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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Angkutan  

Angkutan berfungsi untuk memindahkan orang dan barang dari tempat satu 

ke tempat lainnya. Masing-masing penumpang membayar ongkos sesuai tarif 

yang di tentukan berdasarkan jarak yang di tempuh. 

Angkutan pada dasarnya adalah sarana untuk memindahkan orang dan barang 

dari suatu tempat ke tempat yang lain. Tujuanya membantu orang atau kelompok 

orang untuk menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki atau mengirim barang 

dari tempat asalnya ke tempat tujuannya (Warpani,1990) 

Angkutan antar kota adalah angkutan yang menghubungkan suatu kota 

dengan kota yang lain baik yang berada dalam satu wilayah administrasi propinsi 

(antar kota dalam propinsi) maupun yang berada di propinsi lain (antar kota antar 

propinsi) yang berarti angkutan antar daerah. (Warpani,2002: 42) 

 

2.2.Jenis Pelayanan Angkutan Umum 

 Menurut Surat Keputusan (Direktur Jendral Perhubungan Darat No. 1131 

tahun 2003) tentang Petunjuk Teknik Standar Fasilitas Pelayaanan Angkutan 

Antar Kota Dengan Bus umum . Pelayanan angkutan orang dalam trayek terdiri 

pelayanan ekonomi dan pelayanan non ekonomi. 

 Pelayanan Ekonomi adalah pelayanan minimal tanpa fasilitas tambahan 

dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kualitas pelayanan. 

Sedangkan  pelayanan non ekonomi adalah pelayanan dengan dilengkapi fasilitas 
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2.3.Biaya Operasional Kendaraan (BOK) 

Biaya angkutan adalah bagian dari struktural biaya yang pada akhirnya 

menjadi bagian produksi. Perusahaan harus cermat dalam menghitung biaya yang 

akan dikeluarkan. Sebagai penyusun biaya penyediaan angkutan umum yang 

terbesar, biaya operasional kendaraan harus senantiasa dianalisis dari waktu ke 

waktu. Hal ini menjaga kemungkinan yang dapat terjadi akibat perubahan 

faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya BOK. Perubahan ini dapat bersifat 

langsung misalnya perubahan harga bahan bakar karena kondisi mesin yang 

menurun, kenaikan biaya ban karena perubahan permukaan jalan, dan sebagainya. 

Dengan mengetahui perubahan BOK maka usaha untuk meminimalkan biaya 

operasi kendaraan dapat dilakukan. (Warpani,2002:136) 

Cara perusahaan menghitung biaya,sederhana saja.uang masuk yang diterima 

dari pelanggan harus lebih besar dari biaya oprasi seluruhnya (Woodward,1991) 

Karakteristik yang beraneka ragam dari biaya ini timbul karena umumnya 

biaya yang harus ditanggung untuk seseorang atau kelompok ini hanya menaruh 

perhatian terhadap biaya yang dibebankan kepada mereka sendiri, oleh karena itu 

kita harus hati-hati dalam membedakan kata harga dan kata biaya. Kata harga 

selalu dikaitkan dengan nilai uang, sedangkan kata biaya tidak selalu dikaitkan 

dengan uang.(Morlok,1984) 

Menurut (Direktorat jendral perhubungan darat 2002), kelompok biaya 

menurut hubunganya dengan produksi jasa yang dihasilkan adalah: 

1. Biaya Langsung : Biaya yang berkaitan langsung dengan produk jasa yang 

dihasilkan yang terdiri atas biaya tetap (Fixed cost) dan biaya tidak tetap (Running 

cost). 
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2. Biaya Tidak Langsung : Biaya yang secara tidak langsung berhubungan 

dengan produk jasa yang dihasilkan, yang terdiri atas biaya ijin trayek dan ijin 

usaha. 

2.3.1. Komponen Biaya Langsung 

A. Biaya Tetap (Fixed cost) 

2. Penyusutan Kendaraan 

 Penyusutan kendaraan angkutan umum dihitung dengan menggunakan 

metode garis lurus. Untuk kendaraan baru, harga kendaraan dinilai berdasarkan 

harga kendaraan baru, termasuk BBM dan ongkos angkutan, sedangkan untuk 

kendaraan lama, harga kendaraan dinilai berdasarkan harga perolehan: 

 

 

  ........2-1) 

 

Nilai residu adalah 20% dari harga kendaraan. 

3. Bunga Modal 

 Bunga modal di hitung dengan rumus: 

 

 ..........................................................(2-2) 

Keterangan: 

n = masa pengambilan pinjaman  

m = modal  

tb = tingkat bunga per tahun 

mp = masa penyusutan 

                 Harga kendaraan - nilai residu 
Penyusutan/tahun =  
                      Masa penyusutan 

 n + 1  x m x tb 
   2 
      mp 
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4. Cuci Kendaraan 

 

 ...................2-3) 

5. STNK / Pajak Kendaraan 

Perpanjangan STNK dilakukan setiap lima tahun sekali, tetapi pembayaran 

pajak kendaraan dilakukan setiap tahun dan biaya sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

 .................2-4) 

6. Kir 

Kir kendaraan dilakukan minimal setiap 6 bulan sekali. 

  

 ......................2-5) 

7. Asuransi Kendaraan 

Asuransi kendaraan pada umumnya dilakukan oleh perusahaan yang membeli 

kendaraan secara kredit bank. Namun asuransi kendaraan perlu di perhitungkan 

sebagai pengamanan dalam menghadapi resiko. 

  

 ............2-6) 

B. Biaya Tidak Tetap (Running Cost) 

1. Bahan Bakar Minyak (BBM) 

 Pengunaan BBM tergantug dari jenis dan merk kendaraan. 

 

 ........2-7) 

 

                    Biaya cuci kendaraan/hr 
Biaya cuci/kend.-km = 
                      Prod. Kend.-km/hr 

                        Biaya STNK 
Biaya STNK/kend.-km = 
                      Prod. Kend.-km/th 

                      Biaya Kir/th 
Biaya Kir/kend.-km =  
                   Prod. Kend.-km/th 

                       Jumlah biaya asuransi/th 
Biaya asuransi/kend.-km = 
                         Prod.kend.-km/th 

                     Pemakaian BBM/hr 
Biaya BBM/kend-km = 
                       Km-tempuh/hr 
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2. Ban 

   Ban yang digunakan sebanyak 4 buah ban baru. 

 

 .............................2-8) 

3. Service Kacil 

Service kecil dilakukan dengan patokan km tempuh antara service yang 

disertai  penggantian oli mesin, penambahan gemuk dan minyak rem. 

 

 ....(2-9) 

4. Service Besar 

Service besar dilakukan setelah beberapa service kecil atau dengan patokan 

km tempuh, yaitu penggantian oli mesin, oli gardan, oli transmisi, gemuk, minyak 

rem, filter, busi, tali kipas, timing belt dan kampas kopling. 

   

                                                       . ..........(2-10) 

5. Pemeriksaan Umum (General Overhoul) 

 

 ...........................................2-11) 

6. Pengantian Oli Mesin 

 Pengantian oli mesin di lakukan km-tempuh pada jarak km tertentu. 

 

 .......................................(2-12) 

 

 

Jumlah pemakaian ban x harga ban / buah 
 

Km daya tahan ban 

                             Biaya service besar 
Buiaya service besar/kend-km = 
                            Km per sekali service 

Biaya pemeriksaan per kend/th 
 
     Prod. Kend -km/th 

Pengantian oli/km x harga oli/lt 
 

Km-tempuh/hari 

                            Biaya service kecil 
Biaya service kecil/kend-km = 
                           Km per sekali service 
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7. Retribusi Terminal 

 Biaya retribusi terminal per MPU dihitung            

 

                                                      .............(2-13) 

2.3.2. Komponen Biaya Tidak Langsung 

Untuk biaya tak langsung pada jenis angkutan umum atau mobil angkutan 

umum hanya terdapat pada biaya pengelolaan yang meliputi: 

1.  Biaya pegawai selain awak kendaraan 

a. Gaji/upah 

b. Uang lembur 

c. Tunjangan sosial 

2.  Biaya pengelolaan 

1. Penyusutan bangunan kantor 

2. Penyusutan pool dan bengkel 

3. Penyusutan inventaris/alat kantor 

4. Biaya administrasi kantor 

5. Biaya pemeliharaan kantor 

6. Biaya listrik, air dan telepon 

3. Pajak perusahaan 

 

2.3.3 Biaya Pokok Per Penumpang-Km 

 

 .........(2-14) 

 

Biaya pokok Kend.-Km 
                        = Rp...../kend.-Km 
Kapasitas penumpang/kend. 

                       Retribusi terminal/hr 
Biaya retribusi/kend-km = 
                        Prod.kend-km/hr 
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2.4.Tarif 

Tarif adalah harga jasa angkutan yang harus dibayar oleh pengguna jasa, 

baik melalui mekanisme perjanjian sewa-menyewa, tawar-menawar, maupun 

ketetapan pemerintah. (Warpani, 2002). 

Guna melindungi konsumen, pemerintah menetapkan batasan tarif 

maksimum, dan bila dianggap perlu untuk menjaga persaingan sehat, pemerintah 

juga menetapkan tarif maksimum.  

Menurut Keputusan direktorat Jendral Perhubungan darat No 

687/AJ.206/DRJ/2002 tentang pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan 

Umum di Wilayah Perkotaan dalam Trayek tetap dan Teratur bahwa tarif angkutan 

harus diperhatikan perusahaan yang menghendaki tarif yang tinggi sedangkan 

pemakai jasa/ penumpang menghendaki tarif bus yang serendah mungkin. Dari 

kedua pendapat tersebut dapat dihitung tarif ideal dengan mempertimbangkan 

parameter-parameter yang ada yaitu, Biaya operasi kendaraan dan jumlah 

penumpang. 

Tarif yang ideal adalah serendah mungkin, namum masih tetap 

menghasilkan penerimaan yang jauh lebih besar dari biaya operasi sehingga 

menghasilkan laba yang layak bagi pengusaha. Dalam menentukan tarif jasa 

angkutan beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan, yaitu : 

a. Kelangsungan hidup dan pengembangan usaha jasa angkutan 

b. Daya beli masyarakat 

c. Tingkat bunga modal 

d. Jangka waktu pengembalian modal. 
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2.4.1.Kebijakan Tarif 

Menurut Warpani (2002), kebijakan tarif dapat dipandang sebagai kebijakan 

multisii. Disatu sisi dapat dipandang sebagai alat pengendali lalu lintas, disisi lain 

dapat berarti alat untuk mendorong masyarakat menggunakan kendaraan pribadi, 

dan disisi lainnya lagi dapat digunakan untuk mengarahkan perkembangan 

wilayah dan kota. 

a. Pendekatan Penyedia Jasa 

Apabila kebijakan tarif yang berdasarkan pendekatan penyedia jasa 

dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan hidup dan pengembangan usaha 

jasa perangkutan, serta demi menjaga kelancaran penyedia jasa, keamanan, 

dan kenyamanan jasa perangkutan. 

b.  Pendekatan Pengguna Jasa 

Jika pendekatan berdasarkan pengguna jasa dimaksudkan agar tarif 

tidak terlalu memberatkan pengguna jasa dan memperlancar mobilitas baik 

penumpang maupun barang. 

c. Pendekatan Pemerintah 

Pendekatan pemerintah yang dimaksudkan untuk mendorong 

pembangunan ekonomi serta menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam 

rangka globalisasi. 

Menurut Suprijadi (1991),Apabila kebijakan tarif yang berdasarkan 

pendekatan penyedia jasa dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan hidup dan 

pengembangan usaha jasa perangkutan, 

Menurut Widyahartono (1986),kebijakan tarif dilandasi yaitu: 

*Biaya oprasional jasa angkutan (cost service princing) 
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*Nilai angkutan jasa bagi pemaksa jasa angkutan (value of service princing)  

 

2.4.2. Perhitungan Tarif 

Menurut Warpani (2002) tarif harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga 

masih memberikan keuntungan wajar kepada pengusaha angkutan umum 

penumpang dengan penempatan tarif dimaksudkan untuk mendorong terciptanya 

penggunaan prasarana dan sarana perangkutan secara optimum dengan 

mempertimbangkan lintas yang bersangkutan guna melindungi 

konsumen,pemerintah menetapkan batas tarif maksimum, dan bila dianggap perlu 

untuk menjaga persaingan sehat. 

Tarif angkutan umum penumpang merupakan hasil perkalian antara tarif 

pokok dan jarak (kilometer) rata-rata satu perjalanan (tarif BEP) dan ditambah 

10% untuk jasa keuntungan perusahaan, rumusnya adalah: 

Tarif BEP + 10%.................................................................................(2.17) 

Tarif BEP = Tarif Pokok x jarak rata-rata.............................................(2.18) 

Tarif Pokok =             Total Biaya Pokok 

Faktor pengisian x kapasitas kendaraan 

Total Biaya Pokok = Total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan  

satu satuan unit produksi jasa angkutan........................................................(2.20) 

Km yang ditempuh/ tahun = jarak trayek x jumlah perjalanan satu hari x 

jumlah hari operasi dalam satu bulan x jumlah bulan dalam satu tahun.........(2.21) 
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2.4.3 Perhitungan Tarif  Berdasarkan Biaya Operasinya (Cost Of Service    

Pricing). 

Menurut Warpani (2002), biaya operasi dihitung dalam satuan biaya 

operasi satuan yang dinyatakan dalam rupiah per ton-km (Rp/ton-km) bagi 

angkutan barang dan rupiah per penumpang-km (Rp/km-pnp) bagi angkutan 

penumpang. 

a.Prinsip Biaya Marginal 

Menurut prinsip biaya marginal, tarif akan memberikan keuntungan 

maksimal pada perusahaan adalah apabila biaya marginal (MC) sama dengan 

penerima marginal (MR). 

b.Prinsip biaya rata-rata 

Rata-rata biaya satuan dihitung dengan membagi jumlah biaya operasi dengam 

jumlah jasa angkutan yang dihasilkan. 

c.Prinsip biaya yang dikeluarkan 

Dasar penentuan tarif adalah besarnya biaya yang dikeluarkan (out of pocket cost), 

artinya tarif tidak dapat ditentukan dibawah tersebut. 

2.4.4  Tarif Angkutan Umum 

Direktorat Jendral Perhubungan Darat, (1996: IV -3), parameter-parameter 

yang harus dipertimbangkan dalam tarif  Bus terdiri dari : umur ekonomi 

kendaraan, jarak tempuh rata-rata, jumlah penumpang, jumlah armada. 

 a. Umur Ekonomis Kendaraan 

 Pada dasarnya umur ekonomis kendaraan dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu jarak tempuh, cara pengoperasian, cara pemeliharaan, besar muatan, cuaca 

serta kondisi lalulintas yang dihadapi. Umur ekonomis yang dimaksud adalah 
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besarnya rentang waktu, dimana kendaraan masih dapat dioperasikan dengan 

efisien (secara ekonomi) sejak dioperasikan pertama kali.Untuk kebutuhan 

teknisnya dalam struktur biaya, pengertian umur ekonomis dapat dikatakan 

sebagai umur depresi. Untuk kebutuhan empiris data didapat dari Tanya jawab 

dengan dealer kendaraan, pemilik kendaraan dan penguji (Direktorat Jendral 

Perhubungan Darat, 1996:IV-6). 

 b.Jarak Tempuh Rata-Rata 

 Jarak tempuh rata-rata adalah produksi kilometer rata-rata pertahun dari 

kendaraan yang beroperasi. Produksi kilometer pertahun dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, antara lain kondisi lalu lintas, rute sreta karakteristik permintaan 

dan penyediaan yang dihadapi disamping kondisi kendaraannya. Variabel yang 

dicari adalah jumlah rit atau perjalanan yang dilakukan perhari dari kendaraan 

yang bersangkutan. Dari hasil tersebut akan didapat jarak tempuh rata-rata 

(Direktorat Jendral Perhubung Darat,1996:IV-7). 

c.Jumlah Penumpang 

Menurut Direktorat Jendral Perhubungan Darat, (1996:II-11) jumlah 

penumpang adalah jumlah penumpang yang dapat diangkut atau dilayani setiap 

ritnya. Jumlah penumpang disini juga termasuk jumlah penumpang turun 

kemudian diisi oleh penumpang lain, hal tersebut dikarenakan diberlakukan 

sistem tarif sekali naik, bukannya tergantung jarak antara tempat asal dan tujuan. 

a.Penentuan titik terjauh permintaan pelayanan angkutan umum 

penumpang  

b.D > R x P mi 

Dimana : 
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D  = Jumlah permintaan angkutan umum penumpang 

R  = Jumlah kendaraan minimum untuk pengusahaan angkutan umum 

penumpang 

Pmin  = Jumlah penumpang minimum per kendaraan per hari 

 Menurut Direktorat Jendral Perhubungan Darat (1996: III-1) mengemukakan 

dasar-dasar perhitungan dalam penentuan jumlah penumpang adalah sebagai 

berikut : 

a.Faktor muat (load factor) merupakan perbandingan kapasitas antara 

kapasitas terjual dengan kapasitas tersedia untuk suatu perjalanan biasa 

dinyatakan dalam persen (%). 

b.Kapasitas kendaraan adalah daya muat penumpang pada setiap 

kendaraan angkutan umum baik yang duduk maupun berdiri 

2.4.5. Penentuan Tarif 

 Menurut warpani (2002), penentuan tarif didasarkan atas biaya oprasi 

(penyelengaraan)jasa angkutan yaitu : 

*Biaya tetap, yaitu biaya biaya yang tidak pengaruh oleh pengaruh 

kegiatan  pengoprasian kendaraan 

*Biaya berubah, yaitu biaya berubah sejalan dengan pengoprasiaan 

kendaraan 

*Biaya umum, yaitu biaya yang sukar untuk di alokasikan secara tepat 

kearah setiap jasa 

Biaya khusus, yaitu biaya yang dilakukanlayanan khusus atas 

penumpang\barang 
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2.5. Daya beli penumpang (Ability To Pay dan Willingness To Pay) 
 
ATP adalah kemampuan seseorang untuk membayar jasa angkutan yang 

diterimanya bedasarkan penghasilan yang dianggap ideal. Besarnya ATP 

merupakan perbandingan alokasi  

anggaran dari penghasilan seseorang yang digunakan untuk biaya transportasi 

dengan jumlah intensitas perjalanan dengan moda tertentu. Besaran ini 

menunjukkan kemampuan masyarakat dalam membayar ongkos perjalanan yang 

dilakukannya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka faktor-faktor yang 

mempengaruhi besarnya ATP seseorang adalah (Tamin dalam trimansyah, 1999)  

 

 

Novirani (2007) menyatakan, dengan mengasumsikan bahwa setiap individu 

secara individual melakukan alokasi anggaran  untuk melakukan perjalanan, 

maka pendekatan travel cost individual dapat digunakan dengan menggunakan 

rumus :   ATP individual=   Ic  x %Tc 

                          D 

Dimana : 

Ic  = Penghasilan   

%TC  = Persentase dari penghasilan untuk travel cost  

D = Frekuensi Perjalanan   

 

Willingness to Pay (WTP) adalah kemauan pengguna jasa memberikan suatu 

bayaran atas jasa yang diperoleh.(O.Z.TAMIN,dkk,1999).Pendekatan yang 

digunakan adalah berdasarkan persepsi terhadap tarif dari jasa transportasi 
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tersebut. Sasaran dari WTP adalah mendapatkan besaran tarif tol yang paling 

optimum dan realistis sesuai keinginan atau kemauan membayar masyarakat 

namun masih tetap menarik investor untuk berinvestasi. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi dalam besarnya  

• Produk yang ditawarkan atau disediakan oleh operator jasa pelayanan 

transportasi;  

• Kualitas dan kuantitas pelayanan yang disediakan;  

• Utilitas pengguna terhadap jasa transportasi tersebut;  

• Perilaku (karakteristik) pengguna.  

 

 

2.5.1 Metode ATP dan WTP 

 Trafel cost and contigentvaluation method adalah alokasi dari penghasilan 

individu untuk biaya transportasi.Model ini mengacu pada beberapa penellitian 

dan pendapat oleh ahli dibidangnya diantaranya : 

A) Menurut O.Z.Tamin dkk (1999) untuk dapat mengetahui ATP maka 

variable social ekonomi yang harus diketahui adalah ongkos 

perjalanan,penghasilan,intensitas perjalanan dan persentase penghasilan 

untuk biaya perjalanan. 

B) Menurut Santoso (2001) salah satu cara untuk mengetahui besarnya 

kemampuan masyarakat membayar barang dan jasa adalah dengan 

menghitung rata-rata pengeluaran ini dianggap suatu indicator kemampuan 
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membayar masyarakat. 

2.5.2 Hubungan Antara ATP dan WTP 

 Dalam pelaksanaan untuk menentukan tariff sering terjadi benturan antara 

besarnya ATP dan WTP,kondisi tersebut selanjutnya disajikan secara ilustratif 

sebagai berikut : 

 ATP lebih besar dari WTP

Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan membayar lebih besar

daripada keinginan membayar jasa tersebut.Hal ini terjadi apabila

pengguna memiliki penghasilan yang relatif tinggi tetapi utilitas atau

ketergantungan terhadap jasa tersebut relative rendah.

 ATP lebih kecil dari WTP

Kondisi ini menunjukkan bahwa keinginan pengguna untuk membayar

jasa tersebut lebih besar dari pada kemampuan membaya.Kemungkinan

ini terjadi bahwa pengguna mempunyai penghasilan yang relative rendah

tetapi ketergantungan terhadap jasa tersebut sangat tinggi,sehingga

pengguna tidak mempunyai pilihan lain.Keinginan pengguna untuk

membayar jasa tersebut cenderung dipengaruhi oleh utilitas atau

ketergantungan terhadap jasa tersebut terlalu tinggi.

 ATP sama dengan WTP

Kondisi ini menunjukkan bahwa antara kemampuan membayar dan

keinginan membayar jasa tersebut sama.Pada kondisi ini terjadi

keseimbangan utilitas pengguna dengan biaya yang dikeluarkan untuk

membayar jasa tersebut


