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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan transportasi pada saat ini sangat pesat. Hal ini disebabkan oleh 

kemajuan teknologi dan taraf hidup masyarakat yang semakin meningkat. 

Transportasi merupakan salah satu aspek penunjang kemajuan bangsa terutama 

dalam kegiatan perekonomian negara yang tidak lepas dari pengaruh pertambahan 

jumlah penduduk. Salah satu sarana transportasi pada saat ini yang paling mudah 

didapatkan dan sering digunakan adalah angkutan umum. Angkutan umum 

merupakan angkutan yang disediakan untuk keperluan umum yang dilakukan 

dengan sistem sewa dan bayar dapat berupa mobil penumpang, bus kecil, bus 

sedang dan bus besar (Tamin,1997). 

Malang merupakan kota besar setelah Surabaya di Provinsi Jawa Timur, 

dengan koordinat 112o17’ sampai 112o57’ Bujur Timur dan 7o44’ sampai 8o26’ 

Lintang Selatan. Untuk transportasi di Malang sendiri terdapat bus sedang untuk 

dijadikan sarana transportasi kota. Untuk perangkutan umum yang berada di Kota 

Malang antara lain adalah bus antar kota, bus besar, bus sedang, dan juga ojek. 

Karena perusahaan swasta yang mengelola angkutan bus kota jumlahnya sangat 

banyak sehingga sangatlah diperlukan kebijakan dari Pemerintah Malang, agar 

sistem dapat berjalan baik adalah tentang aturan tarif angkutan umum. 

Blitar adalah sebuah kota yang terletak disebelah baratnya Kota Malang 

dengan jarak kurang lebih 80 km dan berada pada koordinat 112o14’ sampai 

112o28’ Bujur Timur dan 8o2’ sampai 8o8’ Lintang Selatan. Kota Blitar yang kecil 

tapi terkenal, karena terdapat makam seorang pahlawan sekaligus proklamator 

yang juga menjadi presiden pertama di Indonesia. Luas wilayah dari Kota Blitar 

sendiri hanyalah sebesar 32.58 km² atau hanyalah sebesar 0.068% dari luas 

keseluruhan luas Provinsi Jawa Timur dan juga hanyalah mempunyai tiga 

kecamatan didalamnya. Adanya makam proklamator membuat orang luar Kota 

Blitar berdatangan menuju makam proklamator. 
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Transportasi darat khususnya angkutan umum perkotaan yang berada di kota-

kota besar sangatlah penting keberadaanya, dalam menjalankan salah satu fungsi 

utamanya yaitu sebagai pengangkut pergerakan masyarakat untuk mengerjakan 

aktifitas sehari-harinya dimana pelayanan yang diberikan diharapkan dilakukan 

secara cepat, aman, nyaman, murah dan efisien. Dengan kemudahan dan 

kelancaran pergerakan diharapkan fungsi keberadaan seseorang dan nilai 

kegunaan suatu barang dapat dimaksimalkan baik dipandang dari segi tempat 

maupun segi waktu, sehingga membantu dalam mempercepat pertumbuhan suatu 

kota. 

Malang dan Blitar sebagai salah satu kota besar dan merupakan kota wisata di 

Jawa Timur. Perkembangan Kota Malang dan Blitar yang semakin pesat 

mendorong terjadinya pergerakan manusia yang semakin meningkat. Angkutan 

umum dan kendaraan pribadi menjadi salah satu pilihan dalam melakukan 

perjalan. Masalah angkutan umum yang terjadi bisa diakibatkan oleh 

ketidaknyamanan, tidak tepat waktu, mahalnya tarif angkutan dan berbagai 

permasalahan angkutan umum dapat memicu masyarakat untuk menggunakan 

kendaraan pribadi.  

Angkutan bus Bagong merupakan salah satu angkutan bus yang tersohor 

sebagai jagoan jalanan  rute Malang-Blitar. Yang menarik dari bus Bagong adalah 

menggunakan armada bus yang ukurannya terbilang medium atau bus mini. Dan 

untuk permasalahan tarif, untuk trayek Malang-Blitar dibanderol dengan tarif Rp. 

18.000 untuk sekali perjalanan. 

Besarnya tarif angkutan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam 

mengukur kualitas angkutan umum. Disatu sisi konsumen ingin pelayanan 

semaksimal mungkin, di sisi lain penyedia layanan ingin mendapatkan untung 

yang maksimal. Penyedia layanan bisa saja memberikan kenyamanan yang 

maksimal tentu dengan tarif yang lebih besar juga. Disinilah perlu adanya 

keseimbangan antara tarif yang berlaku dengan pelayanan yang diterima oleh 

konsumen. 

Kondisi yang telah dipaparkan, penulis ingin membandingkan tarif yang 

berlaku saat ini dengan tarif berdasarkan analisis biaya operasional kendaraan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, pokok 

permasalahan yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut: 

1. Berapa biaya operasional kendaraan (BOK) bus Bagong trayek Malang – 

Blitar adalah? 

2. Berapakah tarif penumpang yang sesuai biaya operasional kendaraan 

(BOK) untuk bus antar kota yaitu bus Bagong trayek Malang – Blitar 

adalah? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Supaya tidak begitu menyimpang dan juga tidak terlalu luas dalam 

melakukan penelitian dari rumusan masalah yang ditinjau dibutuhkannya batasan-

batasan masalah sebagai berikut ini: 

1. Tidak membahas tentang analisa pengembangan rute. 

2. Tidak membahas tentang kinerja angkutan umum penumpang. 

3. Tidak membahas tentang arus pola lalu lintas dan perilaku awak dan 

penumpang bus. 

4. Tidak membahas tentang status social penumpang angkutan bus antar kota 

yang berada di wilayah Kota Malang dan Kota Blitar. 

5. Tidak membahas tentang kinerja agkutan umum seperti: kecepatan, waktu 

tunggu, frekuensi, headway. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Agar dapat diketahui berapa besarnya biaya operasional angkutan umum 

bus antar kota yaitu bus Bagong trayek Malang – Blitar. 

2. Untuk mengetahui berapa besarnya tarif untuk angkutan umum bus antar 

kota yang sesuai pada saat ini yang mengacu terhadap biaya operasional 

kendaraan (BOK) khususnya bus Bagong trayek Malang-Blitar. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini, diharapkan akan diperoleh manfaat sebagai berikut: 

1. Penyedia bahan referensi bagi pihak angkutan dalam menentukan besarnya 

tarif angkutan 
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2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah atau pihak-pihak yang 

bersangkutan dalam membuat kebijakan mengenai tarif angkutan umum 

khususnya angkutan antar kota. 

3. Informasi bagi peneliti selanjutnya dalam hal perencanaan dan evaluasi 

kinerja angkutan umum. 

 


