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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah kota 

Surabaya, memiliki potensi di bidang pertanian, pendidikan, dan pariwisata hal ini 

ditunjang secara geografi kota Malang terletak di dataran tinggi dan beriklim 

sejuk sehingga mendukung suasana belajar yang kondusif ditambah banyak 

terdapat sarana pendidikan baik berupa lembaga maupun universitas baik negeri 

maupun swasta yang cukup berkualitas. Ditambah lagi dengan adanya objek 

wisata sebagai sarana rekreasi dan relaksasi. Potensi tersebut membuat kota 

Malang memiliki daya tarik untuk dikunjungi. 

 Sebagai kota besar dengan segenap potensi yang dimilikinya, tentu saja 

mengakibatkan tingkat mobilitas yang cukup tinggi bagi penduduk kota Malang, 

salah satunya dan merupakan jalur mobilitas tertinggi adalah jalur Malang – 

Surabaya. Hal ini dikarenakan Surabaya sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Timur 

merupakan pusat administrasi daerah ditunjang oleh fasilitas yang lebih baik dan 

bervariasi dibidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Disamping itu Surabaya 

juga merupakan pintu gerbang Propinsi Jawa Timur untuk perjalanan antar pulau 

di Indonesia serta perjalanan Internasional. 

Saat ini masyarakat Kota Malang dan sekitarnya untuk melakukan 

perjalanan menuju Surabaya dengan menggunakan transportasi darat, baik itu 

transportasi darat pribadi maupun umum. Transportasi darat yang digunakan oleh 

masyarakat Malang adalah angkutan umum berupa bus. Bus yang tersedia untuk 
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trayek Malang -Surabaya terdapat satu jalur bus, yaitu trayek Malang-Surabaya 

melewati daerah Singosari, Lawang, Purwodadi, Purwosari, Sukorejo, Pandaan, 

Japanan, Porong, jalur bus ekonomi Malang-Surabaya.  

 Pemilihan bus ekonomi PO. Restu sebagai sarana transportasi menuju 

Surabaya lebih dibutuhkan untuk kondisi saat ini, karena bus ekonomi yang 

memiliki tarif yang terjangkau masyarakat pada umumnya yaitu Rp 15.000,00. 

Pada saat ini terdapat 46 unit bus ekonomi ukuran besar yang telah beroperasi 

dengan pembagian armada yaitu 23 armada bus berangkat dari Kota Malang dan 

23 armada bus berangkat dari arah Surabaya. Bus ekonomi PO. Restu rute Malang 

– Surabaya menempuh jarak sepanjang kurang lebih 85 km antar terminal 

keberangkatan (Arjosari) hingga terminal akhir Surabaya. Rute Malang – 

Surabaya melewati daerah Singosari, Lawang, Purwodadi, Purwosari, Sukorejo, 

Pandaan, Japanan, Porong, dan berakhir di terminal Surabaya. Sepanjang rute 

tersebut, bus ekonomi bebas menaikan dan menurunkan penumpang disembarang 

tempat dan hal ini merupakan perbedaan yang paling mendasar dengan bus yang 

memiliki kelas diatasnya (bus patas). 

 Pada pemakai jasa (penumpang) bus ekonomi tidak semuanya turun pada 

terminal akhir perjalanan namun tergantung dengan tujuan dari aktifitas 

perjalanan. Pada waktu (jam) tertentu pada pagi dan sore hari terjadi penumpukan 

penumpang sehingga penumpang armada bus ekonomi berdiri disepanjang lorong 

bus selama menempuh perjalanan karena tempat duduk yang tersedia tidak 

mencukupi, hal ini tentu saja mempengaruhi kenyamanan penumpang bus 

ekonomi tersebut. Sedangkan di waktu (jam) yang lain tidak semua tempat duduk 

terpenuhi sampai terminal akhir perjalanan, hal ini dikarenakan disamping 
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aktifitas naik - turun penumpang juga adanya moda angkutan umum lain yang 

beroperasi. Tentunya keadaan tersebut berpengaruh terhadap pendapatan 

Perusahaan Otobus (PO) Restu. 

 Bus ekonomi ini biasanya menaikkan dan menurunkan penumpang 

disembarang tempat sepanjang rute Malang – Surabaya maka tentu saja 

mempengaruhi pula waktu tempuh perjalanan, kecepatan perjalana, waktu tunggu.  

 Mempelajari fenomena di atas maka diperlukan suatu evaluasi dan analisis 

terhadap kinerja bus ekonomi PO. Restu pada rute utama Malang – Surabaya 

maupun arah sebaliknya Surabaya – Malang.  

 

1.2. Identifikasi Masalah 

 Dari latar belakang yang telah dijelaskan tersebut maka didapat 

identifikasi masalah sebagai berikut : 

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

berkaitan dengan tingkat kenyamanan penumpang. 

2. Pengangkutan penumpang dengan melebihi kapasitas tempat duduk 

3. Tidak semua penumpang yang menggunakan bus ekonomi turun pada 

terminal akhir perjalanan. Sehingga mempengaruhi waktu tempuh. 

4. Bus ekonomi rute Malang – Surabaya perlu dilakukan evaluasi terhadap 

kinerja pelayanan yang meliputi : frekuensi, headway, load factor, 

kecepatan perjalanan dan waktu tempuh. 

 

1.3. Rumusan Masalah 
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Dengan melihat latar belakang permasalahan pada rute angkutan umum 

bus ekonomi rute Malang – Surabaya terdapat beberapa permasalahan 

diantaranya: 

1. Bagaimana kinerja bus ekonomi PO. Restu pada rute utama Malang –

Surabaya pada kondisi saat ini?

2. Termasuk dalam kriteria apakah penyelenggaraan bus ekonomi PO. Restu

rute Malang – Surabaya berdasarkan Indikator Standart Pelayanan

Angkutan Umum?

1.4. Batasan Masalah 

Untuk menghindari perluasan masalah tersebut, maka perlu adanya 

batasan masalah pada studi ini, yaitu : 

1. Penelitian hanya dilakukan pada bus ekonomi PO. Restu rute Malang –

Surabaya.

2. Tidak mengestimasi secara finansial terhadap biaya operasional kendaraan

dan tarif angkutan.

3. Tidak memperhitungkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

4. Tidak membahas dampak sosial dan lalu lintas di masyarakat.

1.5.  Tujuan Studi 

     Adapun tujuan dari evaluasi ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi tingkat kinerja bus ekonomi

PO.Restu pada rute Malang – Surabaya pada kondisi saat ini.
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2. Untuk mengetahui kriteria apakah penyelenggaraan bus ekonomi rute 

Malang – Surabaya berdasarkan Indikator Standart Pelayanan Angkutan 

Umum 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 restu rute 

Malang – Surabaya. 

b) Membantu penulis dalam menyelesaikan gelar kesarjanaan. 

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 

Antar Kota Dalam Propinsi Rute Malang – Surabaya” 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 

ekonomi itu sendiri. 

 


