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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sistem Transportasi 

2.1.1 Pengertian Sistem 

 Sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan berkelanjutan dari satu 

bagian dengan bagian yang lainnya, sistem juga terdiri dari komponen komponen 

yang saling mendukung dan berjalan bersama dengan tujuan menjalankan suatu 

tujuan. Dengan pengertian tersebut jika salah satu komponen tidak berjalan 

dengan baik maka akan merusak sistem yang ada. 

Jasa transportasi disediakan oleh sistem yang terintegrasi secara kuat dan 

utuh, dari tempat asal menuju ke lokasi tujuan yang berbeda-beda. Para pengguna 

transportasi tidak hanya dipindahkan oleh suatu alat transportasi tetapi 

dipindahkan oleh layanan sebuah sistem yang saling berkaitan oleh satu 

komponen dengan komponen lainnya. Sistem ini disebut dengan sistem 

transportasi. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa sistem 

transportasi yang melayani kebutuhan perpindahan terhadap masyarakat, individu, 

atau organisasi kelembagaan serta barang-barang lainnya dari tempat asal 

ketempat tujuan yang dikehendaki.(Miro, 2012: 1) 
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2.1.2 Pengertian Tranportasi 

 Transportasi adalah usaha perpindahan, atau pergerakan orang atau barang 

dari lokasi asal menuju ke lokasi tujuan. Untuk keperluan tertentu dengan 

mempergunakan alat tertentu pula. Dari pengartian diatas dapat diperoleh 

beberapa dimesi yaitu :  

a. Lokasi (asal dan tujuan) 

b. Alat (teknologi) 

c. Keperluan tertentu di lokasi tujuan seperti ekonomi, sosial. Dan lain-

lain. 

Kalau salah satu dari ketiga dimensi tersebut terlepas atau tidak ada, hal 

demikian tidak dapat desebut trasportasi.(Miro 2012: 1) 

Menurut Warpani (2002: 1) angkutan (transportasi) adalah kegiatan 

perpindahan orang atau barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) 

dengan menggunakan sarana (kendaraan). Yang menjadi pertimbangan adalah 

keseimbangan antara kapasitas moda angkutan dengan jumlah barang maupun 

orang yang di angkut. Jika jumlah armada terlalu banyak maka akan banyak 

terjandi kekosongan terhadap beberapa alat transportasi yang ada, sebalikanya jika 

orang dan barang yang diangkut lebih besar dari kapasitas yang ada maka yang 

terjadi adalah penumpang yang ada dijejalkan dalam kendaraan yang ada. 

 

 

 



8 
 

2.2. Angkutan 

 Angkutan penumpang secara massal atau biasa di sebut dengan Angkutan 

Umum adalah angkutan penumpang dengan mengunakan kendaraan umum dan 

dilaksanakan dengan sistem sewa atau bayar. Dengan sistem bayar atau sewa ini 

biaya yang ada dapat di tanggung secara bersama, sehingga sistem AU menjadi 

efisien karena biaya angkutan menjadi sangat murah. (Warpani, 2002: 39). 

Tujuan utama keberadaan sarana angkutan umum penumpang (AUP) 

adalah untuk memberikan pelayanan angkutan umum yang baik, aman dan layak 

bagi penggunanya (masyarakat). Karena angkutan umum penumpang merupakan 

angkutan massal, maka perlu adanya kesamaan di antara para penumpang antara 

lain kesamaan asal dan tujuan. Kesamaan ini ditujukan untuk mencapai 

carapengumpulan penumpang di terminal atau tempat pemberhentian.(Warpani, 

1990: 170) 

 AU yang efisien juga menjadi sebuah usaha untuk menghemat bahan 

bakar minyak (BBM). Cadangan energi dalam bentuk BBM di dunia sangat 

terbatas, bahkan diperkirakan akan habis di waktu dekat. Upaya yang dilakukan 

sangat beragam mulai dari menggunakan bahan organik hingga mengoptimalkan 

penggunaan energi surya yang tentunya belum banyak alat yang mengoptimalkan 

energi ini. Selain kampanye tentang penghematan energi (khususnya BBM) 

layanan angkutan umum juga sangat diperhitungkan. Jika layanan angkutan 

umum sudah sangat baik maka penggunaan BBM bisa di tekan karena 

penggunaan kendaraan pribadi bisa berkurang atau bahkan hilang, ribuan 

kendaraan pribadi yang tentunya memakan banyak bahan bakar bisa di 



9 
 

kendalikan. Bayangkan saja penggunaan kendaraan pribadi yang setiap hari dapat 

dengan cepat menguras persediaan BBM yang adam, dalam sehari saja satu 

kendaraan pribadi bisa mengahabisakan 10L/hari, maka 1000 buah kendaraan per 

hari bisa menghabiskan persediaan BBM kita sebanyak 10.000L, tentunya lebih 

dari itu jumlah kendaraan yang ada. (Warpani , 2002: 40). 

2.2.1. Angkutan Umum Penumpan (AUP) 

Angkutan umum penumpang adalah angkutan yang dapat di gunakan 

secara umum oleh semua kalangan. Angkutan ini dapat beroperasi 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: 170). 

Transportasi mempunyai masalah yang sangat mendasar. Seperti yang di 

jelaskan pada awal bab tentang sistem, keterkaitan antara komponen-komponen 

sistem transportasi sangatlah penting. Ketidak seimbangan antara komponen-

komponen sistem transportasi dapat membuat sistem tersebut berantakan. Jika 

interaksi antar komponen yang terjadi berada pada kondisi di luar kontrol maka 

akan terjadi ketidak sesuaian transport demand dan transport supply ataupun 

faktor-kator relevan lainnya yang pada dasarnya menyebabkan pergerakan 

manusia dan barang tidak efisien dan efektif. Permasalahan transportasi sudah 

lama ada, namun pemecahannya bisa dikatakan baru-baru ini saja, tetapi 

perkembangan pemecahanya bisa dikatakan sangat pesat. 

Pengertian angkutan yang sangat mendasar adalah sarana untuk 

memindahkan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Tujuannya untuk 
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membantu orang atau sekelompok orang untuk menjangkau berbagai tempat yang 

dikehendaki atau mengirimkan barang dari tempat asalnya ke tempat tunjuannya 

(Warpani, 1990: 170). 

Yang termasuk angkutan umum penumpang adalah angkutan darat, 

angkutan air, dan angkutan udara. Angkutan yang baik dan layak adalah tujuan 

utama keberadaan angkutan. Karena angkutan massal, akan berjalan dengan baik 

bila tercipta keseimbangan antara kesediaan dan permintaan. (Warpani, 1990: 

170). 

Menurut Warpani (2002: 39) mobilitas masyarakat saat ini cenderung 

tinggi, oleh karena itu angkutan umum menjadi salah satu pertimbangan yang 

sangat penting. Peranan angkutan umum adalah melayani kepentingan pergerakan 

masyarakat dalam melakukan kegiatannya. Kebutuhan akan transportasi tidak 

hanya berjarak pendek saja, tetapi juga kebutuhan dengan jarak menengah 

(angkutan perkotaan/pedesaan dan angkutan antarkota dalam propinsi), dan juga 

kebutuhan sewaktu-waktu pada jarak yang jauh atau antar propinsi (angkutan 

antar kota dalam propinsi dan antar kota antar propinsi). Selain itu angkutan 

umum juga sangat efisien dalam mengatasi suatu masalah yang berhubungan 

dengan lalu lintas, penghematan energi, dan pengembangan wilayah. 

Menurut Warpani (1990: 170) angkutan umum penumpang sering juga di 

artikan sebagai pengurangan volume arus lalu lintas kendaraan pribadi yang ada di 

jalan. Karena sifatnya yang massal, jika di tinjau dari keefektifan dari angkutan 

umum tentu saja angkutan umum sangat efektif di bandingan dengan kendaraan 

pribadi. Jika kendaraan pribadi semua biaya ditanggung oleh pemilik maka biaya 
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yang dikeluarkan oleh angkutan umum berbeda, biaya ini di tanggung oleh semua 

pengguna layanan ini. Banyaknya penumpang menyebabkan biaya per 

penumpang dapat ditekan serendah mungkin, namun AUP bukan satu-satunya 

solusi yang tepat terhadap masalah persoalan lalu lintas kota. Pemecahan tersebut 

harus digali lebih jauh kedalam sistem  pengangkutan dan sering pula jawabanya 

berada di sektor atau bidang lain. Dalam memberikan peyanan secara umum kita 

juga sangat bergantung kepada pemerintahan yang ada, oleh karena itu campur 

tangan pemerintah sangat mempengaruhi pelayanan yang ada. Tujuannya antara 

lain :  

a. Menjamin sistem operasi yang sama bagi kepentingan masyarakat 

pengguna jasa angkutan, pengelola angkutan, dan pengusaha jasa 

angkutan. 

b. Pengarahan 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  meningkatnya jasa pelayanan angkutan. 

e. Menjamin permintaan jasa angkutan sehingga tidak ada pihak yang 

dirugikan. 

f. Mengendalikan operasi pelayanan jasa angkutan. 
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2.2.3. Kondisi Obyektif Sistem Angkutan Umum. 

 Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1997), mengatakan 

bahwa kondisi obyektif angkutan umum yang ada dikota-kota besar di Negara-

negara berkembang secara kasat mata dapat diamati selama ini dan dapat 

disimpulkan bahwa angkutan umum massal yang ada cukup memprihatinkan 

yaitu: 

a. Tingkat pelayanan rendah (tanpa jadwal yang pasti, kecepatan sangat 

lamban, berdesakan, bergelantung) 

b. Pola dan sistem manajemen lemah. 

c. Daya angkut (kapasitas) yang terbatas. 

d. Tingkat kecelakaan yang relative tinggi. 

e. Tingkat aksebilitas terhadap sistem angkutan umum yang masih terbatas 

fenomena diatas terjadi karena beberapa kondisi berikut:  

a. Adanya tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. 

b. Adanya tingkat perekonomian yang tinggi. 

c. Adanya perubahan aktifitas (pola tata guna lahan) yang sangat cepat dan 

dinamis. 

d. Adanya kecenderungan berkembangnya kota geografis. 

e. Adanya tingkat pertumbuhan motoris / pemilik kendaraan yang tinggi. 

f. Terbatasnya dana pemerintahan dalam menyediakan sistem angkutan 

umum. 

g. Terbatasnya kapasitas angkutan umum yang tersedia. 
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h. Tidak adanya perencanaan angkutan umum yang kopresif, sehingga tidak 

ada kordinasi satu moda dengan moda lainnya dan juga tidak ada 

koordinasi antara satu rute dengan rute lainnya. 

i. Orientasi pengoperasian angkutan umum terlalu menjurus pada aspek 

finansial dibandingakan pada aspek pelayanan kepada masyarakat, 

akibatnya pengelola hanya melayani jalur gemuk, sedangkan jalur kurus 

dibiarkan tanpa angkutan umum. 

2.2.4  Peranan Angkutan Umum Penumpang 

 Kota besar sangat identik dengan kemacetan. Perkembangan kota yang 

sangat pesat diiringi oleh penambahan jumlah kendaraan pribadi yang pesat pula 

memang sangat mengurangi sumbangan angkutan umum bagi mobilitas yang 

terjadi di kota-kota besar, tetapi peranan bus dan kereta api masih memainkan 

perannya. Tidak akan pernah ada orang atau penumpang tidak memerlukan 

angkutan massal sama sekali dalam kehidupannya di dalam kota maupun di antar 

kota. 

 Mobilitas masyarakat dalam kegiatan sewaktu waktu antar kota atau antar 

propinsi masih banyak yang memerlukan angkutan umum. Aspek lain yang tidak 

kalah pentingnya adalah peranan angkutan umum sebagai pengendali volume lalu 

lintas, penghemat energi, dan pengembangan wilayah (Warpani, 2002: 39). 

Kepentingan akan transportasi sangat beragam mulai dari mobilitasi 

seseorang untuk mencapai tempat kerja, untuk belanja, berwisata, maupun 

memenuhi kebutuhan sosial ekonomi lainnya. Secara garis besar pemakai jasa 
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angkutan umum bisa di bedakan menjadi dua golongan yaitu paksawan dan 

pilihan.  

 Di kota besar yang tingkat kepemilikan kendaraan pribadi yang sangat 

tinggi sekalipun tetap ada orang yang masih membutuhkan dan menggunakan 

sarana angkutan umum penumpan. Faktor kepemilikan kendaraan pribadi adalah 

faktor yang sangat mempengaruhi apakak orang tarsebut tetap tergolong ke dalam 

pemakai jasa transportasi umum tingkat paksawan atau pilihan. Cukup beralasan 

untuk mengatakan bahwa proporsi pilihan di daerah perkotaan tingat kepemilikan 

kendaraannya tinggi lebih banyak dari paksawan 

 Bertambahnya kesejateraan penduduk yang sangat pesat berakibat juga 

terhadap tingkat kenaikan jumlah kempemilikan kendaraan pribadi yang ada, jika 

hal ini terus terjadi dan dibiarkan pemerintah juga tidak mungkin untuk 

menambah jaringan jalan secara terus menerus. Oleh karena itu pengelolaan 

angkutan umum yang efisien sangat dibutuhkan untuk mengimbangi 

bertambahnya kesejateraan penduduk. Di sejumlah Negara maju AUP memiliki 

peranan yang sangat dirasakan manfaatnya. AUP berfungsi melayani perpindahan 

orang dan barang, sehingga sistem yang telah ada harus mampu mengatasi 

masalah perpindahan ini.  

 Cara yang tepat dalam meningkatkan mutu pelayanan angkutan umum 

penumapang dilakukan dengan mengistimewakan angkutan umum penumpang 

seperti penerapan lajur khusus bus, lajur bus arus balik, pembatasan atau larangan 

kendaraan pribadi dalam kawasan selama waktu tertentu, yang semuanya 

bermaksud mendorong orang untuk lebih memilih angkutan umum dari pada 
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memakai kendaraan pribadi mereka. Peningkatan pelayanan ini membantu 

mengurangi volume akibat kendaraan pribadi dan memaksa pengguna kendaraan 

pribadi untuk menggunakan angkutan umum demi kelancaran lalu lintas yang ada. 

 Perpindahan penduduk dari tempat asal ke tempat tujuan tampaknya tidak 

akan pernah berhenti begitu saja, disini peran angkutan umum sangat diperlukan 

apalagi ancaman menipisnya cadangan bahan bakar minyak. Penggunaan 

arternatif bahan baru masih memerlukan banyak waktu untuk pengujiannya akan 

keamanan, efisiensi, maupun efektivitasnya, sementara pertumbuhan penduduk 

dan kegiatannya terus bertambah dan di ikuti dengan kebutuhan perpindahan yang 

juga terus bertambah. ( Warpani, 1990: 171) 

2.2.5 Pelayanan Angkutan Umum 

Warpani (1990) berpendapat bahwa memberikan ukuran pelayanan yang 

baik adalah bila pelayanan angkutan tersebut memenuhi kriteria aman, nyaman, 

cepat, dan murah. Mengenai batasan Angkutan, Warpani (1990) 

mendefinisikannya sebagai sarana untuk membantu orang atau sekelompok orang 

menjangkau berbagai tempat uang dikehendaki atau mengirim barang dari tempat 

asal ke tempat tujuannya, sedangkan batasan terntang ruang lingkup angkutan 

penumpang meliputi bus kota, minibus, kerta api, angkutan air, dan angkutan 

udara(Asikin, 2001: 9). 

 Menurut Warpani (2002: 41) paksawan sangat mengandalkan fungsi dari 

AU ini oleh karena itu paksawan sangat membutuhkan suatu angkutan yang aman, 

cepat, nyaman, dan murah. Dengan adanya angkutan umum yang diharapkan, 

masyarakat akan sangat terbantu dengan mobilitas mereka masing-masing. 
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 Angkutan umum penumpang akan sangat membantu jika angkutan 

tersebut dapat menyediakan layanan angkutan pada tempat yang tepat untuk 

memenuhi permintaan masyarakat yang sangat beragam. Di sini ada unsur 

komersial yang harus diperhatikan. Pengetahuan biaya, kecepatan, dan ketetapan 

prakiraan, pengetahuan akan “pasar” dan pemasaran akan sangat membantu dalam 

menawarkan pilihan pelayanan misalnya, seseorang dapat memilih suatu moda 

transportasi dengan harga yang lebih tinggi dari semestinya pada jam sibuk, tentu 

saja dengan adanya kepastian dan jaminan cepat sampai pada tempat tujuan. 

Dengan demikian, ada tawaran pilihan moda atau pancaran moda (moda split) 

angkutan sehingga prioritas khusus untuk perjalanan yang akan ditempuh. Teknik 

pengoperasian angkutan umum dan praktek komersial sangat bervariasi 

tergantung pada moda angkutan dan lingkungan. Meskipun demikian pendekatan 

tentang hal ini tetap sama yakni operator harus memahami pola kebutuhan dan 

harus mampu menggerakan kesediaan armada untuk memenuhi kebutuhan secara 

ekonomis. Jadi, dalam hal ini dapat dikenali adanya unsur-unsur 

a. Sarana operasi atau moda angkutan dengan kapasitas tertentu yaitu bus, 

kereta api, kapal, dan pesawat terbang. 

b. Biaya operasional, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk 

menggerakkan operasi pelayanan sesuai dengan sifat teknis moda yang 

bersangkutan. 

c. Prasarana, yakni jalan, terminal, stasiun, dan lain sebagainya merupakan 

simpul jasa pelayanan angkutan. 

d. Staf atau sumber daya manusia yang mengoperasiikan pelayanan angkutan 

umum. 
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Persediaan dan permintaan adalah hal yang harus berjalan bersama agar 

angkutan umum penumpang bisa menjalankan peranannya dengan baik. Oleh 

karena itu peran serta pemerintah akan sangat membantu dalam mewujudkannya. 

Tujuan utama peran pemerintah dalam hal ini antara lain adalah :  

a. Menjalin sistem operasi yang aman bagi kepentingan masyarakat 

pengguna jasa. 

b. Mengarahkan agar lingkungan tidak terlalu terganggu oleh kegiatan 

angkutan. 

c. Menciptakan persaingan sehat dan menghindari kembaran yang tidak 

perlu. 

d. Membantu pembangunan nasional maupun daerah dengan meningkatkan 

pelayanan jasa angkutan. 

e. Menjamin pemerataan jasa angkutan sehingga tidak ada pihak yang 

dirugikan 

f. Mengendalikan operasi pelayanan angkutan. 

Dalam Direktorat Jendral Perhubungan Darat (1997), memberikan batasan 

efisiensi dan efektifitas sebagai berikut :  

Efektif mengandung pengertian 

a. Kapasitas mencukupi, prasarana dan sarana cukup tersedia untuk 

memenuhi kebutuhan pengguna jasa. 

b. Terpadu antara moda dan inter moda dalam jaringan pelayanan. 

c. Tertib penyelenggaraan angkutan yang sesuai dengan peraturan perundang 

undangan dan norma yang berlaku di masyarakat. 
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d. Tepat dan teratur, terwujudnya penyelenggaraan angkutan yang sesuai 

dengan jadwal dan kepastian. 

e. Cepat dan lancar menyelenggarakan layanan angkutan dalam waktu yang 

singkat, indikatornya antara lain kecepatan arus persatuan. 

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

gangguan eksternal, terwujud ketenangan dan kenimatan dalam 

pelaksanaannya. 

Efisiensi mengandung pengertian :  

a. Biaya terjangkau, penyediaan layanan angkutan sesuai dengan tingkatan 

daya beli masyarakat pada umumnya dengan tetap memperhatikan 

kelangsungan hidup pengusaha jasa angkutan umum. 

b. Beban publik rendah, pengorbanan yang harus di tanggung oleh 

masyarakat sebagai konsekuensi pengoperasian sistem perangkutan harus 

minimal, misalnya :  tingkat pencemaran minimal. 

c. Kemanfaatan tinggi, merupakan tingkat penggunaakn kapasitas sistem 

perangkutan yang dapat dinyatakan dalam indikator tingkat muatan 

penumpang maupun barang tingkat penggunaan sarana dan prasarana. 

Menurut Warpani (2002: 57), beberapa cara dapat ditempuh dalam 

meningkatkan kapasitas layanan angkutan yaitu :  

a. Memperbesar kapasitas pelayanan dengan menambah armada 

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

alternative lintasan. 

c. Mengatur pembagian waktu pelayanan. 
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d. Mengurangi permintaan, misalnya dengan biaya tinggi. 

e. Menyesuaikan biaya pelayanan sesuai dengan watak permintaan, termasuk 

mendorong permintaan ke jenis pelayanan tertentu dengan menurunkan 

biayanya, dan upaya mengurangi permintaan yang sulit dilayani dengan 

meningkatkan biaya. 

Di Indonesia pelayanan angkutan umum dapat di bedakan dalam tiga 

kategori utama yaitu, angkutan antar kota, angkutan perkotaan, dan angkutan 

pedesaan. Angkutan kota dibagi menjadi dua yaitu angkutan antar kota antar 

propinsi (AKAP), yakni angkutan antar kota yang malampaui batas wilayah 

administrasi propinsi, dan angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), yakni 

melayani jasa angkutan antar kota dalam satu wilayah administrasi 

propinsi.(Warpani, 2002: 41). 

2.2.6. Penentuan Jenis Angkutan 

A. Penentuan jenis angkutan berdasarkan ukuran kota dan trayek secara 

umum dapat dilihat pada tabel 2.1 

Tabel 2.1. Jenis Angkutan Berdasarkan Ukuran Kota 

Klasifikasi 
trayek 

Ukuran kota 

Kota Raya 
>1.000.000 Penduduk 

Kota Besar 
500.000 – 
1.000.000 
Penduduk 

Kota Sedang 100.000 
– 500.000 Penduduk 

Kota Kecil 
<100.000 

Penduduk 

Utama 
- KA 

- Bus besar (SD/DD) 
- Bus besar - Bus   besar/sedang - Bus sedang 

Cabang - Bus besar/sedang - Bus sedang - Bus sedang/kecil - Bus sedang 

Ranting - Bus sedang/kecil - Bus kecil - Bus sedang/kecil - MPU 

Langsung - Bus besar - Bus besar - Bus sedang - Bus sedang 

Sumber :  Dirjen Perhubungan Darat, 2002 
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Tabel 2.2 Hubungan Antara Trayek Dan Jenis Pelayanan  

Klasifikasi 
Trayek Jenis Pelayanan Jenis Angkutan Kapasitas Penumpang 

perHari/Kendaraan 

Utama 

 Non ekonomi 
 Ekonomi 

 Bus besar (Lantai ganda) 
 Bus besar (Lantai tunggal) 
 Bus sedang 

1.500– 1.800 

1.000 – 1.200 

500 – 600 

Cabang 

 Non ekonomi 
 Ekonomi 

 Bus besar 
 Bus sedang 
 Bus kecil 

1.000 – 1.200 

500 – 600 

300 – 400 

Ranting 

 Ekonomi  Bus sedang 
 Bus kecil 
 Bus MPU (hanya roda 

empat) 

500 – 600 

300 – 400 

250 – 300 

Langsung 

 Non ekonomi  Bus besar 
 Bus sedang 
 Bus kecil 

1.000 – 1.200 

500 – 600 

300 - 400 

Sumber :  Dirjen Perhubungan Darat, 2002 

2.3. Kinerja Angkutan Umum  

2.3.1 Definisi Evaluasi Yang Digunakan Sebagai Indikator Kinerja 

Angkutan Umum Penumpang. 

  Maksudnya disini adalah untuk menganalisa  terhadap suatu 

kegiatan evaluasi tertentu, baik kegiatan evaluasi yang akan dilaksanakan 

sedang dan selesai dilaksanakan untuk bahan perbaikan dari penilaian 

pelaksanaan kegiatan evaluasi tersebut. Analisa semacam ini dianggap perlu 

dilakukan, karena didalam pelaksanaan suatu kegiatan evaluasi perlu adanya 

nalisa, dan dalam pembahasan mengenai studi evaluasi kinerja angkutan 
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dibutuhkan indikator yang akan dianalisa sebagai dasar penilaian dalam 

penentuan akan hasil analisa tersebut. 

  Jumlah armada yang cukup besar juga jika tidak disesuaikan 

dengan kebutuhan permintaan dan kapasitas jalan (selalu terbatas), 

menimbulkan persaingan antar angkutan dalam hal tersebut akan timbul 

adanya alasan kejar setoran sehingga memicu pengendara untuk tidak disiplin 

berlalu lintas. Hal ini dapat mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan lalu 

lintas. Indikator kualitas pelayanan operasi angkutan dapat dilihat dari nilai 

kinerja operasi yang dihasilkan, parameter yang digunakan frekuensi, 

headway, load factor, kecepatan perjalanan, dan waktu tempuh. 

a) Pemanfaatan Armada 

Menurut SK Dirjen 687 tahun 2002 armada merupakan asset yang 

berupa mobil bus/MPU yang menjadi tanggung jawab perusahaan, 

dalam keadaan siap guna konservasi 

b) Frekuensi 

Frekuensi adalah jumlah perjalanan dalam satuan waktu tertentu 

yang dapat diidentifikasikan sebagai frekuensi tinggi atau frekuensi 

rendah. Frekuensi tinggi berarti banyak perjalanan dalam periode waktu 

tertentu. Secara relative frekuensi rendah berarti sedikit perjalanan selama 

periode waktu tertentu. Frekuensi, dapat diartikan juga sebagai segi dari 

hidup tiap moda angkutan umum yang penting untuk penumpang dan 

mempengaruhi moda yang ditetapkan untuk dipakai. (Abu Bakar, 1995: 

178) 
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Menurut Morlok (1978: 537) frekuensi adalah perjalanan dalam 

satuan waktu tertentu. Frekuensi dapat dirumuskan sebagai berikut :  

 F=1/h………………………………………………….(2.1) 

Dimana :  f = frekuensi (kendaraan/menit) 

  h = headway (menit) 

c) Headway 

Headway adalah selang waktu yang diperlukan antara kendaraan 

satu dengan lainnya dengan satu rute yang sama (Asikin 2001: 25) 

Menurut Morlok (1978: 192) headway dibedakan :  

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 

      ………………………………………(2.2) 

Dimana :     = 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 antara bagian depan suatu 
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kendaraan dengan bagian depan kendaraan berikutnya pada 

suatu saat tertentu. Headway jarak dapat dirumuskan 

sebagai berikut :  

      …………..………………………….(2.3) 

Dimana :     = headway jarak 

  k = konsentrasi = n/L 

  n = jumlah kendaraan di jalan 

  L = panjang jalan 

Menurut  SK Dirjen Perhubungan Darat No. 687, 

2002 perhitungan headway di rumuskan dengan rumus :  

   
                 

  
  ……………………………........(2.4) 

Dengan :  

  H = waktu antara (headway) 

  C = kapasitas kendaraan 

  LF       = load factor  

  JP = jumlah penumpang per jam pada periode pengamatan. 

d) Load factor (faktor muat) 

Menurut Asikin (2001: 28) load factor adalah perbandingan 

antara jumlah penumpang dengan kapasitas tempat duduk pada 

satu satuan waktu tertentu. Perhitungan load factor didasarkan 

pada asumsi sebagai berikut 
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a) Untuk bus yang diijinkan mempunyai penumpang berdiri, 

yaitu kendaraan dengan tinggi 1,7 m dari lantai dalam dan 

luasan 0,17/penumpang, kapasitas dihitung berdasarkan 

jumlah tempat duduk ditambah dengan 30% (PP No 43 

Tahun 1993). 

b) Untuk bus yang tidak diijinkan mempunyai penumpang 

berdiri, kapasitas dihitung sama dengan jumlah tempat 

duduk ijin. 

Standar yang telah ditetapkan oleh Departemen 

Perhubungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 

Tahun 1993, untuk nilai load factor adalah 0.7, sedangkan 

perhitungannya adalah menggunakan ketentuan tentang jumlah 

tempat duduk penumpang yang diijinkan. 

 LF = N/C x 100%……………………………………………(2.5) 

  Dimana :   N = jumlah penumpang naik 

    C = kapasitas kendaraan. 

  Menurut keputusan mentri perhubungan No:  Km. 35 Th 

2003 tentang penyelenggaraan trayek baru, load factor menjadi 

acuan untuk menentukan jumlah kebutuhan kendaraan. Dengan 

nilai kebutuhan load factor sebesar 70%. 
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e) Kapasitas Kendaraan 

Kapasitas kendaraan adalah daya muat penumpang pada setiap 

kendaraan angkutan umum baik yang duduk maupun yang bediri. Daya 

muat jenis angkutan umum dapat dilihat pada Table 2.3 

Tabel 2.3  Kapasitas Kendaraan 

Jenis Kendaraan Kapasitas Kendaraan Kapasitas Penumpang/hari/kendaraan Duduk Berdiri Total 
MPU 11 - 11 250-300 
Bus kecil 14 - 14 300-400 
Bus sedang 20 10 30 500-600 
Bus tunggal lantai tunggal 49 30 79 1000-1200 
Bus besar lantai ganda 85 35 120 1500-1800 
Sumber :  SK Dirjen Perhubungan Darat,2002 

Catatan :   

1. Angka-angka kendaraan bervariasi, tergantung pada susunan tempat duduk 

di dalam kendaraan 

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

f) Waktu Tunggu 

Waktu tunggu adalah waktu yang dibutuhkan oleh penumpang 

selama menunggu angkutan kota sampai penumpang tersebut 

mendapat kesempatan untuk menaiki angkutan kota tersebut.  

Menurut Morlok (1995: 331) waktu tunggu dinyatakan dengan 

rumus :  

Waktu tunggu = headway (menit)/2………………………(2.6) 
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Dalam kondisi ini, waktu menunggu maksimum ialah sama dengan 

headway 

Wmaks = headway 

g) Kecepatan Perjalanan dan Waktu Perjalanan. 

Indikator yang dipergunakan untuk menilai aksesbilitas adalah 

waktu tempuh atau perjalanan. Waktu tempuh angkutan diperoleh 

melalui survei dinamis dengan menghitung waktu yang dibutuhkan 

angkutan umum penumpang dalam melintasi satu ruas jalan. Waktu 

tempuh ini erat hubungannya dengan kecepatan rata-rata. Dalam 

menentukan waktu perjalanan. 

Menurut Alik (2005:  40) kecepatan adalah sebagai rasio jarak yang 

dijalani dan waktu perjalanan. Hubungan yang ada adalah 

    
 

 
…..……………………………………………(2.7) 

 Dimana :   V = kecepatan rata-rata 
   S = jarak tempuh 
   t = waktu tempuh rata-rata. 
 

h) Jumlah kendaraan yang beroperasi. 

Jumlah kendaraan yang beroperasi didefinisikan sebagai 

perbandingan antara jumlah kendaraan yang tersedia atau memperoleh 

izin trayek dengan jumlah kendaraan yang ada atau beroperasi 

sesugguhnya (real) di lapangan pada suatu rute/trayek tertentu yang 

dinyatakan dalam persen (%). Jumlah kendaraan yang beroperasi 

dirumuskan sebagai berikut :  
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…(2.8) 

2.3.2. Standar Pelayanan. 

Standar yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel dibawah yang dikutip dari buku manajemen transportasi 

Nasution (2004),  Keputusan Mentri Perhubungan No. Km. 35 Th 

2003, dan Permen No. 98 Th 2013 :  

Tabel 2.4 Indikator Operasi 
No Parameter Standart 
1 Pemanfaatan armada 80-90% 
2 Jarak perjalanan bus 210-260 km 
3 Kerusakan saat pelayanan 8-10% 
4 Konsumsi bahan bakar 

 Mini bus 
 Bus 

 
 20-25 L/100 km 
 25-50 L/100 km 

5 Rasio kekerja dalam satu keberangkatan 
 Total staff 
 Staf administrasi 
 Staf pemeliharaan 

 
 3-8 orang 
 0,3-0,4 orang 
 0,5-1,5 orang 

Sumber : Nasution(2004) 

 

Tabel 2.5 Indikator Kualitas Pelayanan 
No Parameter Standart 
1 Waktu antara (Headway) 

 Waktu puncak 
 Waktu non puncak 

 
 Paling lama 15 menit 
 Paling lama 30 menit 

2 Waktu menunggu 
 Rata-rata 
 Maksimum 

 
 5-10 menit 
 10-20 menit 

3 Jarak pejalan kaki menuju pemberhentian bus 
 Daerah padat 
 Daerah kurang padat 

 
 300-500 m 
 500-1000 m 

4 Factor muatan (load factor) 70 % 
5 Waktu perjalanan 

 Rata-rata 
 Maksimum 

 
 1-1,5 jam 
 2-3 jam 

6 Kecepatan perjalanan 
 Daerah padat 
 Daerah lajur khusus 
 Daerah kurang padat  

 
 10-12 km/jam 
 15-18 km/jam 
 25km/jam 

Sumber : Nasution(2004) 
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pembobotan yang dilakukan terhadap performa pelayanan atau pengoperasian 

angkutan koata sebagai berikut 

1. Nilai bobot 1 untuk standart pelayanan dengan kriteria kurang. 

2. Nilai bobot 2 untuk standart pelayanan dengan kriteria sedang. 

3. Nilai bobot 3 untuk standart pelayanan dengan kriteria baik. 

Tabel 2.6 Indikator Standart Pelayanan Angkutan Umum 

No Nilai 1 2 3 
1 Faktor muat dalam jam sibuk 1 0,8-1 <0,8 
2 Faktor muat diluar jam sibuk 1 0,7-1 <0,7 
3 Kecepatan perjalanan(km/jam) >5 5-10 >10 
4 Headway (menit) >15 10-15 <10 
5 Rata-rata waktu perjalanan (menit/km) >12 6-12 <6 
6 Waktu pelayanan (jam) <13 13-15 >15 
7 Frekuensi (kend/jam) <4 4-6 >6 
8 Jumlah kendaraan yang beroperasi (%) <41 41-59 >50 
9 Rata-rata waktu tunggu penumpang (menit) >30 20-30 <20 
10 Awal dan akhir waktu pelayan 05-18 05-20 05-22 
Sumber :  Dirjen Perhubungan Darat (1996). 

Table 2.7 Stasndart Kinerja Pelayanan Angkutan Umum Berdasarkan Total Nilai 
Bobot 

Kriteria Total Nilai Bobot 
Sangat Baik 24-30 
Baik  18-24 
Sedang 12-17 
Kurang  <12 
Sumber :  Dirjen Perhubungan Darat ( 1996). 

 

2.3.3. Rute Perjalanan 

Tahap terakhir dalam estimasi perjalanan adalah menentukan perjalanan 

setiap pasangan zona dengan moda tertentu, pada rute tertentu pada jaringan lalu 

lintas yang ada. Asumsi yang biasa diambil dalam penentuan perjalanan adalah 

bahwa pengendara memilih jalur gerak dengan waktu tempuh minimum. Asumsi 

ini terpakai dengan cukup baik apabila pengendara memilih rute tertentu dimana 



29 
 

perbedaan rute-rute  yang ada hanya terdapat pada waktu perjalanan, terutama 

apabila tidak terdapat perbedaan biaya antara rute-rute tadi yang biasanya terjadi 

akibat adanya jalan tol diantara rute-rute itu (Morlok, 1978: 483). 

2.3.4. Pemilihan Rute. 

 Pada jaringan angkutan umum, ongkos cenderung tetap sama, tidak 

tergantung pada rute yang digunakan, walaupun terdapat pengecualian terutama 

daerah-daerah metropolitan besar, dengan pelayanan angkutan umum yang lebih 

memuaskan dan beragam. Biasanya dianggap bahwa para pejalan akan memilih 

jalur waktu minimum, dimana sekali lagi, waktu yang dimaksud adalah waktu 

total dari tempat asal ke tujuan, termasuk waktu berjalan, menunggu 

keberangkatan angkutan umum. Dalam pelaksanaannya biasanya dianggap bahwa 

para pejalan akan terpengaruh oleh waktu menunggu rata-rata, sama dengan 

setengah kedatangan penumpang yang konstan ataupun yang acak, pada tingkat 

rata-rata konstan. (Morlok, 1978: 484) 

 

 

 

 

 

 

  


