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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang. 

 Trasportasi darat khususnya angkutan umum perkotaan yang berada di 

kota-kota besar  sangatlah penting keberadaanya dalam menjalankan salah satu 

fungsi utamanya yaitu sebagai pengangkut pergerakan masyarakat untuk 

mengerjakan aktifitas sehari –harinya dimana pelayananya yang diberikan 

diharapkan dilakukan secara cepat, aman nyaman, murah dan efesien. Dengan 

kemudahan dan kelancaran pergerakan diharapkan fungsi keberadaan seseorang 

dan nilai kegunaan suatu barang dapat dimaksimalkan baik dipandang  dari segi 

tempat (place utility) maupun segi waktu (time utility) sehingga membantu dalam 

mempercepat pertumbuhan suatu kota. 

 Pertumbuhan suatu kota ditandai dengan terjadinya keragaman dan 

peningkatan aktifitas serta pergerakan penghuninya. Perkembangan ruang kota 

menjadi salah satu faktor perkembangan trasportasi dan menyebabkan  perubahan 

sistem trasportasi itu sendiri serta pelayanan terhadap pengguna jasa trasportasi. 

Jasa trasportasi terus berkembang dari masa ke masa seiring dengan 

meningkatnya jumlah penduduk. Penyediaan fasilitas-fasilitas trasportasi 

diperlukan untuk melayani aktifitas dan berinteraksi satu dengan lain, yang 

memerlukan alat penghubung yaitu angkutan. Angkutan merupakan sarana untuk 

memindahkan orang atau barang dari satu tempat ketempat lain. Setiap kota yang 

ada diIndonesia hendaknya memiliki suatu sistem angkutan umum yang dapat 

bekerja secara efektif dan efesien. 
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 Malang sebagai salah satu kabupaten diPropinsi Jawa Timur, dalam sistem 

trasportasinya menggunakan angkutan umum sebagai  salah satu sarana trasportasi 

perkotaan, sehingga kendaraan angkutan umum penumpang sangat penting dan 

diperlukan suatu pengaturan agar dapat melayani penumpang secara maksimal. 

 Sampai sekarang sudah ada beberapa angkutan umum yang sudah dapat 

melayani sarana transportasi di kabupaten Malang, juga sudah mempunyai 

beberapa jalur atau trayek. Salah satu rute atau trayek yang dilayani adalah trayek 

Malang-Jombang. Bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) trayek Malang - 

Jombang ini hanya di layani oleh satu Perusahaan Otobus (PO) yaitu PO Puspa 

Indah. 

 Dalam pelaksanaan jumlah penumpang yang ada tidak diperhitungkan, 

hanya di tentukan dengan waktu keberangkatan. Karena keberangkatan yang tidak 

bisa ditunda tersebut sering terjadi kekosongan bangku penumpang. Dilain sisi 

pada saat jam-jam sibuk penumpukan penumpang sangat sering terjadi di mana 

pada jam-jam seperti ini penumpang sampai harus berdiri dan berdesak-desakan. 

Bus PO Puspa Indah memang memiliki kapasitas untuk penumpang yang berdiri 

yaitu  hanya sebanyak 10 orang, tetapi pada saat jam-jam sibuk sering terjadi 

penumpang yang berdiri lebih dari 10 orang, sehingga kenyamanan di dalam bus 

menjadi berkurang karena berdesak-desakan. Perilaku menaikkan dan 

menurunkan penumpang disembarang tempat, sehingga dari sinilah penulis ingin 

membahas bagaimana kinerja yang sebenarnya dari bus umum patas ini dengan 

memperhatikan beberapa faktor diantaranya yaitu load factor, kecepatan 

perjalanan , waktu perjalanan, headway, waktu pelayanan, frekuensi, jumlah 

kendaraan yang beroperasi, waktu tunggu, awal dan akhir waktu pelayanan. 
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1.2 Identifikasi Masalah. 

1. Adanya penumpang yang belum terlayani pada jam-jam sibuk terutama 

pada tingkat kenyamana penumpang. 

2. Pengangkutan penumpang dengan melebihi kapasitas tempat duduk. 

3. Tidak semua penumpang yang menggunakan bus AKDP trayek Malang – 

Jombang turun pada terminal akhir perjalanan, serta adanya aktifitas naik 

turun penumpang. Hal ini memperngaruhi tinggi rendahnya load factor 

armada bus AKDP. 

4. Bus AKDP trayek Malang - Jombang perlu dilakukan evaluasi terhadap 

kinerja pelayanan yang meliputi : load factor, kecepatan perjalanan , 

waktu perjalanan, headway, waktu pelayanan, frekuensi, jumlah kendaraan 

yang beroperasi, waktu tunggu, awal dan akhir waktu pelayanan. 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kinerja layanan umum bus AKDP PO Puspa Indah dengan rute 

Malang – Jombang dan sebaliknya Jombang – Malang pada kondisi saat 

ini. 

2. Berapa nilai bobot kinerja angkutan bus ekonom rute Malang – Jombang 

dan sebaliknya Jombang -  Malang, sesuai indikator standart direktorat 

jendral perhubungan darat. 

1.4 Batasan Masalah. 

1. Hanya mengevaluasi kinerja angkutan penumpang jalur Malang - Jombang 

yang melewati jalur Ngantang dalam hal ini bus sedang (PO Puspa Indah). 

2. Tidak menghitung biaya tarif dan biaya operasional kendaraan. 
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3. Tidak membahas dampak lingkungan terhadap adanya bus ini. 

4. Arus lalu lintas terhadap trayek ini dianggap tetap. 

5. Tidak mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang di lalui 

trayek bus ini. 

6. Tidak memperhitungkan kendaraan. 

7. Tidak membahas prilaku pengemudi bus. 

8. Kondisi kendaraan dan peralatan angkutan berfunsi dengan baik. 

1.5 Tujuan. 

1. Mengetahui kinerja layanan umum bus AKDP PO Puspa Indah dengan 

rute Malang – Jombang dan sebaliknya Jombang – Malang pada kondisi 

saat ini. 

2. Mengetahui nilai bobot kinerja angkutan bus ekonom rute Malang – 

Jombang dan sebaliknya Jombang -  Malang, sesuai indikator standart 

direktorat jendral perhubungan darat. 

1.6. Manfaat Studi. 

Adapun manfaat penelitian ini bagi peneliti, masyarakat dan instansi yang 

bersangkutan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti  

a) Dapat memberikan pengetahuan tentang kinerja bus patas rute 

Malang - Jombang. 

b) Membantu penulis dalam menyelesaikan gelar kesarjanaan. 
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c) Menjadi modal dasar untuk terjun kelapangan khususnya bidang 

transportasi. 

2. Bagi Masyarakat 

a) Membantu masyarakat dalam memilih moda transportasi darat 

yang sesuai. 

b) Dengan adanya studi kasus tentang “Studi Evaluasi Kinerja Bus 

AKDP Trayek Malang - Jombang” diharapkan mampu 

memberikan bukti nyata tentang pemilihan moda transportasi 

dibandingkan dengan moda transportasi darat lainnya 

3. Bagi instansi yang bersangkutan  

a) Sebagai bahan masukan atau tambahan bagi instansi yang terkait 

sebagai acuan dalam peningkatan pelaksanaan dan kinerja dari bus 

AKDP itu sendiri. 


