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BAB II 

 

                                                          LANDASAN TEORI 

 

II    TINJAUAN PUSTAKA 

1.1. Penelitian Terdahulu 

Yuniarti, Taty (2009), melakukan penelitian tentang Analisis Tarif Angkutan Umum 

Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan(BOK), Abillity To Pay, dan Willingness To Pay. 

(Studi Kasus PO ATMO, Trayek Palur-Kartasura di Surakarta). Penelitian tersebut bertujuan 

untuk mengetahui tarif berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan(BOK), dilihat dari 

kemampuan(Abillity To Pay), dan kemauan(Willingness To Pay) membayar penumpang 

angkutan umum, khususnya angkutan bus kota. Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa, 

besarnya biaya operasional yang dikeluarkan oleh operator dalam hal ini PO ATMO sebesar 

Rp 2.930,98, besarnya nilai Abillity To Pay (ATP) pada hari kerja (weekday) sebesar Rp 

2.349,66 untuk katagori umum yaitu 1.162,67 untuk katagori pelajar pada hari libur 

(weekend) sebesar (umum) Rp 2.378,34 untuk katagori umum yaitu Rp 1.934,68 untuk 

katagori pelajar. Kondisi ini menunjukan bahwa tariff yang berlaku pada saat penelitian 

dilaksanakan sebesar RP 2500,00 masih berada di atas nilai ATP. Besarnya nilai Willingness 

To Pay (WTP) pada hari kerja (weekday) sebesar Rp 2.322,036 untuk katagori umum dan Rp 

1.148,44 untuk katagori pelajar pada hari libur (weekend) sebesar Rp 2.338,93 untuk katagori 

umum sebesar Rp 1.884,62 untuk katagori pelajar. (Universitas Negeri Sebelas Maret, 

Surakarta) 

 

Triyanto (2008), melakukan peneletian tentang Analisis Tarif Angkutan Umum Berdasarkan 

Biaya Operasional Kendaraan (Studi Kasus Rencana Penerapan Bus Rapid Transit 

Surakarta). Penelitian tersebut bertujuan untuk menentukan tarif BRT di Surakarta dengan 

beberapa metode, yang berkesimpulan bahwa tarif berdasarkan BOK pada load factor 

eksisting sebesar Rp 5.445,649 berada di atas nilai ATP sebesar Rp 2.202, sedangkan pada 

penelitian ini akan mengkaji analisis tarif angkutan umum bus kota di Surakarta dengan studi 

kasus bus ATMO berdasarkan BOK, ATP, dan WTP. (Universitas Negeri Sebelas Maret 

Surakarta). 
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Sugiyarso, Dwi (2005), melakukan penelitian tentang Analisis Tarif Parkir Berdasarkan 

Ability To Pay (ATP) dan Willingness To Pay (WTP) di Pusat Perbelanjaan Solo Grand 

Mall. Penelitian tersebut bertujuan menganalisis kemampuan seseorang untuk membayar jasa 

pelayanan parker yang telah diterimanya. Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa untuk 

roda dua nilai ATP nilai tarif parkir satu jam pertama Rp 540,415,- , ATP tarif parkir untuk 

jam selanjutnya Rp 224,085,- , WTP tariff parkir satu jam pertama Rp 500,10,- , WTP tarif 

parkir untuk jam selanjutnya Rp 456,94,- , dan untuk roda empat nilai ATP tarif parkir satu 

jam  

 

pertama Rp 759,425,- , ATP tarif parkir untuk jam selanjutnya Rp 305,67,- , WTP tarif parkir 

untuk satu jam pertama Rp 978,53,- , WTP tarif parkir untuk jam selanjutnya Rp 917,94,- , 

tarif yang berlaku untuk roda dua Rp 500,- , dan untuk roda empat Rp 1000,- , sehingga tarif 

yang diberlakukan oleh operator masih jauh berada di atas nilai ATP dan WTP. Sedangkan 

pada penelitian ini akan mengkaji tentang tarif angkutan umum bus kota di Surakarta dilihat 

dari BOK dan daya beli penumpang. Yang akan memberikan nilai ATP dan WTP yang 

berbeda dari parkir. (Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta).   
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2.2 Pengelompokan Usaha Angkutan 

Pengelompokan usaha angkutan dibagi menjadi dua, yaitu : 

1          Contract Carrier 

Tarif ditentukan berdasarkan kekuatan kemampuan dan permintaan, beroperasi 

pada trayek yang diminta/ditentukan, dan beroperasi bila ada contract (bila 

diperlukan). 

    2          Common Carrier 

Beroperasi pada waktu-waktu tertentu dan trayeknya telah ditentukan, tarifnya 

berdasarkan suatu daftar tertentu yang telah dibuat.   

 

2.3 Tarif Angkutan 

Tarif angkutan adalah suatu daftar harga harga untuk para pemakai jasa angkutan yang 

disusun secara teratur. Pembebanan dalam harga dihitung menurut kemampuan transportasi. 

Kebijakan tarif angkutan dibagi menjadi tiga, yaitu : 

1 Value Of Service Pricing 

Tarif didasarkan pada besarnya nilai jasa angkutan yang diberikan oleh pemakai 

jasa angkutan. 

2 Cost Of Service Picing  

Tarif Selain biaya untuk jasa normal, ditambah dengan tingkat keuntungan yang 

wajar. 

3 Charging What The Traffic Will Bear 

Tarif dimana dengan pengkondisian volume angkutan tertentu akan dapat 

menghasilkan penerimaan bersih yang paling menguntungkan.   

 

2.4 Biaya Operasional Kendaraan 

Biaya pokok, biaya produksi, atau biaya operasional adalah besarnya suatu usaha yang 

dilakukan untuk menghasilkan satuan unit produksi jasa angkutan. Jika ditinjau dari biaya 

usaha yang dikeluarkan untuk produksi jasa angkutan yang akan dijual kepada pemakai jasa, 

dibagi menjadi tiga bagian yaitu :  

1 Biaya yang dikeluarkan untuk operasi kendaraan; 

2 Biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan perusahaan; 

3 Biaya yang dikeluarkan untuk retribusi dengan kepemilikan usaha dan operasi. 
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Tjokroadirejo (1997) Biaya Operasional Kendaraan (BOK) bergantung dari jumlah dan tipe 

kendaraan yang memakai jalan yang dinilai, termasuk maksut dan tujuan dari perjalanan itu 

(Trip Classification). Selain itu BOK dipengaruhi oleh geometri alinyemen jalan, bila melalui 

jalan dengan banyak tanjakan terjal, maka pemakaian bahan bakar juga akan lebih banyak, 

sehingga Biaya Operasional Kendaraan juga akan lebih tinggi. Penentuan tariff angkutan 

umum berdasarkan biaya operasional menggunakan metode perhitungan Dinas Perhubungan 

Direktorat Jendral Perhubungan Darat, karena komponen pada metode ini cukup sesuai 

dengan kondisi yang ada walaupun masih terdapat komponen Biaya Operasional Kendaraan 

yang tidak dilakukan oleh pihak bus tersebut. 

(Sumber: Yuniarty, Taty, 2009, UNS, Surakarta) 

 

Tabel 2.1 Komponen Biaya Langsung dan Tidak langsung Berdasarkan 

Pengelompokan Biaya 

Biaya Langsung 
Biaya Tidak Langsung 

1. Asusransi 

- Asuransi kendaraan 

- Asuransi awak bus 

 

1. Biaya pegawai selain awak kendaraan 

- Gaji/upah 

- Uang lembr 

- Tunjangan social 

 

 

2. KIR 

2. Biaya pengelolaan 

- Penyusutan bangunan kantor 

- Penyusutan pool dan bengkel 

- Penyusutan inventaris/alat kantor 

- Penyusutan sarana bengkel 

- Biaya administrasi kantor 

- Biaya pemeliharaan kantor 

- Biaya pemeliharaan pool dan bengkel 

- Biaya listrik dan air 

- Biaya telepon dan telegram 

- Biaya perjalanan dinas selain awak 

kendaraan  

- Pajak perusahaan 
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- Izin trayek 

- Izin usaha 

- Biaya pemasaran 

- Lain lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. STNK/Pajak kendaraan  

4. Retribusi terminal  

5. Cuci bus  

6. Suku cadang dan body  

7. Penambahan olie  

8. Pemeriksaan (overhoule)  

9. Service besar  

10. Service kecil  

11. Ban  

12. Bahan bakar minyak (BBM)  

13. Awak bus (sopir dan kondektur) 

      - Gaji/upah 

- Tunjangan kerja operasi (uang 

dinas) 

- Tunjangan sosial 

 

14. Bunga modal kendaraan produktif  

15. Penyusutan kendaraan produktif  

Departemen Perhubungan (2002) 
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Komponen biaya operasional kendaraan menurut metode Dpartemen Perhubungan meliputi : 

 

1. Komponen Biaya Langsung 

- Penyusutan Kendaraan 

Penyusutan per tahun = Harga kendaraan−Nilai residu

Massa penyusutan
 ……….(2-1) 

Nilai residu bus adalah 20% dari harga kendaraan 

- Bunga Modal 

Bunga modal = 
𝑛−1

2
 𝑥 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑥 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎/𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 

massa penyusutan
 ………….(2-2) 

Keterangan :  

N = Massa pengembalian pinjaman 

- Biaya awak bus 

Biaya per bus-Km = Biaya awak bus pertahun

Produksi bus−km per tahun
 ……………..(2-3) 

- Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) 

Biaya per bus-hari = Pemakaian BBM per bus per hari

Km−tempuh per hari
 ………....(2-4) 

- Biaya pemakaian ban 

Biaya ban per bus-Km 

= Jumlah pemakaian ban x harga ban per buah

Km−daya tahan ban
 ……………….......(2-5) 

- Servis kecil 

Biaya servis kecil per bus-Km = Biaya servis kecil

Km
 …………...(2-6) 
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- Servis besar 

Biaya servis besar per bus-Km = Biaya servis besar

Km
 ………….(2-7) 

- Biaya pemeriksaan umum (General overhoule) 

Biaya pemeriksaan per tahun  

= Km per tahun

Km pemeriksaan
𝑥 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎𝑎𝑛 …………………..(2-8) 

- Biaya pemeriksaan umum per bus-Km 

= Biaya pemeriksaan per tahun

Produksi bus−Km per tahun
 …………………………………(2-9) 

- Biaya penambahan olie mesin 

Biaya penambahan olie per bus-Km 

= Penambahan olie per hari x harga olie per liter

Km−tempuh per hari
 ………………...(2-10) 

- Biaya cuci bus 

Biaya cuci bus per bus-Km = Biaya cuci per bulan

Produksi bus−Km per bulan
 ….(2-11) 

- Retribusi terminal 

Biaya retribusi terminal per bus-Km  

= Retribusi terminal per hari

Produksi bus−Km per hari
 …………………………………(2-12) 

- Biaya STNK/pajak kendaraan 

Biaya STNK per bus-Km = Biaya STNK

Produksi bus−Km per tahun
 ……(2-13) 

- Biaya KIR 

Biaya KIR per bus-Km = Biaya KIR per tahun

Produksi bus−Km per tahun
 ………(2-14) 

- Biaya asuransi 

Biaya asuransi per bus-Km = Jumlah biaya asuransi per tahun

Produksi bus−Km per tahun
 .(2-15) 

 

2. Komponen Biaya Tidak Langsung 

- Biaya pegawai selain awak bus 

- Biaya pengelolaan 

1. Biaya pemasaran 

2. Izin usaha 

3. Izin trayek 

4. Pajak perusahaan 

5. Biaya telepon dan telegram 
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6. Biaya listrik, air, telepon 

7. Biaya pemeliharaan pool dan bengkel 

8. Biaya pemeliharaan kantor 

9. Biaya administrasi kantor 

10. Penyusutan sarana bengkel 

11. Penyusutan inventaris/ATK 

12. Penyusutan pool dan bengkel 

13. Penyusutan bangunan kantor 

 

- Biaya tidak langsung per bus per tahun  

= Total biaya tidak langsung  per segmen per tahun

Jumlah bus
 ………………(2-16) 

- Biaya tidak langsung per bus-Km 

= Biaya tidak langsung per bus per tahun

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑏𝑢𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝐾𝑚 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
 ………………………..(2-17) 

- Biaya pokok per bus-Km 

= Biaya Langsung + Biaya Tidak Langsung ………………(2-18) 

 

2.5 Daya Beli Masyarakat 

Kemampuan Untuk Membayar Dari Masyarakat 

Kemampuan membayar dari masyarakat maksudnya berdasarkan penghasilan masyarakat, 

kemudian masyarakat mampu untuk membayar jasa pelayanan yang diterimanya.  

Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain : 

- Prosentase alokasi biaya untuk angkutan umum dari alokasi biaya untuk transportasi 

- Prosentase biaya untuk transportasi dari penghasilan 

- Intensitas perjalanan 

- Besar penghasilan 

Rumusnya sebagai berikut : 

   = Budget untuk transportasi per bulan

Frekuensi penggunaan bus per bulan
 ……………………………..(2-19)  

 

2.6 Minat Untuk Membayar Dari Masyarakat 

Maksutnya adalah kemauan pengguna jasa mengeluarkan imbalan atas jasa yang        

diperolehnya. Pendekatan yang digunakan dalam analisis ini didasarkan atas persepsi 
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pengguna terhadap tarif dan jasa pelayanan angkutan umum tersebut. Faktor yang 

mempengaruhi antara lain : 

- Utilitas pengguna terhadap angkutan umum tersebut 

- Persepsi pengguna terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh pengusaha 

 

      Nilai untuk menghitung minat untuk membayar dari masyarakat didapat dengan merata –   

ratakan persepsi yang dipilih untuk setiap jenis pekerjaan :  

- Minat Membayar(Jenis pekerjaan) 

 = 
∑(𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑖𝑙𝑖ℎ 𝑋 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛)

Jumlah seluruh responden tiap jenis pekerjaan
 …………………..(2-20) 

- Minat Membayar(Seluruh katagori pekerjaan) 

 = 
∑(𝑀𝑖𝑛𝑎𝑡 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑎𝑦𝑎𝑟(𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛)

Jumlah katagori pekerjaan
 …………………………..(2-21) 

(Sumber: Yuniarty, Taty, 2009, UNS, Surakarta) 

 

Pelaksanaan dalam menentukan tarif sering terjadi benturan antara besarnya kemampuan 

untuk membayar dari masyarakat dengan minat untuk membayar dari masyarakat, kondisi 

tersebut dapat berupa : 

o ( ATP > WTP ) Kondisi ini menunjukan bahwa kemampuan membayar lebih besar 

daripada keinginan membayar jasa tersebut. Ini terjadi apabila pengguna mempunyai 

penghasilan yang relative tinggi tetapi utilitas terhadap jasa tersebut relative rendah, 

pengguna pada kondisi ini disebut choiced riders. 

o ( ATP < WTP ) Kondisi ini menunjukan bahwa keinginan pengguna untuk 

membayar jasa tersebut lebih besar daripada kemampuan membayarnya. Hal ini 

memungkinkan terjadi bagi pengguna yang mempunyai penghasilan yang relative 

rendah tetapi utilitas terhadap jasa tersebut sangat tinggi, pada kondisi ini disebut 

captive riders  

o ( ATP = WTP ) Kondisi ini menunjukan bahwa antara kemampuan dan keinginan 

membayar jasa yang dikonsumsi pengguna tersebut sama, pada kondisi ini terjadi 

keseimbangan utilitas pengguna dengan biaya yang dikeluarkan untuk membayar 

jasa tersebut. 

(Sumber: Trimansyah, Agung, Pradono, 2011, ITB, Bandung) 
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Rekomendasi pada kebijakan penentuan tarif angkutan umum berdasarkan analisis        

perbandingan antara kemampuan untuk membayar dari masyarakat dengan minat untuk 

membayar dari masyarakat dapat dilakukan dengan prinsip berikut ini : 

o Karena minat membayar dari masyarakat merupakan fungsi dari tingkat pelayanan 

angkutan umum, maka apabila nilai Minat membayar dari masyarakat masih lebih 

kecil dari kemampuan membayar masyarakat, maka masih dimungkinkan menaikan 

nilai tarif dengan perbaikan tingkat pelayanan angkutan umum. 

o Besarnya nilai tarif angkutan umum yang ditetapkan tidak boleh melebihi 

kemampuan membayar masyarakat (kelompok sasaran). 

o Ketika besarnya nilai tarif angkutan umum yang berlaku lebih besar daripada 

kemampuan membayar masyarakat, maka pemerintah berhak campur tangan, yakni 

bisa dalam bentuk subsidi langsung atau subsidi silang. 

Penyesuaian tarif dianjurkan sebagai berikut : 

- Bila tarif yang diajukan berada di bawah perhitungan tarif  namun berada di atas 

kemampuan membayar masyarakat, maka selisih tersebut dapat dianggap beban yang 

harus ditanggung oleh pemerintah. 

- Apabila akan dilakukan penyesuaian tingkat pelayanan, maka perhitungan tarif harus 

berada diantara nilai kemampuan membayar masyarakat dan nilai minat membayar 

dari masyarakat. 

- Apabila perhitungan tarif, berada jauh di bawah nilai kemampuan membayar 

masyarakat dan minat membayar masyarakat, maka terdapat keleluasaan dalam 

perhitungan/pengajuan nilai tarif yang baru, yang selanjutnya dapat dijadikan peluang 

dalam menerapkan subsidi silang terhadap jenis kendaraan lain yang kondisi 

perhitungan tarifnya berada di atas kemampuan membayar masyarakat. 

- Nilai perhitungan tarif tidak boleh melebihi kemampuan membayar dari masyarakat. 

(Sumber: Yuniarty, Taty, 2009, UNS, Surakarta) 

 

2.7   Kerangka Pemikiran 

Penelitian akan dimulai dengan pengumpulan data, baik data sekunder maupun data 

primer. Data primer diperoleh dengan cara penyebaran kuisioner, sedangkan data 

sekunder diperoleh dari PO Sri Mulyo Agung. Setelah memperoleh data-data 

tersebut dilakukan analisis perhitungan tarif berdasarkan BOK, kemampuan 

membayar masyarakat, dan minat membayar masyarakat. Dari hasil analisis tersebut 

kemudian dapat ditarik kesimpulan kerangka alir pemikiran 
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Mulai 

Studi Literatur 

Perumusan Masalah 
dan Penetapan Tujuan 

Penyusunan 
Metodelogi Penelitian 

Survei Pendahuluan 
 

- Survei bus yang beroperasi 
- Survei jalur yang dilalui bus 
 

Pengumpulan Data 

Data Primer 
 
- Jumlah penumpang 
- Biaya transportasi 

penumpang 
- Penghasilan 

penumpang 

Data Sekunder 
 

- Harga komponen BOK 
- Harga bus 
- Pengoperasian bus 
- Biaya yang 

dikeluarkan untuk 
.pengoperasian bus/ 
biaya .tidak langsung 
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Gambar  2.7.  Diagram Alir Penelitian 

 

Dalam sebuah kebijakan pemerintah, memungkinkan untuk terjadinya suatu masalah. 

Sebagai contoh ketika pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengurangi pasokan subsidi 

BBM, otomatis penyedia jasa angkutan umum baik milik pemerintah maupun swasta akan 

menaikan biaya operasional guna menutupi kebijakan pemerintah, setelah itu penyedia jasa 

angkutan umum mulai melakukan penyesuaian tarif. Ini akan menimbulkan masalah antara 

operator angkutan umum dengan pengguna angkutan umum, operator angkutan umum 

menginginkan tariff yang setinggi tingginya sedangkan pengguna angkutan umum 

menginginkan tarif yang serendah mungkin. Disinilah peranan pemerintah guna 

menjembatani kedua belah pihak, tentunya diharapkan dalam menjembatani permasalahan ini 

dipilih cara-cara yang arif dan bijaksana agar tidak semakin rumit masalah tersebut. Di sini 

saya mencoba untuk meneliti tentang Biaya Operasional Kendaraan, Kemampuan membayar 

masyarakat, dan minat membayar masyarakat. Diharapkan mungkin dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan bagi pihak yang bersangkutan, seperti PEMKOT Madiun, DLLAJ, 

dalam membuat kebijakan mengenai tarif angkutan umum khususnya angkutan bus umum. 

 

Selesai 

Analisis dan Pembahasan 
- Biaya langsung 
- Biaya tidak langsung 
- Tarif berdasarkan BOK 
- Tarif berdasarkan  .
 kemampuan membayar 
. masyarakat 
- Tarif berdasarkan 

minat .membayar 
masyarakat 

Kesimpulan dan saran 
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