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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Lalu Lintas Dan Angkutan  

Lalu lintas (traffic) adalah kegiatan lalu lalang atau gerak kendaraan, orang, 

atau hewan di jalanan. Masalah yang dihadapi dalam perlalulintasan adalah 

keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan dengan banyaknya kendaraan dan 

orang yang berlalu lalang menggunakan jalan tersebut. Jika kapasitas jaringan 

jalan sudah hampir jenuh, apabila terlampaui, maka yang terjadi adalah kemacetan 

lalu lintas. Persoalan ini sering dikatakan sebagai persoalan angkutan. 

 Angkutan (transport) adalah kegiatan perpindahan orang dan barang dari 

satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana 

(kendaraan). 

Yang harus diperhatikan adalah keseimbangan antara kapasitas moda 

angkutan (armada) dengan jumlah (volume) barang maupun orang yang 

memerlukan angkutan. Bila kapasitas armada lebih rendah dari yang dibutuhkan, 

akan banyak barang maupun orang yang tidak terangkut, atau keduanya dijejalkan 

ke dalam kendaraan yang ada. 

 Dengan mengetahui perbedaan antara lalu lintas dengan angkutan dan 

perbedaan persoalan yang ditimbulkannya, pemecahan persoalannya pun harus 

digali secara berbeda. Sehingga kebijakan dalam memecahkan persoalan 
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perlalulintasan juga tidak sama dengan kebijakan dalam memecahkan persoalan 

perangkutan; masing-masing mempunyai garapan fisik sendiri-sendiri. 

 Meskipun demikian, lalu lintas dan angkutan adalah dua hal yang tidak 

dapat dipastikan, keduanya selalu muncul serentak, kehadiran yang satu adalah 

akibat kehadiran yang lain,  karena lalu lintas juga diakibatkan oleh adanya 

kegiatan angkutan. (Warpani: 1990). 

2.2 Angkutan  

Angkutan umum pada dasarnya adalah sarana untuk memindahkan orang 

dan barang dari suatu tempat ketempat lain. Prosesnya dapat dikatakan 

menggunakan angkutan umum penumpang berupa sarana kendaraan atau tanpa 

kendaraan (diangkut oleh orang), sehingga dapat dikategorikan menjadi 

pengangkutan orang dan pengangkutan barang (Warpani: 1990). 

Menurut (Warpani: 1990), kebutuhan akan sarana angkutan umum 

penumpang tampaknya akan tetap memainkan peranan yang sangat penting, 

apalagi dengan ancaman akan merosotnya cadangan bahan bakar minyak. 

Penggunaan bahan bakar baru selain bensin masih memerlukan waktu uji coba 

tingkat keamanannya, efisiensi maupun efektifitasnya. Sementara kebutuhan 

orang melakukan perjalanan tetap bergerak meningkat sesuai pertambahan jumlah 

penduduk dan kegiatannya. Masa peralihan dari teknologi masa kini ke teknologi 

masa depan menyebabkan ketergantungan kepada sarana angkutan umum 

penumpang bertambah besar karena angkutan umum penumpang terbukti lebih 

efisien dalam energi. 

2.3 Angkutan Umum Penumpang  
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Angkutan umum penumpang adalah angkutan penumpang yang dilakukan 

dengan sistem bayar atau sewa. Termasuk dalam pengertian angkutan umum 

penumpang adalah angkutan kota (bus, minibus, mikrolet dsb), kereta api, 

angkutan air dan angkutan udara. (Warpani: 1990) 

Menurut (Warpani: 1990), tujuan utama keberadaan AUP adalah 

menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. 

Ukuran  yang baik adalah pelayanan yang aman, cepat, murah dan nyaman. Selain 

itu, keberadaan AUP juga membuka lapangan kerja. Ditinjau dari segi lalu-lintas, 

keberadaan AUP mengandung arti pengurangan volume lalu-lintas kendaraan 

pribadi. Hal ini memungkinkan, karena AUP bersifat massal sehingga biaya 

angkut dapat dibebankan kepada lebih banyak orang atau penumpang, banyaknya 

penumpang menyebabkan biaya perpenumpang dapat ditekan serendah mungkin. 

Menurut (Warpani: 1990), pengadaan pelayanan AUP memang secara 

langsung mengurangi banyaknya kendaraan pribadi, namun AUP bukan salah satu 

jalan keluar untuk menyelesaikan masalah lalu-lintas kota. Pelayanan AUP akan 

berjalan dengan baik apabila tercipta keseimbangan antara penyediaan dan 

permintaan. Dalam hal ini partisipasi pemerintah sangat diperlukan dengan tujuan: 

a. Menjamin sistem operasi yang sama bagi kepentingan masyarakat pengguna 

jasa angkutan, petugas pengelola angkutan dan pengusaha jasa angkutan. 

b. Mengarahkan agar lingkungan tidak terlalu terganggu kegiatan angkutan. 

c. Menciptakan persaingan sehat dan menghindarkan kembaran yang tidak perlu. 

d. Membantu perkembangan dan pembangunan nasional maupun daerah dengan 

meningkatkan pelayanan jasa angkutan. 
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e. Menjamin pemerataan jasa angkutan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. 

f. Mengendalikan operasi pelayanan jasa angkutan. 

2.3.1 Penyediaan dan Jaringan Trayek Angkutan Umum Penumpang 

 Dalam Peraturan pemerintah no 74 tahun 2014 tentang angkutan 

jalan pasal 18, Kewajiban Pemerintah daerah kabupaten / kota menjamin 

tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dalam wilayah kabupaten / 

kota, meliputi : 

a. Penetapan rencana umum jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan 

bermotor umum untuk angkutan orang dalam trayek 

b. Penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum 

c. Pelaksanaan penyelenggaraan perizinan angkutan umum 

d. Penyediaan kendaraan bermotor umum 

e. Penetapan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standart pelayanan 

minimal angkutan orang 

f. Penciptaan persaingan yang sehat pada industry jasa angkutan umum. Dan 

g. Pengembangan sumber daya manusia dibidang angkutan umum 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal  144, Jaringan Trayek dan Kebutuhan 

Kendaraan Bermotor Umum disusun Berdasarkan : 

a. Tata ruang wilayah 

b. Tingkat permintaan jasa angkutan 

c. Kemampuan penyediaan jasa angkutan  

d. Ketersediaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan 
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e. Kesesuaian dengan kelas jalan 

f. Keterpaduan intramoda angkutan, dan 

g. Keterpaduan antarmoda angkutan 

Dalam Peraturan Pemerintah no 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan 

pasal 26 ayat 2, Penyusunan rencana umum jaringan trayek,     

mempertimbangkan : 

a. Pembagian kawasan yang diperuntukan untuk bangkitan dan tarikan 

perjalanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah 

b. Tingkat permintaan jasa angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan 

perjalanan pada daerah asal dan tujuan 

c. Kemampuan penyediaan kapasitas kendaraan dan jenis pelayanan 

angkutan 

d. Jaringan Jalan yang dilalui dengan hierarki status dan fungsi jalan yang 

sama, sesuai dengan jenis pelayanan angkutan yang disediakan, dan 

e. Terminal yang tipe dan kelasnya sesuai dengan jenis pelayanan angkutan 

yang disediakan serta simpul transportasi lainnya berupa Bandar udara, 

pelabuhan, stasiun kereta api dan / atau wilayah stategis atau wilayah 

lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan 

Dalam Peraturan Pemerintah no 74 tahun 2014 tentang angkutan 

jalan pasal 32, Tentang rencana umum jaringan trayek perkotaan, 

mempertimbangkan : 

a. Asal dan tujuan trayek perkotaan 

b. Tempat persinggahan trayek perkotaan 



10 
 

c. Jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, 

jaringan jalan provinsi dan / atau jaringan jalan kabupaten / kota 

d. Perkiraan permintaan jasa penumpang angkutan perkotaan, dan 

e. Jumlah kebutuhan kendaraan angkutan perkotaan 

2.3.2 Peranan Angkutan Umum Penumpang  

Pada umumnya kota yang pesat perkembangannya adalah yang berada 

pada jalur sistem angkutan. Perubahan gaya hidup, pola perkembangan kota, dan 

pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi memang mengurangi sumbangan 

angkutan umum bagi mobilitas suatu kota. Orang memerlukan angkutan untuk 

mencapai tempat kerja, untuk berbelanja, berwisata, maupun untuk memenuhi 

kebutuhan sosial-ekonomi lainnya. Di sejumlah kota di negara maju peranan 

angkutan umum penumpang amat dirasakan manfaatnya. Angkutan umum 

penumpang berfungsi melayani pergerakan orang dan barang sehingga 

kebijaksanaan yang menyangkut sistem perangkutan tidak dapat mengabaikan 

peranannya yang penting itu (Warpani: 2000). 

2.3.3 Sistem Angkutan Umum Penumpang  

Menurut Direktorat Jendral Perhubungan Darat (1996), sistem 

angkutan umum penumpang yaitu angkutan yang dimiliki oleh operator yang bisa 

digunakan untuk umum dengan persyaratan tertentu. Sistem angkutan penumpag 

sendiri bisa dikelompokkan menurut penggunanya dan cara pengoperasiannya, 

yaitu : 
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a. Angkutan Pribadi yaitu angkutan yang dimiliki dan dioperasikan oleh dan 

untuk keperluan pribadi pemilik dengan menggunakan prasarana baik pribadi 

maupun prasarana umum. 

b. Angkutan umum yaitu angkutan yang dimiliki oleh operator yang bisa 

digunakan untuk umum dengan prasyarat tertentu. 

Menurut Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat No. 

SK.678/AJ206./DRJD/2002, terdapat 2 (dua) sistem pemakaian angkutan umum 

penumpang yaitu : 

a. Sistem sewa yaitu kendaraan bisa dioperasikan baik oleh operator maupun 

penyewa dalam hal ini tidak ada rute atau jadwal tertentu yang harus diketahui 

oleh pemakai. Sistem ini sering disebut juga sebagai demand rexpensive 

system, karena penggunanya yang tergantung pada adanya permintaan. 

b. Sistem penggunaan bersamaan yaitu kendaraan dioperasikan oleh operator 

dengan rute dan jadwal yang biasanya tetap. Sistem ini dikenal dengan transit 

sistem. Terbagi dua jenis sitem transit yaitu : 

 Para transit yaitu tidak ada jadwal yang pasti dan kendaraan yang dapat 

berhenti (menaikkan – menurunkan penumpang) disepanjang rutenya. 

 Masa transit yaitu jadwal dan tempat pemberhentiannya lebih pasti. 

Dengan demikian jelas bahwa jumlah penggunaan angkutan umum pada suatu 

kota ada dasarnya sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu : 

1) Kondisi perekonomian dari kota dimaksud dengan asumsi bahwa aspek 

finansial adalah faktor dominan yang mempengaruhi seseorang untuk 

accessible. 



12 
 

2) Kondisi pelayanan angkuan umum.  

2.3.4 Pelayanan Angkutan Umum Penumpang 

Tujuan pelayanan angkutan umum adalah memberikan pelayanan yang aman, 

cepat dan murah pada masyarakat yang mobilitasnya semakin meningkat terutama 

pada paksawan dalam menjalankan kegiatannya. (Warpani: 2002) Dengan kata 

lain adalah efektifitas dan efisien. 

Menurut Direktorat Jendral Perhubungan Darat (1996), memberikan 

batasan efektifitas dan efisiensi sebagai berikut : 

a. Efektifitas mengandung pengertian : 

 Kapasitas mencukupi, prasarana dan sarana cukup tersedia untuk 

memenuhi kebutuhan pengguna jasa. 

 Terpadu, antarmoda dan intramoda dalam jaringan pelayanan. 

 Tertib, menyelenggarakan angkutan yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dan norma yang berlaku di masyarakat. 

 Tepat dan teratur, terwujudnya penyelenggaraan angkutan yang andal, 

sesuai dengan jadwal dan ada kepastian. 

 Cepat dan lancar, menyelenggarakan layanan angkutan dalam waktu 

singkat, indikatornya antara lain kecepatan arus per satuan waktu. 

 Aman dan nyaman, dalam arti selamat terhindar dari kecelakaan, bebas 

dari gangguan eksternal, terwujud ketenangan dan kenikmatan dalam 

perjalanan. 

b. Efisiensi mengandung arti: 
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 Biaya terjangkau, penyediaan layanan angkutan sesuai dengan tingkat 

daya beli masyarakat pada umumnya dengan tetap memperhatikan 

kelangsungan hidup pengusaha pelayanan jasa angkutan. 

 Beban publik rendah, pengorbanan yang harus ditanggung oleh 

masyarakat sebagai konsekuensi pengoperasian sistem perangkutan harus 

minimal, misalnya: tingkat pencemaran minimal. 

 Kemanfaatan tinggi, merupakan tingkat penggunaan kapasitas sistem 

perangkutan yang dapat dinyatakan dalam indikator tingkat muatan 

penumpang maupun barang, tingkat penggunaan prasarana dan sarana. 

     Menurut Warpani (2002),Beberapa cara dapat ditempuh dalam 

meningkatkan kapasitas pelayanan angkutan, yaitu : 

a. Memperbesar kapasitas pelayanan dengan menambah armada. 

b. Penawaran pemilihan moda ( moda split ), dengan sendirinya menyangkut 

alternatif lintasan. 

c. Mengatur waktu pembagian waktu pelayanan. 

d. Mengurangi permintaan, misalnya dengan biaya tinggi. 

Menyesuaikan biaya pelayanan sesuai dengan watak permintaan, termasuk 

mendorong permintaan kejenis pelayanan tertentu dengan menurunkan biayanya  

dan upaya mengurangi permintaan yang sulit dilayani dengan meningkatkan 

biaya. 

Menurut Departemen Perhubungan Darat (2002), dalam 

mengoperasikan kendaraan angkutan mobil penumpang umum, operator harus 
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memenuhi dua prasyarat minimum pelayanan, yaitu prasyarat umum dan 

prasyarat khusus. 

a. Prasyarat Umum  

1) Waktu tunggu di pemberhentian rata-rata 5–10 menit dan maksimum  

10 – 20 menit. 

2) Jarak untuk mencapai perhentian di pusat kota 300–500 m, untuk 

pinggiran kota 500–1000 m. 

3) Penggantian rute dan moda pelayanan, jumlah pergantian rata-rata 0–1, 

maksimum 2. 

4) Lama perjalanan ke dan dari tempat tujuan setiap hari, rata-rata 1,0–1,5 

jam, maksimum 2–3 jam. 

5) Biaya perjalanan, yaitu persentase perjalanan terhadap pendapatan rumah 

tangga. 

b. Prasyarat khusus 

1) Faktor layanan 

2) Faktor keamanan penumpang 

3) Faktor kemudahan penumpang mendapatkan angkutan 

4) Faktor lintasan 

2.3.5 Kapasitas dan Ukuran  penumpang 

Kapasitas kendaraan menyatakan jumlah penumpang yang dapat diangkut 

dalam satu kali muatan secara maksimal dan masih dalam batas yang diisyaratkan 

tanpa mengabaikan segi kenyamanan para penumpangnya. Kapasitas kendaraan 

diukur dari tempat duduk dan perkiraan tempat berdiri yang masih 
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memungkinkan. Kapasitas kendaraan erat terkait dengan ukuran kendaraan yang 

bersangkutan, dan berpengaruh pada penggunaan ruang dan mobilitas ketika 

bergerak pada jarinag jalan. 

 

Pada tebel berikut dapat dilihat besarnya kapasitas kendaraan menurut jenisnya :  

Tabel 1. Kapasitas Kendaraan 

Jenis Angkutan 

Kapasitas Kendaraan Jumlah Penumpang 

Minimum (P min) 

perhari/kendaraan 
Duduk  Berdiri  Total  

Mobil Penumpang Umum 8 - 8 250 

Bus kecil 14 - 14 400 

Bus sedang 20 10 30 500 

Bus besar lantai tunggal 49 30 79 1000 

Bus besar lantai ganda 85 36 120 1500 

 Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat RI 

Catatan : 

 Angka-angka kapasitas kendaraan bervariasi, tergantung pada susunan 

tempat duduk dalam kendaraan 

 Ruang untuk berdiri per penumpang dengan luas 0,17m
2
/penumpang. 

2.3.6 Kinerja Angkutan Umum Penumpang  

       Jumlah armada yang cukup besar juga jika tidak disesuaikan dengan 

kebutuhan permintaan dan kapasitas jalan (selalu terbatas), menimbulkan 

persaingan antar angkutan dalam hal tersebut penumpang dengan alasan kejar 

setoran sehingga memacu pengendara untuk tidak disiplin berlalu lintas. Hal ini 

dapat mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Indikator kuailtas 
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pelayanan operasi angkutan dapat dilihat dari nilai kinerja operasi yang 

dihasilkan, parameter yang digunakan frekuensi, headway, load factor, kecepatan 

perjalanan dan waktu tempuh Asikin (2001). 

Tabel 2. Indikator dan Parameter Kinerja Pelayanan Angkutan Umum 

No 
Indikator 

Parameter 

Efisiensi 

1 Utilitas Rata – rata kendaraan-km (km/hari) 

2 Load Factor 

Rasio jumlah penumpang dengan kapasitas 

tempat duduk persatuan waktu tertentu (%). 

3 Produktifitas  Total produksi kendaraan (seat-km/penduduk) 

4 Jam Operasional Waktu pelayanan yang dibutuhkan.  

 Sumber : Asikin 2001 

a. Frekuensi  

         Menurut Marsudi dkk (2006),Frekuensi adalah jumlah perjalanan dalam 

satuan waktu yang dapat didefinisikan sebagai frekuensi tinggi atau frekuensi 

rendah. Frekuensi tinggi berarti banyak perjalanan dalam periode waktu tertentu 

secara relatif, frekuensi rendah berarti sedikit perjalanan dalam periode waktu 

tertentu. Frekuensi juga diartikan sebagai segi dari tiap moda angkutan umum 

yang penting untuk penumpang dan mempengaruhi moda yang ditetapkan untuk 

dipakai        

 Menurut Morlok dalam Hilda Yuliana Armin 2014 frekuensi adalah 

jumlah kendaraan yang lewat per satuan waktu. Frekuensi dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

F = 1/h  .......................................................................................................... (1) 
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Dimana :  

F = frekuensi 

h = headway 

b. Headway  

Menurut Nasution (2008), Headway adalah selisih waktu keberangkatan 

antara dua pelayanan angkutan umum pada satu titik tetentu atau selisih waktu 

kedatangan antara kendaraan sebelumnya dengan kendaraan berikutnya. 

Menurut Asikin (2001), Headway adalah waktu antara satu kendaraan 

dengan kendaraan lain yang berurutan di belakangnya pada satu rute yang sama. 

Headway makin kecil menunjukkan frekuensi semakin tinggi, sehingga akan 

menyebabkan waktu tunggu yang rendah. Hal ini merupakan kondisi yang 

menguntungkan bagi penumpang, namun di sisi lain akan menyebabkan proses 

bunching atau saling menempel antar kendaraan dan ini akan mengakibatkan 

gangguan pada arus lalu lintas lainnya. Untuk menghindari efek bunching 

ditetapkan minimum headway sebesar 1 menit. 

Menurut Morlok dalam Hilda Yuliana Armin 2014 Headway dibedakan 

menjadi dua yaitu : 

1. Headway waktu rata-rata  

Adalah rata-rata interval waktu antara sepasang kendaraan yang berurutan, 

dan diukur pada suatu periode waktu pada satu titik/lokasi tertentu. Secara 

umum headway waktu rata-rata dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Ht = 1/ q  ................................................................................................. (2) 
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Dimana :  

Ht = headway waktu rata-rata 

q   = volume lalu lintas yang melewati suatu titik.  

2. Headway Jarak  

Konsep headway lainnya yang sering digunakan adalah headway jarak, yaitu 

jarak anatara bagian depan suatu kendaraan dengan bagian depan kendaraan 

berikutnya pada suatu saat tertentu. Headway jarak dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

Hd = 1/k …………………………………………………………………(3)  

Dimana :  

Hd   = Headway jarak                

 K   = Konsentrasi = n / L 

       n    = jumlah kendaraan di jalan                 

       L   = Panjang jalan 

Data headway diperoleh dari data Q/jam yang didapatkan dengan mencatat 

jumlah keberangkatan angkutan yang berada diterminal dalam waktu satu jam 

sehingga didapatkan jarak angkutan dalam satuan waktu. Nilai headway 

dirumuskan sebagai berikut : 

Ht = 
  

     
    .......................................................................................... (4) 

Dimana :  

 
 

   
                                              

       Ht      = headway dalam menit  
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c. Faktor muat (Load Factor) 

Load factor (LF) merupakan perbandingan antara kapasitas terjual dan 

kapasitas tersedia untuk satu perjalanan yang biasa dinyatakan dalam persen (%).  

Menurut (Warpani: 1990) load factor adalah ratio perbandingan antara 

jumlah penumpang yang diangkut dalam kendaraan terhadap jumlah kapasitas 

kendaraan selama satu lintasan, dengan rumus: 

LF = 
  

 
          ...................................................................................... (5) 

Dimana : 

LF  =  Load Factor (%) 

JF   = Banyaknya penumpang yang diangkut sepanjang satu lintasan sekali  jalan. 

C    = kapasitas kendaraan. 

Menurut Direktorat Jendral Perhubungan Darat (1995), nilai load factor 

dalam kondisi dinamis 70 %. 

d. Waktu Tunggu  

Menurut Direktorat Jendral Perhubungan Darat (1995), menyatakan 

waktu tunggu adalah waktu yang diperlukan oleh calon penumpang untuk 

menunggu kendaraan yang melewati suatu jalan, dimana waktu tunggu ini dapat 

diartikan separuh dari headway. 

Waktu tunggu = 0,5 x headway (menit)  ................................................... (6) 

e. Kecepatan Perjalanan  

Menurut Morlok dalam Hilda Yuliana Armin 2014 menyatakan bahwa 

kecepatan perjalanan yaitu kecepatan kendaraan dari awal rute ke titik akhir rute, 

dan dirumuskan dengan : 
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V = S/t  .......................................................................................................... (7) 

Dimana : 

V   = Kecepatan tempuh angkutan umum (Km/jam) 

S    = Jarak Tempuh Angkutan Umum (Km) 

t     = Waktu Tempuh Angkutan Umum (Jam) 

2.3.7 produktivitas 

Dalam indikator produktivitas parameter yang digunakan adalah total produksi 

kendaraan. Pengertian total produksi kendaraan adalah rata-rata pencapaian 

jumlah penumpang yang dapat diangkut dalam satu hari dan satu kendaraan 

(Survey Research Institute). Produktivitas dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Produktivitas = jumalah penumpang rata-rata (pnp/trip-kend) x jumlah trip rata-

rata (trip/hari)…………………………………………….(8) 

2.3.8 Kebutuhan Angkutan 

Mengunakan formulasi empiris dengan mempertimbangkan produktivitas 

angkutan  

Kebutuhan Angkutan = 
                     

                      
………………………………(9) 

 

 


