jenis 

Kendaraan/ 

Type of 

Vehicles 

 

 

2011 

 

 

2012 

 

 

2013 

 

 

2014 

 

 

2015 

Pertumbuh

an per 

Tahun/ 

Annually 

Increase 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Mobil 

Penumpang/ 

Passenger Car 

9.548.86

6 

10.432.25

9 

11.484.514 12.599.038 13.480.973 9.00 

Bis/Bus 2.254.40

6 

2.273.821 2.286.309 2.398.846 2.420.917 1.80 

Mobil 

Barang/Truck 

4.958.73

8 

5.286.061 5.615.494 6.235.136 6.611.028 7.45 

Sepeda 

Motor/Motorc

ycles 

68.83.34

1 

76.381.18

3 

84.732.652 92.976.240 98.881.267 9.48 

Jumlah/Total 85.601.3

51 

94.373.32

4 

104.118.96

9 

114.209.26

0 

121.394.185 9.13 

Sumber : https://www.bps.go.id/ 

Transportasi konvensional di Indonesia tahun 2015 mengalami peningkatan 

yang signifikan,terlihat bahwa jumlah jenis kendaraan yaitu Mobil Penumpang 

berjumlah 13.480.973,Bis berjumlah 2.420.927,Mobil barang berjumlah 

6.611.028  dan sepeda motor berjumlah 98.881.267. Total keseluruhan jenis 

kendaraan pada tahun 2015 berjumlah 121.394.185. Jenis kendaraan sepeda motor 

adalah jumlah yang paling tinggi dibandingkan dengan jenis kendaraan lain. Jenis 

kendaraan motor adalah yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. 

Jumlah transportasi konvesional pada tahun 2011 hingga tahun 2015 yang 

semakin meningkat akibat dipengaruhi dari jumlah masyarakat indonesia yang 

https://www.bps.go.id/
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juga bertambah selama tujuh tahun terakhir. Mayoritas penduduk yang paling 

banyak adalah di pulau Jawa. Termasuk diantaranya adalah jumlah penduduk 

yang ada di kota Malang. Kota Malang yang memiliki 5 kecamatan yaitu 

Kecamatan Blimbing, Kecamatan Klojen,Kecamatan Kedung 

Kandang,Kecamatan Sukun,dan Kecamatan Lowokwaru. Pada tahun 2016  

jumlah penduduk kota Malang berjumlah 895,387 Jiwa. Jumlah penduduk luar 

kota Malang  berjumlah 3.000 jiwa yang antara lain yaitu para mahasiswa dan 

pekerja dari luar kota (http://jatim.tribunnews.com). 

Pada tabel 1.2 dapat dilihat data tentang jumlah kendaraan bermotor dan jenis 

kendaraan sesuai dengan tingkatan jumlah masyarakat pada setiap kecamatan 

yang ada di kota Malang. 

Tabel 1.2. Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kecamatan dan Jenis Kendaraan di Kota 

Malang (2015-2016) 

No Kecamatan Jenis Kendaraan 

Mobil 

Penumpang 

Bus Truck Sepeda Motor 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1 Kedungkandang 20.044 15.470 121 113 4.158 3.529 98.035 97.595 

2 Sukun 14.607 17.170 112 163 3.398 4.410 93.795 107.218 

3 Klojen 13.068 13.306 252 265 4.092 4.060 54.967 56.385 

4 Blimbing 21.985 21.098 315 137 3.463 4.445 90.455 101.541 

5 Lowokwaru 16.387 23.014 134 288 4.356 3.558 103.871 93.954 

 Kota Malang 86.091 90.058 934 966 19.467 20.002 441.123 456.693 

Sumber : Kantor Bersama Samsat Malang Kota      

http://jatim.tribunnews.com/
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Kebutuhan masyarakat Kota Malang tidak hanya berupa kebutuhan 

primer,kebutuhan tersier yang harus dipenuhi yaitu kendaraan sebagai aspek 

tingkatan gaya hidup maupun kebutuhan untuk antar jemput. Masyarakat Kota 

Malang dari tahun 2015 hingga tahun 2016 mengalami peningkatan pada berbagai 

jenis transportasi kendaraan yang digunakan yaitu Mobil penumpang berjumlah 

90,058,Bus berjumlah 966,dan sepeda motor berjumlah 456,693. 

Banyaknya penggunaan berbagai jenis kendaraan oleh masyarakat Kota 

Malang menjadi salah satu faktor bahwa penggunaan kendaraan jenis pribadi yang 

paling banyak diminati. Penggunaan sepeda motor menjadi salah satu penggunaan 

jenis kendaraan yang tertinggi pada tahun 2016 di Kota Malang. Sehingga 

pemenuhan antar jemput tidak sepenuhnya menggunakan jasa angkutan atau 

transportasi lainnya.  

Salah satu kebutuhan masyarakat yang modern yakni teknologi,teknologi 

memiliki peran yang sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan pada masyarakat, 

dilihat dari sudut pandang efektif dan efisien. Kini terlihat teknologi pada 

penggunaan usaha seperti jasa transportasi berbasis online untuk memudahkan 

pemasaran dan juga operasional usaha yang dijalankan.  

Transportasi Berbasis Online (TBO) telah menggeser transportasi 

konvensional dalam hal persaingan bisnis dan jasa. Kehadiran Transportasi 

Berbasis Online (TBO) menjadi pilihan dan pertimbangan selektif yang dipilih 

konsumen pengguna jasa transportasi. Kehadiran TBO memiliki kelebihan yaitu 

(1) memiliki akses untuk mendapatkan transportasi sesuai waktu dan tempat yang 
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diinginkan;(2) tidak perlu menunggu taksi di jalan; dan (3) menghemat 

pengeluaran ongkos (Prihatin,2016:11). 

Di Indonesia ada beberapa Transportasi Berbasis Online (TBO) yaitu Go-

Jek,Uber,dan Grab. Sehingga jumlahnya kian bertambah hingga tahun 2016. 

Dibawah ini tabel 1.4 menjelaskan tentang jumlah armada di Indonesia dan 

jumlah armada yang ada di Kota Malang beserta dengan tarif  yang dikenakan 

kepada penumpang Transportasi Berbasis Online (TBO). 

Tabel 1.4 Jumlah Transportasi Berbasis Online Tahun 2016 di seluruh 

Indonesia dan Di Kota Malang 

No Transportasi 

Berbasis Online 

Jumlah Armada 

Di Indonesia 

Jumlah Armada 

Di Kota Malang 

Tarif 

1 Grab 16.000 100  Rp 3.500/km 

2 Uber 6.000 10 Rp 2.001/km 

3 Go-Jek 250.000 250  Rp 2.000/km 

 Sumber: KompasTV,SuryaMalang 

Go-Jek yang berdiri pada tahun 2010 mempunyai sejumlah armada 250.000 

orang (Prasetyo,2015) telah beroperasi di beberapa kota di Indonesia terakhir juga 

berkembang di Kota Malang. Go-Jek Malang yang berada di Jalan Laksda Adi 

Sucipto,Blimbing,Malang,Jawa Timur.Beroperasi pada tahun 2016 dengan jumlah 

armada yaitu 250 orang,kini sudah mulai berkembang dan meningkat seiring 

dengan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi keperluan antar jemput.  

Go-JEK memanfaatkan Mobile App dari smartphone atau gadget yang 

berbekal IOS atau Android. GO-JEK merupakan salah satu transportasi ojek 

online yang menawarkan 9 (sembilan) jasa layanan yang 4 diantaranya yaitu: GO-
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SEND (pengiriman Barang),GO-RIDE (mengantarkan ke alamat yang 

dituju),GO-FOOD (mengantarkan makanan) dan GO-MASSAGE (layanan tukang 

memesan pijit) (Saryoko,2016:158).  

Grab,Transportasi Berbasis Online  yang berasal dari Malaysia yang sudah 

berdiri pada tahun 2012  juga memberikan persaingan tambahan diantara jasa 

transportasi yang berada di Indonesia (detik.com). Grab mulai beroperasi di 

Indonesia pada tahun 2015 dengan sejumlah 16.000 armada. Grab memiliki 

penawaran yang lebih menarik seperti GO-JEK yaitu layanan 

transportasi(GrabTaxi),mobil (GrabCar),ojek (GrabBike),carpooling (GrabHitch) 

dan layanan pemesanan kurir (GrabExpress) (Elvina,2016:2).   

Uber,Transportasi Berbasis Online yang berasal dari San Fransisco yang 

berdiri pada tahun 2009 memberikan fasilitas pelayanan yang hampir sama 

dengan Transportasi Berbasis Online (TBO) kebanyakan (Selni,2017). Uber mulai 

beroperasi di Indonesia pada tahun 2014 mempunyai 6.000 armada yang tersebar 

di seluruh Indonesia (Panji,2015).  

Pilihan berbagai konsumen memiliki pertimbangan sendiri yang kebanyakan 

memilih pada transportasi berbasis online yang cepat,nyaman,dan juga efisien 

dibandingkan dengan transportasi konvensional. Sehingga,hal tersebut juga 

berpengaruh terhadap persaingan antar jasa transportasi dan juga mempengaruhi 

pendapatan sopir angkutan perkotaan yang kadang tak menentu. Maksimal dan 

minimnya pendapatan yang diperoleh sebagai faktor kesejahteraan pendaparan 

atau nafkah yang diterima oleh sopir Angkutan Kota Malang.Sistem transportasi 
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perkotaan juga mempengaruhi kepuasan penumpang dalam memlih jasa 

transportasi.  

Jasa transportasi konvensional terutama angkutan kota memiliki sistem yang 

dijalankan yaitu dengan menggunakan sistem perorangan dan menggunakan 

sistem setoran. Menurut Suthayana (2011:10) Angkutan kota sebagian besar 

dioperasikan oleh operator perseorangan. Seringkali operator tersebut adalah 

pemilik yang merangkap sebagai sopir. Tidak hanya itu,angkutan perkotaan juga 

menggunakan sistem jaringan trayek yang mudah untuk ditemukan oleh para 

penumpang (Sholichin,2010:2). Sehingga sistem transportasi konvensional yang 

tradisional memiliki perbedaan fasilitas dengan sistem yang dijalankan 

transportasi online.  

Angkutan Kota Malang yang sudah berdiri pada tahun 1989an ini jumlah 

angkutan kotanya adalah 2176 (pemkot-malang.go.id),dengan berbagai macam 

trayek dari terminal yang berada di kota Malang yaitu Terminal 

Landungsari,Terminal Arjosari,Terminal Gadang,Terminal Madyopuro,Terminal 

Mulyorejo. Sekarang peminat tranportasi Angkutan Kota Malang semakin sedikit 

dan berkurang jumlah penumpang menjelang akhir tahun 2017. Sehingga menjadi 

permasalahan yang lama,semenjak berdirinya Angkutan Kota Malang hingga 

terdapat pesaing baru yaitu Transportasi Berbasis Online (TBO). 

Transportasi Berbasis Online (TBO) menjadi permasalahan bagi angkutan 

Kota Malang dari kalangan sopir dan pemilik merasakan dampak persaiangan 

yang kuat dalam mendapatkan penumpang. Sehingga berdampak pada pendapatan 

yang diperoleh oleh sopir untuk upah mereka dan setoran bagi pemillik. 

about:blank
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Demonstrasi dilakukan oleh sopir angkutan kota Malang atas penolakan terhadap 

transportasi berbasis online.Pada Senin,20 Februari 2017 Ratusan sopir angkutan 

umum melakukan mogok massal untuk menolak keberadaan taxi dan ojek 

berbasis aplikasi online di depan Balai Kota Malang 

(http://foto.metrotvnews.com). Pengendara angkot mendesak pemerintah agar 

segera menerapkan Permenhub Nomor 108 tahun 2017 atau kembali pada 

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaran Angkutan Orang 

dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (https://www.inews.id). 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terdapat banyak perbedaan jumlah 

penumpang dilihat dari keperluan setiap penumpang yang ingin menuju ke suatu 

tempat. Kebanyakan yang menggunakan jasa transportasi angkutan kota adalah 

kalangan umum seperti ibu-ibu yang bepergian ke pasar. Sedangkan untuk 

kalangan pelajar,kebanyakan adalah murid SD,SMP dan SMA yang telah 

menyelesaikan jam sekolah. 

Pada Gambar 1.1 dapat dilihat data tentang jumlah data statistik setiap trayek 

terminal angkutan kota Malang yang memuat jumlah penumpang selama tujuh 

hari masa aktif kerja angkutan sopir kota Malang. Data yang diambil adalah dari 

20 angkutan kota Malang pada setiap terminal angkutan kota dari Terminal 

Madyopuro,Terminal Hamid Rusdi,Terminal Mulyorejo,Terminal Arjosari dan 

Terminal Landung sari.  
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Gambar 1.1 Jumlah Penumpang Angkutan Kota di Malang  

Tahun 2017 

 

Sumber: Terminal Angkutan Kota di Malang 

Penelitian yang sudah dilakukan pada Desember 2017 terhadap 3 sopir 

Angkutan Kota Malang dengan julah penumpang selama satu hari  dan empat kali 

pulang pergi,bahwa di Terminal Hamid Rusdi jumlah penumpang adalah 40 

orang,jumlah penumpang Terminal Mulyerejo adalah 24 orang, jumlah 

penumpang Terminal Madyopuro adalah 20 orang,jumlah penumpang Terminal 

Arjosari adalah 30 orang,dan jumlah penumpang Terminal Landungsari adalah 24 

orang. Sehingga dalam masa aktif kerja,jumlah maksimal penumpang yang 

menggunakan jasa Angkutan Kota Malang dalam perhari adalah 12-40 orang 

sesuai dengan data hasil observasi yang dilakukan.  

Penumpang yang menggunakan jasa angkutan kota pada setiap terminal di 

Kota Malang menempati tempat duduk dengan saling berdesakan. Sehingga 

fasilitas yang dirasakan penumpang kurang memuaskan dan kebanyakan 

penumpang merasa tidak nyaman. Kebiasaan yang dilakukan sopir angkutan Kota 
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Malang menunggu penumpang untuk memenuhi tempat duduk penumpang agar 

memperoleh setoran yang lebih banyak membuat waktu para penumpang terbuang 

sia-sia. Kegiatan menunggu penumpang ini membuat sebagian penumpang lebih 

banyak menggunakan kendaraan pribadi dan lebih memilih jasa transportasi 

online,sepeti Go-Jek dan Grab. 

Pada tabel 1.5 dapat dilihat data tentang jenis penumpang dengan harga 

penumpang yang menggunakan jasa angkutan Kota Malang. Harga yang 

diberikan ditentukan sesuai dengan pekerjaan para penumpang yaitu; 

pelajar,penumpang mahasiswa,dan penumpang umum atau masyrakat. 

Tabel 1.5. Jenis Penumpang dan Harga Angkutan Kota Malang Tahun 2015 

Penumpang Harga 

Pelajar   Rp                2.000,00  

Umum  Rp                4000,00  

Sumber : PeraturanWalikotaMalang2015 

Jumlah penumpang juga ditentukan tarif dengan perbedaan jenis pekerjaan, 

untuk kalangan pelajar tarif yang dikenakan sebesar Rp 2.000,- , untuk sedangkan 

untuk kalangan umum dikenakan tarif Rp 4.000,- . Dari sejumlah data yang 

dilakukan pendapatan sehari-hari sopir Angkutan Kota Malang adalah diatas Rp 

1.000.000,- jika jumlah penumpang bisa maksimal sehingga pendapatan sopir 

juga maksimal. Pendapatan kadang naik dan turun sesuai dengan jumlah 

penumpang yang menggunakan jasa transportasi Angkutan Kota Malang. 

Transportasi konvensional di Indonesia seperti angkutan kota yang berada di 

Malang memiliki beberapa permasalahan yaitu sedikitnya jumlah penumpang 
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yang menggunakan jasa transportasi angkutan kota Malang, tidak diimbangi 

dengan banyaknya angkutan kota yang berroperasi Priyoga (2017:1). Kendala 

transportasi berupa angkutan di kota Malang yaitu banyaknya masyarakat 

sekarang yang menggunakan kendaraan pribadi dan transportasi berbasis online. 

Terjadi dampak persaingan yang cukup ketat antara transportasi berbasis online 

dan angkutan kota. 

Jumlah semakin meningkatnya masayarakat yang menggunakan kendaraan 

pribadi menjadi salah satu faktor akibat penurunan jumlah 

penumpang,kebanyakan masyarakat mengeluhkan kinerja pelayanan angkutan 

kota di Kota Malang yang tidak mengalami peningkatan. Menurut 

(Setiyawan,2012:55) tidak hanya dari segi penggunanan kendaraan 

pribadi,pelayanan yang diberikan Angkutan Kota Malang tidak memuaskan 

karena tidak memperhatikan kenyamanan dan keamanan penumpang angkutan 

Kota Malang. 

Permasalahan lainnya yang banyak terjadi pada angkutan perkotaan di 

Indonesia yang masih tidak sesuai dengan keinginan dan tingkat kepuasan banyak 

kalangan masyarakat yang menggunakan salah satu transportasi milik pemerintah. 

Terlihat pada tingkat pelayanan,penggunaan kendaraan pribadi,dan tingkat 

kemacetan lalu lintas yang tinggi (Basuki,2007:549). Angkutan umum di Kota 

Malang semakin tidak diminati masyarakat akibat rendahnya tingkat pelayanan, 

sehingga kebanyakan masyarakat menggunakan kendaraan pribadi (Abadi dan 

Ruskandi,2016:73). 



12 
 

 
 

Kehadiran transportasi berbasis online seperti Uber,Grab,dan Go-jek yang 

lebih murah dan fleksibel,menyebabkan penurunan jumlah penumpang dan 

pendapatan angkutan kota.Penurunan pendapatan secara teoritis akan berdampak 

pada kelayakan baik pada usaha atau sopir angkutan kota yang menekuni 

pekerjaan sebagai sopir angkutan kota tersebut. Namun dalam empiris dilakukan 

evaluasi terhadap kelayakan transportasi angkutan kota itu sendiri. Hal tersebut 

perlu dilakukan agar pemerintah dan masyarakat kota  Malang mendapatkan 

gambaran yang jelas,mengenai kondisi kelayakan pada angkutan kota yang ada di 

Kota Malang. 

Berdasarkan uraian diatas yang sudah dijelaskan, maka peneliti ingin meneliti 

variabel-variabel yang menjadi permasalahaan dalam mempengaruhi kelayakan 

pada transportasi angkutan kota Malang sebagai topik yang akan dibahas pada 

penelitian ini sebuah usaha angkutan kota layak atau tidak, untuk itu penelitian ini 

diharapkan sebagai tinjauan ke depan pemerintah dan juga pemilik angkutan kota 

Malang,untuk itu penulis mengambil judul dengan keterkaitan latar belakang 

diatas yaitu “Evaluasi Kelayakan Pada Transportasi Angkutan Kota di Kota 

Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan ,maka rumusan masalah 

yang dapat ditarik dari latar belakang penelitian, yaitu “Apakah transportasi 

Angkutan Kota Malang layak dioperasikan.” 
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C. Batasan Masalah 

Penelitian yang dilakukan terfokus pada permasalahan penelitian yang 

dilakukan yaitu menggunakan  aspek keuangan , aspek pasar dan pemasaran 

,aspek teknis dan teknologi,aspek manajemen dan organisasi dan aspek ekonomi 

dan sosial . 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Pada batasan masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka tujuan dari 

penelitian yang dilakukan yaitu untuk menganalisis suatu kelayakan pada 

transportasi angkutan kota di Malang apakah layak dioperasikan didasarkan pada 

aspek pasar dan pemasaran,asepek teknis dan teknologi,aspek manajemen dan 

organisasi ,aspek ekonomi dan sosial dan aspek keuangan. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Pemilik  

Memberikan manfaat berupa wawasan pada pemilik usaha tentang kelayakan 

suatu usaha pada transportasi angkutan kota Malang .Apakah usaha angkutan kota 

layak atau tidak saat adanya usaha dari pesaing jasa transportasi yang sama 

dengan  mengoperasikan  transportasi berbasis online. 

b. Pemerintah 

Sebagai bahan tinjauan bagi pemerintah kedepan dalam mengevaluasi 

kelayakan transportasi angkutan kota apakah sudah layak atau tidak layak dengan 

melihat aspek pasar dan pemasaran,asepek teknis dan teknologi ,aspek 
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manajemen dan organisasi ,aspek ekonomi dan sosial dan aspek keuanga pada 

Angkutan Kota Malang.  

c. Peneliti Selanjutnya

Memberikan wawasan dan pengetahuan kepada peneliti selanjutnya dan juga 

referensi dalam menganalisis kelayakan suatu usaha pada angkutan kota Malang, 

dan sebagai tinjauan ulang untuk mempelajari tentang evaluasi kelayakan suatu 

usaha yang dilihat berdasarkan aspek-aspek kelayakan. 


