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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1       Umum  

Menurut Warpani (1990), angkutan umum pada dasarnya sarana untuk 

memindahkan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Tujuannya 

membantu orang atau kelompok orang menjangkau berbagai tempat yang 

dikehendaki, atau mengirimkan barang dari tempat asalnya ke tempat tujuannya. 

Prosesnya dapat dilakukan menggunakan sarana angkutan berupa kendaraan atau 

tanpa kendaraan (diangkut oleh orang).  

Dalam rangka pengendalian lalu lintas peranan angkutan umum tidak bisa 

ditiadakan. Dengan ciri khas yang dimilikinya, yakni lintasan tetap dan mampu 

mengangkut banyak orang seketika, maka efisiensi penggunaan jaringan jalan 

menjadi lebih tinggi karena pada saat yang sama luasan jalan tersebut dimanfaatkan 

oleh lebih banyak orang. Disamping itu, jumlah kendaraan yang berlalu-lalang di 

jalanan dapat dikurangi dan dengan demikian kelancaran arus lalu lintas dapat 

ditingkatkan. Pengelolaan yang baik, yang mampu menarik orang untuk lebih 

memilih menggunakan angkutan umum alih-alih menggunakan kendaraan pribadi, 

menjadi salah satu andalan dalam pengelolaan perlalulintasan. (Warpani, 2002) 
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2.2       Angkutan Umum Penumpang (AUP) 

Angkutan umum penumpang adalah angkutan penumpang yang dilakukan 

dengan sistem sewa atau bayar. Termasuk dalam pengertian angkutan umum 

penumpang adalah angkutan kota (bus, mini bus), kereta api, angkutan air dan 

angkutan udara. 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. (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. 

2.2.1    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 
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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, 1990) 

2.2.2    Jaringan Trayek Angkutan Umum Penumpang 

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 
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b. Tempat persinggahan trayek perkotaan 

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 Jumlah 

kebutuhan kendaraan angkutan perkotaan 

2.2.3    Penyediaan Angkutan Umum Penumpang 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia no 22 tahun 2009 tentang lalu 

lintas dan angkutan jalan pasal 138, Tentang kewajiban menyediakan angkutan 

umum, yaitu : 

1. Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan 

angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau 

2. Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum 

sebagaimana pada ayat (1) 

3. Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan 

bermotor umum 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia no 22 tahun 2009 tentang lalu 

lintas dan angkutan jalan pasal 139, Tentang kewajiban menyediakan angkutan 

umum, yaitu : 

a. Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa 

angkutan orang dan/atau barang antarkota antar provinsi serta lalu lintas 

batas negara. 

b. Pemerintah Daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum 

untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam provinsi. 
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c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan 

umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam wilayah 

kabupaten/kota. 

d. Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik 

negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2.2.4 Sistem Angkutan Umum Penumpang 

 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 : 
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1) Kondisi perekonomian dari kota dimaksud dengan asumsi bahwa aspek 

finansial adalah faktor dominan yang mempengaruhi seseorang untuk 

accessible. 

2) Kondisi pelayanan angkuan umum.  

2.2.5 Pelayanan Angkutan Umum Penumpang 

 Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM. 10 

tahun 2012 tentang standar pelayanan minimal angkutan massal berbasis jalan pasal 

3 memutuskan : 

1) Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal. 

2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan acuan bagi Penyelenggara Angkutan Massal Berbasis Jalan 

dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa. 

3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. jenis pelayanan; dan 

b. mutu pelayanan. 

4) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi: 

a. keamanan; 

b. keselamatan; 

c. kenyamanan; 

d. keterjangkauan; 

e. kesetaraan; dan 

f. keteraturan. 
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5) Mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: 

a. indikator; dan 

b. nilai, ukuran atau jumlah. 

Prasyarat pelayanan menurut Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat 

No.SK.687/AJ.206/DRJD/2002, yaitu dalam mengoperasikan kendaraan angkutan 

penumpang umum, operator harus 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. 

b. Prasyarat khusus 

1) Faktor layanan 

2) Faktor keamanan penumpang 

3) Faktor kemudahan penumpang mendapatkan angkutan 

4) Faktor lintasan 
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2.2.6    Kapasitas Kendaraan 

Kapasitas kendaraan adalah daya muat penumpang pada setiap kendaraan 

angkutan umum. Pada tebel berikut ini dapat dilihat kapasitas dari kendaraan 

menurut jenisnya :  

Tabel 2.1 Kapasitas Kendaraan  

Jenis Angkutan 

Kapasitas Kendaraan Kapasitas 

Penumpang 

Perhari/kendaraan 
Duduk  Berdiri  Total  

Mobil Penumpang Umum 8 - 8 250-300 

Bus kecil 19 - 19 300-400 

Bus sedang 20 10 30 500-600 

Bus besar lantai tunggal 49 30 79 1000-1200 

Bus besar lantai ganda 85 36 120 1500-1800 

 Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No.SK.687/AJ.206/DRJD/2002 

Catatan : 

 Angka-angka kapasitas kendaraan bervariasi, tergantung pada susunan 

tempat duduk dalam kendaraan. 

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

Penentuan kapasitas kendaraan yang menyatakan kemungkinan penumpang berdiri 

adalah kendaraan dengan tinggi lebih dari 1,7 m dari lantai bus bagian dalam dan 

ruang berdiri seluas 0,17 m per penumpang. 

2.3       Kebutuhan Angkutan Umum Penumpang 

 Munawar (2005) menyatakan bahwa tuntutan pemakai kendaraan angkutan 

pada dasarnya menghendaki tingkat pelayanan yang cukup memadai, baik waktu 

tempuh, waktu tunggu maupun keamanan dan kenyamanan yang terjamin selama 
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perjalanan. Hal ini dapat dipenuhi bila penyediaan armada angkutan umum 

penumpang berada pada garis yang seimbang dengan permintaan jasa angkutan 

umum. 

 Jumlah armada yang “tepat” sesuai dengan kebutuhan sulit dipastikan, yang 

dapat dilakukan adalah jumlah yang mendekati besarnya kebutuhan. 

Ketidakpastian itu disebabkan oleh pola pergerakan penduduk yang tidak merata 

sepanjang waktu, misalnyapada jam-jam sibuk permintaan tinggi, dan pada saat 

sepi permintaan rendah (Munawar, 2005) 

 Sistem penyediaan kebutuhan angkutan umum merupakan keinginan dari 

berbagai lapisan masyarakat. Keinginan itu ditunjukan terhadap aspek keselamatan, 

kecepatan dan kemudahan, sehingga tersedianya angkutan umummaka kompetisi 

antar moda tidak dapat dicegah. Jika kompetisi ini tidak terarah, akan menimbulkan 

efek negatif terhadap kualitas pelayanan maupun kualitas lingkungan dan terutama 

akan mempengaruhi kebijaksanaan finansial dan ekonomi (Munawar, 2005) 

2.4 Kinerja Angkutan Umum Penumpang  

2.4.1 Definisi Evaluasi yang Digunakan Pada Angkutan Umum Penumpang 

 Dimaksudkan untuk menganalisis terhadap suatu kegiatan evaluasi tertentu, 

baik kegiatan evaluasi yang akan dilaksanakan, sedang dan selesai dilaksanakan 

untuk bahan perbaikan dan penilaian pelaksanaan kegiatan evaluasi tersebut. 

Analisis semacam ini dianggap perlu adanya analisis, dan bahan pembahasan 

mengenai studi evaluasi kinerja angkutandibutuhkan indikator yang akan dianalisis 

sebagai dasar penilaian dalam penentuan akan hasil analisis tersebut. (Asikin, 2001) 
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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 

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) 

2.4.2 Standar Kinerja Angkutan Umum Penumpang 

 Pembobotan pelayanan terhadap kualitas pelayanan atau pengoperasian 

angkutan umum penumpang adalah sebagai berikut : 

a) Nilai bobot 1 standar kinerja angkutan dengan kriteria kurang 

b) Nilai bobot 2 standar kinerja angkutan dengan kriteria sedang 

c) Nilai bobot 3 standar kinerja angkutan dengan kriteria baik 

Hasil dari pembobotan kriteria di atas selanjutnya akan di cocokan dengan 

Indikator standar kinerja angkutan umum penumpang untuk mengetahui kualitas 

kinerja angkutan umum tersebut. Standar yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat 

No.SK.687/AJ.206/DRJD/2002. Untuk standar tersebut dapat dilihat pada tabel 

2.2, tabel 2.3 dan tabel 2.4 dibawah ini : 
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Tabel 2.2 Standar Kinerja Angkutan Umum Penumpang Berdasarkan Nilai 

No Parameter Penilaian Kurang (1) Sedang (2) Baik (3) 

1 Rata-rata Factor muat (%) > 1 0,8 - 1 < 0,8 

2 Rata-rata kecepatan perjalanan (km/jam) < 5 5 - 10 > 10 

3 Rata-rata waktu perjalanan (menit/km) > 12 6 - 12 < 6 

4 Waktu Pelayanan (jam) < 13 13 - 15 > 15 

5 Rata-rata headway (menit) > 15 10 - 15 < 10 

6 Rata-rata waktu tunggu pnp (menit) > 10 5 - 10 < 5 

7 Frekuensi (kend/jam) < 4 4 - 6 > 6 

8 jumlah kendaraan yang beroperasi  < 82 82 - 100 > 100 

9 Awal dan akhir waktu pelayanan (jam) 5 - 8 8 - 12 > 12 

Sumber: Direktur Jenderal Perhubungan Darat 2002 

 

Tabel 2.3 Standar Kinerja Angkutan Umum Berdasarkan Total Nilai Bobot 

Kriteria Total Nilai Bobot 

Baik Sekali                  > 24 

Baik 18,00 – 24,00 

Sedang 12,00 – 17,99 

Kurang < 12 

Sumber: Direktur Jenderal Perhubungan Darat 2002 
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Tabel 2.4 Parameter Standar Kinerja Angkutan Umum Penumpang 

No Parameter Standar 

1 Waktu antara (headway)  1 – 12 menit * 

2 Waktu menunggu 

 Rata-rata 

 Maksimum 

 

 5 – 10 menit ** 

 10 – 20 menit ** 

3 Faktor Muatan (load factor) 70 % ** 

4 Waktu Perjalanan 

 Rata-rata 

 Maksimum 

 

 1 – 1,5 jam ** 

 2 – 3 jam ** 

5 Kecepatan Perjalanan 

 Daerah padat 

 Daerah lajur khusus (busway) 

 Daerah kurang padat 

 

 10 – 15 km/jam** 

 15 – 18 km/jam ** 

 25 km/jam ** 

6 Jumlah Operasi Kendaraan  7 Rit/hari ** 

*World Bank  **Direktorat Jenderal Perhubungan Darat  
Sumber: Proceedings of the eastern Asia Society for Transportation Studies, vol.5, page 406 dan 

Manajemen Transportasi (H.M. Nasution 2003) 

 

a. Frekuensi  

         Frekuensi adalah jumlah 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 relatif 

frekuensi rendah berarti sedikit perjalanan selama perode waktu tertentu. Frekuensi 

juga dapat diartikan juga sebagai segi dari hidup tiap moda angkutan umum yang 

penting untuk penumpang dan mempengaruhi moda yang ditetapkan untuk dipakai. 

(Abubakar, 1995) 
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 Menurut Morlok (1978) frekuensi adalah jumlah kendaraan yang lewat per 

satuan waktu. Frekuensi dapat dirumuskan sebagai berikut : 

F = 
𝟏

𝐇
  ............................................................................................................ (2.1) 

Dimana :  

F = frekuensi 

h = headway 

b. Headway  

Headway adalah adalah waktu antara satu kendaraan dengan kendaraan lain 

yang berurutan dibelakangnya 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 minimun headway sebesar 1 menit. 

(Asikin, 2001) 

Menurut Morlok (1978) 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
 .................................................................................................(2.2) 

Dimana :   



18 
 

 
 

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
 …………….....………………………………………………(2.3) 

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 = 
𝟔𝟎

𝑸/𝒋𝒂𝒎
    .......................................................................................... (2.4) 

Dimana :  

 𝑄/𝐽𝑎𝑚  = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑗𝑎𝑚           

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

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 = 
𝑱𝑷

𝑪
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 %  ..................................................................................... (2.5) 

Dimana : 

LF  =  Load Factor (%) 

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

C    = kapasitas kendaraan. 

Menurut Direktorat Jendral Perhubungan Darat (2002), nilai load factor dalam 

kondisi dinamis 70 %. 

d. Kecepatan Perjalanan  

Menurut Morlok (1978), menyatakan bahwa kecepatan perjalanan yaitu 

kecepatan kendaraan dari awal rute ketitik akhir rute, dan dirumuskan dengan : 

V = 
𝑺

𝐭
  ............................................................................................................ (2.7) 

Dimana : 

V   = Kecepatan tempuh angkutan umum (Km/jam) 

S    = Jarak Tempuh (Km) 

t     = Waktu Tempuh (Jam) 

e. Waktu Perjalanan 

 Waktu perjalanan digunakan untuk mengukur waktu perjalanan suatu 

angkutan umum penumpang setiap kilometer jarak tempuhnya. Untuk menghitung 
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waktu perjalanan dari angkutan umum penumpang ini menggunakan rumus empiris 

sebagai berikut : 

W = 
𝑻

𝐉
  ........................................................................................................... (2.8) 

Dimana : 

W   = Waktu perjalanan angkutan umum (Menit/km) 

T    = Waktu tempuh angkutan umum (menit) 

J     = Jarak angkutan umum (km) 

 

2.5       Produktivitas Angkutan Umum Penumpang 

 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. Produktivitas angkutan umum penumpang diestimasikan berdasarkan 

data penumpang rata-rata, trip / hari-kend, dan Jumlah armada. Dengan 

menggunakan rumus empiris sebagai berikut : 

 Jumlah penumpang 1 kend   = Jumlah pnp rata-rata x Jumlah trip rata- rata 

             = Hasil penumpang / hari-kend 

 Jumlah penumpang (53 kend)  = Hasil penumpang / hari-kend x 53 

                  = Hasil jumlah penumpang / hari 
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2.6       Kebutuhan Angkutan Umum Penumpang 

 Kebutuhan armada angkutan umum penumpang menggunakan rumus 

empiris sebagai berikut : 

 Jumlah penumpang rata-rata = Hasil jumlah penumpang/hari 

 Okupansi (70% x kapasitas) = 8 pnp / kend 

 Jumlah penumpang 1 kend = 8 pnp / kend x trip / hari-kend 

                = Hasil penumpang / hari-kend 

 Kebutuhan armada                  = 
Hasil jumlah penumpang / hari 

Hasil penumpang / hari−kend
  

                                                            = Hasil kebutuhan armada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


