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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latang belakang 

Kota Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta 

sekaligus menjadi kota metropolitan terbesar di provensi jawa timur. Kota 

Surabaya terletak sebelah timur kota Gresik sebelah utara kota Sidoarjo dan kota 

Mojokerto. Di sebelah utara dan sebelah timur berbatasan langsung dengan laut 

selat Madura. Luas keseluruhan kota Surabaya 350.54 km2  terbagi menjadi 31 

Kecamatan, 163 Kelurahan. Kota Surabaya memeliki beberapa julukan seperti 

Kota Metropolitan dan Kota Pahlawan. 

Kabupaten Sumenep memiliki banyak tempat wisata yang masih asri atau 

masih alami, tempat wisata di Kabupaten Sumenep antara lain, wisata Gili Labak, 

wisata Pantai Sembilan yang berada di Pulau Gili Genting, Pantai Lombang, 

Pantai Masalembu, Gili Iyang yang termasuk pulau dengan oksigen berbaik kedua 

di dunia. Adapan wisata religi yang menjadi destinasi, wisata Asta Tinggi yang 

berada di kota Sumenep yang memiliki struktur bangunan seperti gaya bangungan 

Eropa. Adapun julukan dari kota Sumenep antara lain, Gerbang Salam, kota 

sholawat dan Dzikir. 

Pelabuhan Kamal merupakan pintu gerbang dari pulau Jawa menuju pulau 

Madura disitu terdapat pelayanan kapal feri. Saat ini telah beroperasinya Jempatan 

Suramadu yang berada di kecamatan Kenjeran kota Surabaya dan kabupaten 

Bangkalan. Sehingga pengendara lebih memilih menggunakan jembaratan 

Suramadu termasuk bus PO. Akas dari pada menggunakan kapal feri. Angkutan 

umum sebagai transportasi darat memadai trayek terminal Bungurasih Surabaya 

menuju terminal Sumenep berjumlah 30 armada berjenis bus besar lantai tunggal 

dengan kapasitas penumpang 56 kursi. Jam operasional kendaraan ini beroperasi 

selama 24 jam dengan rata-rata jumlah penumpang 40 penumpang. Adapun 

panjang rute terminal Bungurasih kota Surabaya – terminal kota Sumenep adalah 

173 km dengan menggunakan jembatan Suramadu sebagai penyebarangan 
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perkiraan waktu tempuh sekitar 4 jam 15 menit, lebih hemat waktu dari pada 

menggunakan kapal feri sebagai penyeberangan, yaitu dengan trayek terminal 

Bungurasih kota Surabaya terminal Arya Wiraraja Kabupaten sumenep begitupu 

sebaliknya. 

Sejak diresmikan Jembatan Suramadu angkutan umum dari terminal 

bungurasih Surabaya – terminal Sumenep lebih sering melintasi jembatan 

Suramadu dari pada menggunakan kapal feri seperti pada sebelum diresmikanya 

jembatan Suramadu tersebut. Tarif yang berlaku pada saat ini adalah Rp. 

50.000,00 untuk tarif ekonomi dari trayek terminal Bungurasih Surabaya – 

terminal Sumenep begitupun sebaliknya. Tetapi kenyataan di lapangan para supir 

angkutan tersebut sering menaikkan harga lebih dengan alasan jam operasional di 

malam hari untuk menutupi biaya opersional angkutan umum dari tarif harga 

normal Rp. 50.000,00 higga menaikan tarif sampai Rp. 55.000,00 untuk tarif 

ekonomi.  

Tarif yang berlaku pada saat ini dari trayek terminal Bungurasih kota 

Surabaya – teriminal Arya Wiraraja kabupaten Sumenep Rp.50.000,00 untuk 

jarak jauh, Rp. 25.000,00 untuk jarak sedang dan Rp. 15.000,00 untuk jarak 

pendak. Dengan kondisi kendaraan saat ini yang kurang memadai perlu 

ditingkatkan lagi pelayanan dan fasilitas-fasilitas yang terdapat pada kendaraan 

agar para penumpang angkutan umum PO.Akas ini merasa lebih aman serta 

nyaman dalam perjalanannya trayek terminal Bungurasih Kota Surabaya – 

terminal Arya Wiraraja Kabupaten Sumenep. 

Dari permasalahan di atas, maka perlu di adakan studi analisa tarif 

angkutan umum jalur kota Surabaya - Kabupaten Sumenep berdasarkan biaya 

operasional kendaraan. Dengan melakukan studi ini maka akan di ketahui tarif 

angkutan umum penumpang yang sesuai untuk trayek terminal Bungurasih Kota 

Surabaya – terminal Arya Wiraraja  Kabupaten Sumenep pada saat ini. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

 Dari latar belakang di atas maka dapat diambil permasalahanya adalah 

sebagai berikut: 

1. Adanya jembatan suramadu akses terminal Bungurasih kota Surabaya – 

terminal Arya Wiraraja Kabupaten Sumenep bus PO. Akas semakin lebih 

mudah akses yang ditempuh dan lebih cepat dalam segi waktu. 

2. Panjang rute terminal Bungurasih kota Surabaya – terminal Arya Wiraraja 

kabupaten Sumenep 173 km dengan estimasi waktu 4 jam 15 menit. 

3. Tarif yang berlaku saat ini dari trayek terminal Bungurasih kota Surabaya 

– Arya Wiraraja kabupaten Sumenep Rp.15.000,00 untuk jarak pendek, 

Rp 25.000,00 untuk jara sedang dan Rp.50.000,00 untuk jarak jauh 

 

1.3.Rumusan Masalah 

1. Berapa besar biaya operasional kendaraan angkutan umum penumpang 

bus PO Akas trayek terminal Bungurasih Kota Surabaya – terminal Arya 

Wiraraja Kabupaten Sumenep? 

2. Berapa tarif angkutan umum penumpang trayek  terminal Bungurasih kota 

Surabaya – terminal Kabupaten Sumenep yang sesuai Biaya Operasional 

Kendaraan yang berlaku pada saat ini? 

 

1.4.Batasan Masalah 

1. Tidak membahas tentang analisa penglihatan/pengembangan rute. 

2. Tidak membahas kinerja angkutan umum penumpang. 

3. Tidak membahas perilaku atau pola arus lalulintas. 

4. Tidak membahas kinerja angkutan umum. 

5. Tidak membahas tingkat kemampuan financil, pekerjaan dari pengguna 

jasa angkutan umum penumpang. 
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1.5. Tujuan Penelitian 

1. Agar dapat mengetahui biaya operasional kendaraan angkutan umum 

penumpang jalur Kota Surabaya – Kabupaten Sumenep pada saat ini. 

2. Untuk mengetahui berapa tarif angkutan umum jalur Kota   Surabaya – 

Kabupaten Sumenep berdasarkan BOK (Biaya Operasional Kendaraan) 

yang berlaku pada saat ini.  

1.6. Manfaat Studi Penelitian 

1. Sebagai masukan bahan pertimbangan bagi Pemkot Sumenep serta 

Organda selaku pemilik angkutan umum serta instansi terkait untuk 

menganalisa dan menetapkan tarif baru bagi angkutan umum 

penumpang. 

2. Informasi bagi peneliti selanjutnya dalam hal perencanaan dan evaluasi 

kinerja angkutan umum. 

3. Memberikan gambaran dan informasi tentang tarif wajar angkutan umum 

di Kota Surabaya – Kabupaten Sumenep agar kenyamanan dan kecepatan 

mencapai tujuan terpenuhi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


