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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Kota Pamekasan – Kabupaten Sumenep, dilihat dari potensi daerahnya 

merupakan salah satu daerah yang memiliki perkembangan yang pesat. Kabupaten 

Pamekasan merupakan sebuah kabupaten di Pulau Madura, Provinsi JawaTimur, 

Indonesia. Kota Pamekasan adalah Ibukotanya. Luas wilayah Kabupaten 

Pamekasan 79.230 Ha terbagi dalam 13 Kecamatan, 11 Kelurahan dan 178 Desa. 

Batas wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Pamekasan ialah berbatasan 

dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Sumenep di sebelah timur, Selat 

Madura di sebelah selatan, dan Kabupaten Sampang di sebelah barat. Secara 

administrasi Kabupaten Pamekasan terletak pada 6˚51’ – 7˚31’ lintang selatan dan 

113˚19’ – 113˚58’ bujur timur. Kota Pamekasan memiliki beberapa julukan 

seperti Kota Pendidikan, Kota Gerbang Salam dan Kota Berteman.  

Sedangkan Kabupaten Sumenep ialah sebuah Kabupaten di Pulau Madura, 

Jawa Timur, Indonesia. Dan Ibukotanya adalah  Kota Sumenep. Kabupaten 

Sumenep ini mempunyai luas wilayah 2.093,45 km² yang terbagi dari 4 kelurahan, 

328 Desa, dan 27 Kecamatan. Kabupaten Sumenep yang terletak pada ujung timur 

di Pulau Madura ini merupakan salah satu wilayah yang unik karena terdiri dari 

wilayah daratan dengan pulau yang tersebar berjumlah 126 pulau pulau 

(berdasarkan hasil sinkronisasi luas wilayah Kabupaten Sumenep) yang terletak di 

antara 4˚55’ – 7˚24’ lintang selatan dan di antara 113˚32’54” – 116˚16’48” bujur 

timur. Jumlah pulau yang berpenghuni di Kabupaten Sumenep ada 48 pulau atau 

hanya 38% saja, sedangkan pulau yang tidak berpenghuni ada 78 pulau atau 62%. 

Kabupaten Sumenep berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan di sebelah barat, 

laut jawa dan laut flores di sebelah timur, selat madura dan laut bali di sebelah 

selatan dan laut jawa di sebelah utara. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Madura
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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Kabupaten Sumenep di kenal sebagai salah satu kota wisata di Pulau 

Madura, adapun tempat wisata di kota Sumenep antara lain Museum Keraton 

Sumenep, Kota Tua Kalianget, Asta Tinggi Sumenep yang merupakan komplek 

Pemakaman Raja – raja Sumenep, Pantai Lombang, dan yang lagi banyak di 

kunjungi masyarakat saat ini baik masyarakat Sumenep sendiri atau masyarakat 

dari luar Kabupaten Sumenep yaitu Pantai Gili Labak. Pemerintah Kabupaten 

Sumenep, Madura, Jawa Timur, Indonesia menyatakan bahwa jumlah wisatawan 

yang berkunjung ke Kabupaten Sumenep selama musim libur lebaran meningkat 

tajam. Berdasarkan data pengunjung wisatawan yang ada di Dinas Pariwisata 

Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (disparbudpora), jumlah wisatawan per 

tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 2 Juli 2017 sebanyak 61.174 orang. 

Jumlah ini di targetkan meningkat hingga 20% pada tahun 2018 dengan melihat 

adanya tempat wisata yang semakin bertambah seperti salah satu nya Bukit Tinggi 

di Kecamatan Lenteng dan Pantai Sembilan di Pulau/Kecamatan Gili Genting.  

Dengan melihat kondisi tersebut mobilisasi orang dari Kota Pamekasan atau 

luar Pamekasan ke Kabupaten Sumenep atau sebalik nya semakin meningkat, 

Maka di perlukanlah sarana angkutan umum sebagai transportasi darat yang 

memadai pada trayek terminal Ronggosukowati Kota Pamekasan menuju terminal 

Arya Wiraraja Kota Sumenep ataupun sebaliknya. Adapun angkutan umum yang 

beroprasi pada terminal Ronggosukowati Kota Pamekasan menuju terminal Arya 

Wiraraja Kota Sumenep berjumlah 25 armada dan berjenis bus mini dengan 

kapasitas 16 penumpang. Jam operasional kendaraan ini beroperasi mulai jam 

05.30 – 18.30 dengan rata – rata jumlah penumpang dari terminal Arya Wiraraja 

Sumenep – terminal Ronggosukowati Pamekasan berjumlah 11 penumpang. 

Adapun panjang rute Kota Pamekasan – Kabupaten Sumenep adalah 55km 

dengan perkiraan waktu tempuh sekitar 1 jam 12 menit, dengan trayek yaitu: 

terminal pamekasan – terminal arya wiraraja Sumenep. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi tarif angkutan 

umum jalur Kota Pamekasan – Kabupaten Sumenep berdasarkan 

biaya operasional kendaraan. Dengan melakukan studi ini maka 
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akan di ketahui tarif angkutan umum penumpang yang sesuai 

untuk trayek terminal Ronggosukowati Kota Pamekasan – 

terminal Arya Wiraraja Kabupaten Sumenep pada saat ini. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dapat diidentifikasikan dari latar belakang di atas permasalahannya sebagai 

berikut:  

1. Angkutan umum yang diteliti yaitu angkutan umum PO. Panji Laras trayek 

terminal Ronggosukowati Kota Pamekasan – terminal Arya Wiraraja 

Kabupaten Sumenep. 

2. Perhitungan biaya operasional kendaraan memakai metode Departemen 

Perhubungan RI. Di Rektorat Jenderal Perhubungan Darat dan didasarkan 

dengan perhitungan data di lapangan. 

3. Pengambilan data dilaksanakan selama 1 (satu) minggu, dimulai dari hari 

senin tanggal 06 Maret 2018 sampai hari minggu tanggal 12 Maret 2018 dan 

dilakukan mulai jam 06.00 – 17.00 WIB. 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Berapa besar biaya operasional kendaraan angkutan umum penumpang bus 

mini Panji Laras trayek terminal Ronggosukowati Kota Pamekasan – 

terminal Arya Wiraraja Kabupaten Sumenep? 

2. Berapa tarif angkutan umum penumpang trayek terminal Ronggosukowati 

Kota Pamekasan – terminal Arya Wiraraja Kabupaten Sumenep yang 

seharusnya sesuai dengan biaya operasional kendaraan 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 tunggu waktu penumpang. 

4. Tidak membahas perilaku atau pola arus lalulintas. 
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5. Tidak membahas tingkat kemampuan financil, pekerjaan dari pengguna jasa

angkutan umum penumpang dan tingkat perminntaan penumpang.

6. Tidak membahas kinerja angkutan umum penumpang PO. Panji Laras

berupa waktu tempuh, kecepatan, headway dan frekuensi.

1.5 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui biaya operasional kendaraan angkutan umum penumpang

jalur Kota Pamekasan – Kabupaten Sumeneppada saat ini.

2. Untuk mengetahui tarif angkutan umum penumpang jalur Kota Pamekasan

– Kabupaten Sumenep berdasarkan BOK (biaya operasional kendaraan)

pada saat ini. 

1.6 Manfaat Studi Penelitian 

1. Sebagai saran atau masukan dan bahan pertimbangan untuk Pemerintah

Kota (Pemkot) Pamekasan – Sumenep dan 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 Pamekasan – Kabupaten Sumenep agar kenyamanan dan kecepatan

mencapai tujuan terpenuhi.

4. Untuk menambah pengetahuan dalam bidang teknik sipil khususnya

mengenai analisa tarif angkutan umum penumpang.


