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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota Lumajang adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa 

Timur. Kota Lumajang adalah daerah yang menghubungkan kota-kota dari 

Surabaya ke kota timur Jawa yaitu Probolinngo, Jember, dan Banyuwangi. 

Aksesbilitas yang baik telah menghubungkan antar bagian wilayah kota 

Lumajang. Hal ini terlihat dengan sistem jaringan jalan yang menghubungkan 

antar wilayah ke semua bagian kota yang terdiri dari jaringan jalan arteri, jalan 

kolektor. Dengan meningkatnya jumlah penduduk pada lima tahun terakhir ini 

dan juga mobilitas penduduk dari desa ke kota Lumajang menuntut diperlukannya 

sarana transportasi angkutan kota yang memenuhi syarat kelancaran, kenyamanan, 

dan keamanan.  

Peranan transportasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kota 

Lumajang dapat dilihat dari pergerakan masing-masing orang menuju tempat 

kerja, tempat wisata, berangkat sekolah pada pagi hari dan pulang pada sore hari. 

Seiring dengan meningkatnya permintaan akan pelayanan transportasi dalam 

mendukung kegiatan masyarakat Kota Lumajang. Jumlah kendaraan angkutan 

umum dari waktu ke waktu terus disesuaikan dengan permintaan. Maka dituntut 

kebutuhan transportasi yang lebih berkembang. Perkembangan tersebut 

menghadapkan Kota Lumajang pada keseimbangan antara permintaan (demand) 

dan ketersediaan (supply). 

Pada tahun 1989 mulai beroperasi Angkutan Umum Penumpang (AUP) 

kota Lumajang. Awalnya jumlah AUP yang tersedia berkisar 100unit, namun kini 

tersedia 60 unit. Akan tetapi saat ini yang masih aktif beroperasi hanya 45 unit. 

Trayek AUP yang beroperasi sampai saat ini terdapat 2 trayek yaitu trayek A dan 

B. Rute trayek A dari Terminal Minak Koncar sampai Halte Tukum melewati 

Alun-alun, sedangkan rute trayek B dari Terminal Minak Koncar sampai Halte 

Tukum melewati Jl. Panjaitan, dengan sistem melingkar dengan jumlah perjalanan 

3-4 rit per hari. Angkutan umum penumpang (AUP) di kota Lumajang merupakan 
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transportasi dalam wilayah kota Lumajang, dengan salah satu ciri khasnya yaitu 

berwarna merah dengan kendaraan Suzuki Carry. Kendaraan Angkutan Umum 

Penumpang (AUP) yang digunakan di Kota Lumajang untuk saat ini adalah Mobil 

Penumpang Umum (MPU) dengan kapasitas 12 orang penumpang. Angkutan 

Umum Penumpang (AUP) terdapat beberapa permasalahan diantaranya adalah 

kondisi performa angkutan umum yang kurang baik dan kondisi fisik angkutan 

banyak yang sudah jelek (tidak sesuai dengan parameter yang berlakukan oleh 

Dinas Perhubungan), dan sopir yang tidak teratur dalam mengendarai angkutan, 

serta waktu ngetem yang terlalu lama. Sehingga masyarakat kota Lumajang 

kebanyakan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi yang lebih efisien. 

Hal ini sangat berdampak pada terjadinya penurunan jumlah penumpang angkutan 

umum di Kota Lumajang. Menurut Dinas Perhubungan Kota Lumajang tarif 

Angkutan Umum Penumpang (AUP) yang diberlakukan saat ini adalah Rp 

4.000,00 untuk penumpang umum dan Rp 2.500,00 untuk penumpang pelajar. 

Dari uraian tersebut, Angkutan Umum Penumpang (AUP) yang 

sebelumnya sudah pernah mengalami perbaikan dari segi kondisi maupun 

kinerjanya maka sekarang sudah saatnya ditinjau ulang untuk segera dilakukan 

perbaikan kembali. Agar angkutan umum penumpang dapat beroperasi dengan 

baik dan memberikan kenyamanan serta keamanan bagi pengguna angkutan 

umum penumpang.  

Maka dari itu pihak terkait harus mulai membenahi keadaan angkutan 

umum penumpang yang sudah mulai ditinggalkan masyarakat serta meningkatkan 

pelayanan sarana transportasi tersebut. Dengan harapan dapat memajukan Kota 

Lumajang dengan fasilitas angkutan kota yang nyaman dan aman serta 

memudahkan akses penduduk menuju suatu tempat ke tempat lain terutama di 

wilayah dalam kota. Serta dari berbagai masalah yang ada perlu dilakukan 

tinjauan baik berdasarkan kinerja angkutan umum penumpang, maupun berapa 

jumlah permintaan (demand) dan ketersediaan (supply) yang dibutuhkan pada 

trayek A dan B. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan 

armada Angkutan Umum Penumpang (AUP) yang diharapkan, sehingga dapat 
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menghasilkan keuntungan bagi pengguna jasa maupun pengusaha Angkutan 

Umum Penumpang di Kota Lumajang.   

 

1.2  Identifikasi Masalah 

1. Banyaknya pengguna jasa Angkutan Umum Penumpang (AUP) di kota 

Lumajang yang beralih menggunakan kendaraan pribadi. 

2. Kinerja angkutan yang kurang baik menimbulkan ketidakpastian 

operasional, baik dari segi waktu maupun armada angkutan umum 

penumpang.  

3. Menghadapkan angkutan umum penumpang Kota Lumajang pada 

keseimbangan permintaan (demand) dan ketersediaan (supply).  

 

1.3 Rumusan Masalah 

a. Bagaimana kinerja angkutan umum penumpang (AUP) di Kota 

Lumajang pada saat ini (tahun 2018)? 

b. Berapa permintaan (demand) dan ketersediaan (supply) angkutan 

umum penumpang (AUP) yang diperlukan di Kota Lumajang saat ini? 

 

1.4 Batasan Masalah 

a. Tidak memperhitungkan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat 

b. Tidak membahas dampak sosial dan aspek lalu lintas. 

c. Tidak membahas pelayanan terhadap tingkat kepuasan penumpang. 

 

1.5 Tujuan Studi 

a. Mengetahui kinerja angkutan umum penumpang (AUP) pada tahun 

2018. 

b. Mengetahui permintaan (demand) dan ketersediaan (supply) angkutan 

umum penumpang (AUP) di Kota Lumajang saat ini (2018). 
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1.6 Manfaat Studi 

Studi ini adalah sebagai bahan pertimbangan serta masukan bagi Instansi 

terkait untuk meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan angkutan umum 

penumpang kota Lumajang. 




