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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Kota Probolinggo adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Timur diantaranya 

terletak pada 7° 43' 41" sampai dengan 7° 49' 04" Lintang Selatan dan 113° 10' 00" 

sampai dengan 113° 15' 41" Bujur Timur. Jumlah Penduduk Kota Probolinggo pada 

saat ini 239,371 jiwa dengan luas wilayah Kota Probolinggo 56,667 km2, terbagi 

menjadi 5 kecamatan dan 29 kelurahan. Kota Probolinggo adalah daerah yang 

menjadi titik transit yang menghubungkan kota-kota dari Surabaya ke kota timur 

Jawa yaitu Situbondo, Jember, dan Banyuwangi. Hal ini terlihat dengan sistem 

jaringan jalan yang menghubungkan antar kawasan ke semua bagian kota yang 

terdiri dari jaringan jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.  

Sarana yang ada di Kota Probolinggo yang menunjang sistem transportasi 

dan memberikan kontribusi yang sangat penting bagi masyarakat sekitar maupun 

bagi penggunanya. Angkutan umum penumpang merupakan fasilitas umum yang 

bisa membawa penumpang dari asal ke tujuan perjalanan mereka atau sarana untuk 

mempermudah aksesibilitas. Sarana transportasi Angkutan Umum Penumpang 

(AUP) yang ada di kota Probolinggo meliputi angkot, becak, dan ojek.                                                                                                                                                                                                                          

Angkutan Umum Penumpang mulai beroperasi pada tahun 1990, dengan 

jumlah armada 210 unit dan saat ini tinggal 169 unit dengan 11 trayek. Angkutan 

umum penumpang Kota Probolinggo merupakan sarana transportasi jarak dekat 

dalam wilayah kota, salah satu ciri fisik berwarna kuning yang memiliki kode-kode 

sesuai kebijakan yang sudah ditentukan, dengan kendaraan berkapasitas 12 tempat 

duduk. Rata-rata durasi tempuh AUP 60 menit, dengan kecepatan tempuh  rata-rata 

13,00 km/jam dan rata-rata penumpang angkutan 7 pnp. Waktu operasional 06.00-

17.00 WIB dengan jumlah perjalanan 6-9 rit/hari. Tarif angkutan umum 

penumpang yang berlaku di kota Probolinggo saat ini adalah Rp 5.000,00 untuk 

penumpang umum dan Rp 2.500,00 untuk penumpang pelajar.  

Maka dari uraian di atas, perlu dilakukan tinjauan baik berdasarkan kinerja 

angkutan umum penumpang, maupun dari berapa jumlah permintaan (demand) dan 
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ketersediaan (supply) yang dibutuhkan pada trayek Kota Probolinggo. Hal ini 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan armada Angkutan Umum 

Penumpang (Angkot), sehingga dapat menguntungan bagi pengguna jasa maupun 

pengusaha Angkutan Umum Penumpang (Angkot) Kota Probolinggo.    

    

1.2. Identifikasi Masalah 

a. Trip rata-rata 6-9 trip/hari dengan waktu pelayanan 11 jam, dengan 

penumpang rata-rata 7 orang/trip.  

b. Dengan rata-rata kecepatantempuh 13,00 km/jam,maka rata-rata durasi 

tempuh AUP Kota Probolinggo. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana kinerja angkutan umum penumpang (Angkot) Kota 

Probolinggo pada saat ini (tahun 2018) ? 

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

penumpang (Angkot) Kota Probolinggo pada saat ini (tahun 2018)? 

 

1.4. Batasan Masalah 

a. Tidak memperhitungkan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat. 

b. Tidak membahas dampak sosial.  

c. Tidak membahas aspek lalu lintas. 

d. Tidak membahas rute di luar trayek yang sudah ada. 

e. Tidak membahas pelayanan terhadap tingkat kepuasan penumpang. 

f. Tidak membahas tingkat perpindahan penumpang. 

 

1.5. Tujuan Studi 

a.  Mengetahui kinerja angkutan umum penumpang (angkot) dalam 

seluruh trayek yang ada saat ini (tahun 2018). 

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

umum penumpang (angkot) di Kota Probolinggo saat ini (tahun 2018). 
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1.6. Manfaat Studi 

Manfaat studi ini adalah sebagai bahan untuk pertimbangan dan masukan bagi 

Instansi terkait untuk meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan angkutan 

umum penumpang Kota Probolinggo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


