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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Angkutan Umum 

 Angkutan perkotaan merupakan bentuk pelayanan antarkota yang 

wilayahnya berada dua daerah kota raya, sedangkan angkutan kota adalah bentuk 

angkutan yang melayani di dalam wilayah administrasi kota (Warpani, 2002). 

Angkutan memiliki suatu trayek yang lebih dari satu lintasan tergantung 

pada jaringan prasarana atau jalan yang menghubungkan asal dan tujuan trayek 

tersebut. Apabila lintasan yang dilalui hanya satu, maka semua lalu lintas menjadi 

beban lintasan tunggal tersebut. Pada kenyataanya hampir selalu didapati lebih dari 

satu kemungkinan lintasan yang menghubungkan antara zona satu dengan zona 

lainnya. Dalam hal ini diperlukan sebuah kajian lintasan, agar lintasan yang akan 

dilalui angkutan umum menjadi seimbang dan tidak hanya dibebankan pada satu 

ruas jalan saja (Warpani, 2002). 

Volume lalu lintas dari asal ke tujuan, sebaran permintaan berdasarkan 

waktu peru pula mendapat perhatian yang seksama, Hal ini berkaitan dengan 

penjadwalan operasi armada angkutan umum. Pada jam sibuk (peak period) jumlah 

armada yang dikerahkan akan lebih banyak bahkan bisa-bisa seluruh armada 

dikerahkan, sedangkan pada masa sepi (off peak) jumlah armada yang dikerahkan 

perlu dikurangi agar tidak terjadi penumpukan armada. 

 

2.1.1 Karakteristik Operasional Angkutan Umum 

 Angkutan umum dapat dibedakan menjadi angkutan tak bermotor dan 

bermotor. Angkutan umum tak bermotor ialah: becak, andong, yang mana angkutan 

umum tak bermotor tersebut beroperasi di seluruh kota terutama didaerah pasar, 

terminal, dan perumahan. Angkutan umum bermotor ialah: bus kota, bus antar kota, 

bus antar propinsi, taksi, angkutan kota dan antar kota, dan ojek. Bus beroperasi 

pada jalur – jalur tertentu yang telah ditetapkan di seluruh daerah. Taksi dan 

angkutan kota beroperasi di daerah perkotaan maupun antar kota, di stasiun kereta 

api, hotel – hotel dan juga taksi melayani panggilan tertentu melalaui telepon. 

Sedangkan ojek beroperasi di pinggir jalan yang tidak dilewati oleh angkutan lain. 
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2.1.2 Tujuan Angkutan Umum 

Tujuan pelayanan angkutan umum adalah memberikan pelayanan yang 

nyaman, tepat waktu, aman dan murah pada masyarakat yang mobilitasnya semakin 

tambah tahun semakin meningkat, terutama bagi para pekerja ketika dalam 

menjalankan kegiatannya. Keberadaan angkutan umum sangat membantu 

manajemen lalu lintas dan angkutan jalan karena tingginya tingkat efisiensi yang 

dimiliki sarana tersebut dalam penggunaan prasarana jalan. 

Esensi dari operasi pelayanan angkutan umum adalah menyediakan layanan 

angkutan pada saat daan tempat yang tepat untuk memenuhi permintaan masyarakat 

yang sangat seragam. Di sini ada unsur komersial yang harus diperhatikan, 

pengetahuan akan biaya, kecepatan, dan ketepatan prakiraan, pengetahuan akan 

pasar dan pemasaran akan sangat membantu dalam menawarkan pilihan pelayanan 

dan biaya lebih tinggi bila ada kepastian dan jaminan cepat sampai ke tempat tujuan. 

Dengan demikian ada tawaran pilihan moda atau pencaran moda (modal split) 

angkutan sehingga ada pengisihan kapasitas pada berbagai moda. Teknik 

pengoperasian angkutan umum dan praktek komersialisasi sangat bergantung pada 

moda angkutan dan lingkungan. Meskipun demikian, pada hakekatnya tetap sama 

yakni operator harus memahami pola kebutuhan dan harus mampu mengarahkan 

kesediaan untuk memenuhi kebutuhan secara ekonomis. Jadi, dalam hal ini dapat 

dikenali adanya unsur–unsur: 

a. Sarana operasi atau moda angkutan dengan kapasitas tertentu, yaitu banyaknya 

orang atau muatan yang dapat di angkut 

b. Biaya operasi, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menggerakkan operasi 

pelayanan sesuai dengan sifat teknis moda yang bersangkutan  

c. Prasarana, yakni jalan dan terminal yang merupakan simpul jasa pelayanan 

angkutan  

d. Staf atau sumber daya manusia yang mengoperasikan pelayanan angkutan. 
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2.1.3 Analisa Kinerja Angkutan Umum 

 Pada umumnya besarnya kinerja operasi atau tingkat pelayanan suatu 

angkutan umum dapat dilihat dari beberapa faktor. Adapun yang umumnya 

dijadikan indikator kinerja dari angkutan umum ialah seperti yang di tampilkan 

Tabel  2.1 
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Tabel 2. 1 Indikator Kinerja 
 

BRT PLANNING GUIDE 

 

STUDI INDONESIA 

STUDI PEMANFAATAN 

DAN PENGEMBANGAN 

BRT 

1. Mode share 

2. Average travel times 

3. Average public transport 

vehicle speeds 

4. Passenger capacity of 

roadway 

5. Average private vehicle 

speeds 

6. Peak capacity of public 

transport system  

7. Actual peak ridership 

8. Actual non peak ridership 

9. Average wait time to 

purchase fares and on 

platform 

10. Passenger crowding 

levels at stations and in 

vehicle during peak and 

non peak periods 

11. Percentage of seated and 

standing passenger during 

peak and non peak 

periods 

12.  Average mumber of 

transfers required per trip 

13.  Frequency of vehicle and 

station cie aning 

14. Operating cost per 

passenger kilometer 

provided 

15. Fare level 

16. Public transport subsidy 

levels 

17. Number of 

positive/negative media 

report on system 

18. Customer satisfaction 

1. Faktor muat (Load 

Factor) 

2. Kapasitas kendaraan 

3. Waktu henti kendaraan 

4. Waktu sirkulasi 

5. Waktu antar kendaraan 

6. Jumlah total penumpang 

7. Tingkat ketersediaan 

(availability) 

8. Aliran penumpang 

9. Biaya operasional 

10. Jarak tempuh perjalanan 

11. Kecepatan  

12. Waktu tunggu 

penumpang 

13. Angka statistik 

kejahatan 

 

1. Factor muat (load factor) 

2. Waktu antar kendaraan 

(headway) 

3. Waktu henti kendaraan 

(dwell time) 

4. Waktu perjalanan (travel 

time) 

5. Kecepatan rata-rata 

6. Biaya operasional 

7. Tingkat kepuasan 

(Sumber: Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 2009) 

Sedangkan menurut Warpani (2002). Kinerja angkutan umum adalah hasil 

kerja dari angkutan umum yang berjalan selama ini untuk melayani segala kegiatan 

masyarakat dalam bepergian maupun beraktifitas.  
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2.2 Peranan Angkutan Umum 

Angkutan umum memiliki peranan memenuhi kebutuhan manusia akan 

pergerakan dari satu tempat ke tempat lain dan mobilitas yang semakin tinggi untuk 

berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan jarak yang jauh maupun jarak 

dekat. Angkutan umum harus memeberikan pelayanan angkutan yang baik bagi 

masyarakat yang menjalankan kegiataannya menggunakan angkutan umum, baik 

untuk masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi (Choice) dan bagi masyrakat 

yang terpaksa harus menggunakan angkutan umum sebagai kendaraannya 

(Captive). (Warpani, 2002) 

Angkutan umum yang baik adalah angkutan yang memiliki pelayanan yang 

aman, cepat, murah dan efisien. Pada dasarnya angkutan umum efisien terhadap 

penggunaan ruas jalan dibandingkan kendaraan pribadi. (Warpani, 2002) 

Menurut Warpani (2002), perangkutan mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam mendukung, mendorong dan menunjang segala aspek kehidupan 

baik di bidang ekonomi, sosial-budaya, politik, maupun pertahanan dan keamanan 

negara. Perangkutan merupakan sarana penting bagi kehidupan banyak orang, maka 

dari itu pembangunan dan pengembangan sarananya perlu di tata dan 

dikembangkan dengan sangat baik. 

2.2.1 Peran Angkutan dalam pengembangan wilayah 

Pemanfaatan SDA maupun mobilisai SDM serta sumber daya teknologi 

dalam rangka pemerataan pembangunan daerah tidak dapat berjalan tanpa adanya 

dukungan dari sistem perangkutan yang memadai. Perangkutan juga bisa dikatakan 

sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial-budaya, politik dan pertahanan 

keamanan. Oleh karena itu sistem perangkutan harus ditata dan terus 

disempurnakan sejalan dengan tuntutan perkembangan yang tidak pernah berhenti. 

2.2.2 Peran Angkutan bagi mobilitas barang 

Kebutuhan angkutan merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan 

masyarakat sehari-hari. Hampir segala aspek kehidupan manusia tidak terlepas dari 

keperluan akan angkutan. Tingkat kehidupan masyarakat yang tumbuh dan 

berkembang menuntut perkembangan sistem perangkutan untuk memnuhi 
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kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi seperti untuk berbelanja, kesekolah, 

berpergian, kekantor dan banyak lagi. 

2.2.3 Peran Angkutan bagi mobilitas orang 

Angkutan memiliki peranan dalam mobilitas orang, yaitu perpindahan orang 

dari satu tempat ke tempat yang lain. Angkutan menyesuaikan kebutuhannya sesuai 

dengan permintaan masyarakat, angkutan juga harus menyesuaikan biaya 

pelayanan angkutan umum. 

2.3 Karakteristik Pelayanan Sistem Angkutan Umum 

Pada dasarnya sistem transportasi terdiri dari sistem angkutan penumpang 

dan sistem angkutan barang. Selanjutnya sistem angkutan penumpang sendiri bisa 

dikelompokan menurut penggunaanya dan cara pengoperasiannya (Vuchiv, 1981), 

yaitu: 

1. Angkutan pribadi, yaitu angkutan yang memiliki dan dioperasikan oleh dan 

untuk kepentingan pribadi pemilik dengan menggunakan prasarana baik 

pribadi maupun prasarana umum 

2. Angkutan umum, yaitu angkutan yang dimilki oleh operator yang bias 

digunakan untuk umum dengan persyaratan tertentu. Dalam sistem 

pemakaianya angkutan umum memiliki 2 sistem, yaitu: 

a. Sistem sewa, yaitu kendaraan bisa dioperasikan baik operator maupun 

penyewa. Dalam hal ini tidak ada rute dan jadwal tertentu yang harus 

diikuti oleh pemakai. Contohnya: jenis angkutan taksi. 

b. Sistem penggunaan bersama, yaitu kendaraan dioperasikan oleh operator 

dengan rute dan jadwal yang tetap. Sistem ini dikenal sebagai sistem 

penggunaan bersama (transit system). Terdapat 2 jenis transit, yaitu:  

1) Jadwal yang pasti dan kendaraan dapat berhenti 

(menaikkan/menurunkan penumpang) di sepanjang rutenya. 

Contohnya: angkutan kota, angkutan antar kota 

2) Jadwal dan tempat pemberhentiannya lebih pasti. Contohnya: bus kota. 
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Peraturan Menteri Perhubungan No. 49 Tahun 2005 Tentang Sistem 

Transportasi Nasional (SISTRANAS), memberi batasan efisien dan efektif. Efektif 

mengandung pengertian : 

1. Kapasitas mencukupi, prasarana dan sarana cukup tersedia untuk memenuhi 

kebutuhan pengguna jasa. 

2. Terpadu, antara moda dan inter moda dalam jaringan pelayanan. 

3. Tertib penyelenggaraan angkutan yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan norma yang berlaku dimasyarakat. 

4. Tepat dan teratur, terwujudnya penyelenggaraan angkutan yang sesuai dengan 

jadwal dan kepastian. 

5. Cepat dan lancar, menyelenggarakan layanan angkutan dalam waktu singkat, 

indikatornya antara lain kecepatan arus persatuan waktu. 

6. Aman dan nyaman, dalam artian selamat terhindar dari kecelakaan, bebas dari 

gangguan eksternal, terwujudnya ketenangan dan kenikmatan dalam 

perjalanan. 

Efisien mengandung arti : 

1. Biaya terjangkau, penyediaan layanan angkutan sesuai dengan tingkat daya 

beli masyarakat pada umumnya dengan tetap memperhatikan kelangsungan 

hidup pengusaha layanan jasa angkutan. 

2. Beban publik rendah, pengorbanan yang harus ditanggung oleh masyarakat 

sebagai konsekuensi pengoperasian sistem perangkutan harus minimal, 

misalnya: tingkat pencemaran rendah. 

3. Kemanfaatan tinggi, merupakan tingkat penggunaan kapasitas sistem 

perangkutan yang dapat dinyatakan dalam indikator tingkat muatan 

penumpang maupun barang, tingkat penggunaan sarana dan prasarana. 
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Menurut (Warpani, 2002) beberapa cara dapat di tempuh dalam 

meningkatkan kapasitas pelayanan angkutan, yaitu : 

1. Memperbesar kapasitas pelayanan dengan menambah armada. 

2. Penawaran pemilihan moda (moda spit), dengan sendirinya menyangkut 

alternatif lintasan. 

3. Mengatur waktu pembagian waktu pelayanan. 

4. Mengurangi permintaan, misalnya dengan biaya tinggi. 

Menyesuaikan biaya pelayanan sesuai dengan watak permintaan, termasuk 

mendorong permintaan ke jenis pelayanan tertentu dengan menurunkan biayanya 

dan upaya mengurangi permintaan yang sulit dilayani dengan meningkatkan biaya. 

(Warpani, 2002). 

2.4 Jenis Pelayanan Angkutan Umum 

Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan 

menggunakan mobil bus atau mobil penumpang. Pengangkutan orang dengan 

kendaraan umum dilayani dengan: 

1. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam 

jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap atau tidak 

berjadwal untuk pelayanan angkutan orang. 

2. Tidak dalam trayek, pengangkutan orang dengan angkutan umum tidak dalam 

trayek terdiri dari : 

a. Pengangkutan dengan menggunakan taksi 

b. Pengangkutan dengan cara sewa 

c. Pengangkutan untuk keperluan pariwisata 

2.5 Angkutan Umum Penumpang (AUP) 

Angkutan umum penumpang adalah angkutan penumpang yang dilakukan 

dengan sistem sewa atau bayar yang mana terdiri dari angkutan kota, kereta api, 

angkutan air dan angkutan udara. 

Dengan adanya angkutan umum penumpang dalam hal angkutan massal, 

biaya angkutan menjadi beban tanggungan bersama, sehingga sistem angkutan 

umum menjadi efisien karena biaya angkutan menjadi sangat murah. Karena 
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sifatnya yang ‘massal’, maka para penumpang harus memiliki kesamaan dalam 

berbagai hal yakni asal, tujuan, lintasan, dan waktu. Kesamaan ini dicapai dengan 

cara pengumpulan di terminal dan/atau tempat pemberhentian. Kesamaan tujuan 

tidak selalu berarti kesamaan maksud (Warpani, 2002). 

Campur tangan pemerintah dalam Angkutan Umum Penumpang bertujuan 

untuk: 

a. Menjamin sistem operasi yang aman bagi kepentingan masyarakat pengguna 

jasa angkutan, petugas pengelola, angkutan, dan pengusaha jasa angkutan. 

b. Mengarahkan agar lingkungan tidak terlalu terganggu oleh kegiatan angkutan. 

c. Menciptakan persaingan sehat dan menghindarkan kembaran yang tidak perlu. 

d. Membantu perkembangan dan pembangunan nasional maupun daerah dengan 

meningkatkan jasa angkutan.  

e. Menjamin pemerataan jasa angkutan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. 

f. Mengendalikan operasi pelayanan jasa angkutan. 

Menurut Warpani (2002), perjalanan dibagi berdasarkan asal, tujuan, 

lintasan dan waktu. Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Pasal 137 Tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Umum dan Jalan, angkutan massal harus didukung 

dengan: 

a. Angkutan orang atau barang dapat menggunakan kendaraan bermotor dan 

kendaraan tidak bermotor. 

b. Angkutan orang yang menggunakan kendaraan bermotor berupa sepeda motor, 

mobil penumpang atau bus. 

c. Angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil 

barang. 

d. Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali : 

1) Rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis dan 

prasarana jalan di provinsi/kabupaten/kota belum memadai 

2) Untuk  pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 

3) Kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah 
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Menurut UURI No. 22 Tahun 2009 Pasal 138 Tentang Penyelenggaraan 

Angkutan dan Jalan, angkutan umum diselenggarakan oleh pemerintah sebagai 

tujuan untuk memenuhi kebutuhan pergerakan masyarakat dan tetap berpegang 

teguh pada kelancaran arus lalu lintas secara keseluruhan.Angkutan umum 

bukanlah alat bagi pemerintah untuk memperoleh pendapatan daerah bahkan 

apabila ada rute-rute angkutan umum yang tidak menguntungkan bagi pihaknya 

maka angkutan tersebut perlu mendapatkan subsidi dari pemerintah. Pemerintah 

sebagai fasilisator berhak menentukan berbagai kebijakan sekaligus bertanggung 

jawab terhadap keberadaan angkutan umum bagi pergerakan masyarakat sehari – 

hari.  

2.6 Kebutuhan Angkutan Umum Penumpang (AUP) 

Tuntutan untuk pemakai kendaraan angkutan pada dasarnya mengehendaki 

tingkat pelayanan yang cukup memadai, baik dari waktu tempuh, waktu tunggu 

maupun keamanan dan kenyamanan yang terjamin selama di perjalanan. Hal ini 

dapat dipenui apabila penyediaan armada angkutan umum penumpang berada pada 

garis seimbang dengan permintaan jasa angkutan umum. 

Jumlah armada yang tepat sesuai dengan kebutuhan sulit dipastikan, yang 

dapat dilakukan ialah jumlah yang mendekati besarnya kebutuhan. Ketidakpastian 

itu disebabkan oleh pola pergerakan penduduk yang tidak merata sepanjang waktu, 

misalnya pada saat jam-jam sibuk permintaan tinggi, dan pada saat sepi permintaan 

rendah. 

Jumlah kebutuhan angkutan di pengaruhi oleh: 

1. Jumlah penumpang pada jam puncak 

2. Kapasitas kendaraan 

3. Standar tiap kendaraan 

Sistem penyediaan kebutuhan angkutan umum merupakan keinginan dari 

berbagai lapisan masyarakat. Keinginan itu ditujukan terhadap aspek keselamatan, 

kecepatan, dan kemudahan, sehingga tersedianya angkutan umum maka kompetisi 

antar moda tidak dapat dicegah. Jika kompetisi ini tidak terarah akan menimbulkan 
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efek negatif terhadap kualitas pelayanan maupun kualitas lingkungan dan terutama 

akan mempengaruhi kebijaksaan dan ekonomi. 

 

2.7 Pelayanan Angkutan Umum Penumpang (AUP) 

Dalam pelayanan angkutan umum tujuannya adalah untuk membantu orang 

atau kelompok orang menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki, atau 

mengirimkan barang dari tempat asalnya ke tempat tujuanya. Memberikan 

pelayanan yang aman, cepat, nyaman dan murah pada masyarakat yang 

mobilitasnya semakin meningkat, terutama bagi para masyarakat yang dalam 

menjalankan kegiatanya. Keberadaan angkutan umum sangat membantu dalam 

manajemen lalu lintas dan angkutan jalan karena tingginya tingkat efisiensi yang 

dimiliki sehingga dapat menjadi sarana yang tepat bagi pengguna jalan. 

Dalam hal penyediaan pelayanan angkutan umum demi untuk memenuhi 

permintaan masyarakat yang sangat beraneka ragam. Unsur komersil dalam hal 

pengetahuan biaya, kecepatan dan pengetahuan akan pasar pemasaran sangat 

penting dalam hal pilihan penawaran pelayanan. 

Misalnya, penumpang tertentu pada jam sibuk dapat saja memilih cepat 

sampai ke tempat tujuan. Dengan demikian, ada tawaran pilihan moda atau 

pancaran moda (moda split) angkutan sehingga ada pengisian kapasitas pada 

berbagai moda, pada intinya tetap sama yakni operator harus memahami pola 

kebutuhan dan harus mampu bagaimana caranya memenuhi kebutuhan secara 

ekonomi. Jadi, dalam hal ini dapat dikenali adanya unsur-unsur: 

1. Sarana atau moda angkutan kapasitas tertentu yaitu bus, kereta api, kapal, 

pesawat terbang, angkutan kota dan antar kota 

2. Biaya, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk menggerakan operasi 

pelayanan sesuai dengan sifat teknik moda yang bersangkutan. 

3. Prasarana, yakni jalan dan terminal yang merupakan simpul jasa palayanan 

angkutan 

4. Sifat atau sumber daya manusia yang mengoperasikan pelayanaan angkutan 

(Warpani, 2002)  
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2.8 Kinerja Pelayanan Angkutan Umum Penumpang 

2.8.1 Faktor Muatan (Load Factor) 

Faktor muatan (load factor) merupakan pembagian antara permintaan 

(demand) yang ada dengan kebutuhan (supply) yang tersedia. Faktor muatan dapat 

menjadi petunjuk untuk mengetahui apakah jumlah armada yang ada masih kurang, 

mencukupi, atau melebihi kebutuhan suatu lintasan angkutan umum serta dapat 

dijadikan indikator dalam mewakili efisiensi suatu rute. Load factor angkutan 

umum di setiap rutenya berkisar mulai 30% sampai 100%. 

Pasal 28 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 41 tahun 1993: pengaturan 

tentang penambahan kendaraan untuk trayek yang sudah terbuka dengan 

menggunakan faktor muatan di atas 70% kecuali untuk trayek perintis. Untuk 

trayek reguler dalam kota, faktor muatan yang dimaksud adalah dengan 

menggunakan pendekatan dinamis yaitu dengan memperhitungkan load factor pada 

seluruh ruas jalan agar tidak terjadi kelebihan penawaran. Nilai load factor dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus: 

Lf =  
JP

C
 x 100....................................... (2.1) 

Dimana:  

LF : Load Faktor (%) 

JP : Banyaknya penumpang yang diangkut sepanjang satu lintasan  

sekali jalan 

C : Daya tamping kendaraan atau banyaknya tempat penduduk 

2.8.2 Frekuensi 

Frekuensi adalah jumlah kendaraan yang lewat persatuan waktu yang dapat 

diidentifikasi sebagai frekuensi tinggi atau frekuensi rendah. Frekuensi tinggi 

berarti banyak perjalanan dalam periode waktu tertentu. Secara relative frekuensi 

rendah berarti sedikit perjalanan selama periode waktu tertentu. Frekuensi, dapat 

diartikan sebagai segi dari hidup tiap moda, angkutan umum yang penting untuk 

penumpang dan mempengaruhi moda yang diterapkan untuk dipakai. 
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Frekuensi adalah jumlah kendaraan yang sedang beroperasi selama waktu 

tertentu, dengan rumus sebagai berikut: 

F= 
1

𝐻
…………………………………………….(2.2) 

Dimana: 

F: Frekuensi (Kendaraan/jam) 

H: Headway (jam/kendaraan) 

2.8.3 Waktu Antara (Headway) 

Menurut (Nasution, 2004), Headway adalah selisih waktu keberangkatan 

antara dua pelayanan angkutan umum pada satu titik tertentu atau selisih waktu 

kedatangan anatara kendaraan sebelumnya dengan kendaraan berikutnya.   

Menurut (Asikin, 2001), Headway adalah waktu antara satu kendaraan 

dengan kendaraan lain yang berurutan di belakangnya 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 minimum headway sebesar 1 menit. 

Headway (Waktu Antara) kendaraan, dalam hal ini dipakai satuan menit. 

Dengan rumus : 

H = 
𝑇

𝑄/𝑗𝑎𝑚
.................................................................(2.2) 

Dimana: 

H = Headway (menit) 

T = 60 menit  

Q/jam = Jumlah kendaraan dalam 1 jam 
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2.8.4 Jumlah Kendaraan yang beroperasi (%) 

Menurut (Marsudi, 2006) Jumlah kendaraan yang operasi di definisikan 

sebagai perbandingan antara jumlah kendaraan yang beroperasi dengan total jumlah 

kendaraan yang tersedia (berijin trayek), jumlah kendaraan yang beroperasi 

dinyatakan dalam bentuk (%) dan dirumuskan sebagai berikut : 

Kendaraan yg beroperasi = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎
 x 100………(2.3) 

2.8.5 Kecepatan Perjalanan 

Kecepatan perjalanan yaitu kecepatan kendaraan dari awal rute sampai ke 

titik akhir rute dengan rumus : 

V= 
𝑆

𝑡
 ………………………………………………………………….(2.4) 

Dimana : 

V  : kecepatan tempuh (km/jam) 

S : Panjang rute 

T : waktu tempuh 

2.8.6 Waktu Pelayanan 

Menurut (Marsudi, 2006) merupakan waktu selama kendaraan dalam suatu 

trayek masih beroperasi. Waktu dihitung dari awal kendaraan beroperasi pada pagi 

hari hingga terkahir kendaraan beroperasi pada sore atau malam harinya. 

2.8.7 Waktu tunggu 

Waktu tunggu adalah waktu yang dibutuhkan oleh penumpang selama 

menunggu angkutan kota sampai penumpang tersebut mendapat kesempatan untuk 

menaiki angkutan kota tersebut. Waktu tunggu akan sebesar setengah dari headway. 

Dengan rumus sebagai berikut : 

Wt = 0,5 x H (menit) ………………………………………………………(2.5) 

Dimana : 

H = waktu antara (headway) 
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2.8.8 Produktifitas Angkutan 

 Menurut (Ruskandi, 2016) 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 dapat dirumuskan menggunakan formulasi 

empiris sebagai berikut : 

Produktifitas = jumlah penumpang rata – rata (pnp/trip-kend) x jumlah trip rata – 

rata (trip/hari)…………………………………………………………(2.6) 

2.8.9 Kebutuhan Angkutan 

 Menurut (Ruskandi, 2016) Menggunakan formulasi empiris dengan 

mempertimbangkan produktivitas angkutan  

Kebutuhan Angkutan = produktivitas angkutan (pnp/hari) / produktivitas ideal 

(pnp/kend x trip/hari) .............................. (2.9) 

2.8.10 Penentuan Jumlah Armada Angkutan Penumpang Umum 

Dasar perhitungan kendaraan pada suatu jenis trayek ditentukan oleh 

kapasitas kendaraan, waktu sirkulasi, waktu henti kendaraan di terminal dan waktu 

antara. 

1. Kapasitas Kendaraan 

Kapasitas kendaraan adalah daya muat penumpang pada setiap kendaraan 

angkutan umum dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut. 

Tabel 2. 2 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 – 2000 

Bus Besar Latai Ganda 85 35 120 1500 – 1800 

Sumber: Ditjen Perhubungan Darat, 2002 

Catatan : 

a. Angka – angka kapasitas kendaraan berfariasi tergantung pada susunan tempat 

duduk dalam kendaraan. 

b. Ruang untuk berdiri per penumpang dengan luas 0.17 m/penumpang    
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2. Waktu sirkulasi 

Waktu sirkulasi adalah waktu yang diperlukan oleh angkutan kota untuk 

menjalani satu putaran atau dua rit pelayanan trayek dari terminal asal kembali lagi 

ke terminal asal. Rumus yang digunakan sebagai berikut : 

CTABA – (TAB + TBA ) + ( σAB 2 + σBA
2) + (TTA + TTB) 

Dimana : 

CTABA  = waktu sirkulasi dari A ke B, kembali ke A 

TAB  = waktu perjalanan dari A ke B 

σAB  = deviasi waktu perjalanan dari A ke B 

σBA  = deviasi waktu perjalanan dari B ke A 

TTA  = waktu henti kendaraan di A 

TTB  = waktu kendaraan di B 

(Sumber : Ditjen Perhubungan Darat, 2002) 

3. Waktu Henti Kendaraan 

Waktu henti kendaraan di asal atau di tujuan (TTA atau TTB) ditetapkan 

sebesar 10% dari waktu perjalanan antar A dan B. Waktu antara kendaraan 

ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut : 

H= 
60𝐶𝐿𝑓

𝑃
 

Keterangan: 

H = waktu antara (menit) 

P = Jumlah penumpang perjam pada seksi terpadat 

C = Kapasitas kendaraan 

Lf = factor muat, diambil 70% (pada kondisi dinamis) 

(Sumber: Ditjen Perhubungan Darat, 2002) 

Catatan: 

H ideal  = 5-10 menit 

H puncak = 2-5 menit 
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4. Jumlah Armada Perwaktu Sirkulasi 

K = CTABA / H x fA 

Dimana = jumlah armada per waktu sirkulasi (unit kendaraan) 

CTABA  = waktu sirkulasi kendaraan dari A ke B, kembali ke A (menit) 

(sumber : Ditjen Perhubungan Darat, 2002) 

5. Kebutuhan Armada pada Periode Sibuk 

K’ =W / CTABA  

Dimana : 

K’ = kebutuhan armada pada periode sibuk (trip kendaraan) 

K = jumlah armada per waktu sirkulasi (unit kendaraan) 

W = periode jam sibuk (menit) 

CTABA = waktu sirkulasi kendaraan dari A ke B, kembali ke A (menit) 

(sumber : Ditjen Perhubungan Darat, 2002) 

 

2.9 Permintaan dan Penawaran Transportasi 

2.9.1 Segi Permintaan (Demand) 

Kebutuhan akan jasa transportasi ditentukan oleh baik penumpang maupun 

barang yang mana akan menggunakan transportasi dari tempat asal ke tempat 

tujuan. Jumlah kapasitas angkutan yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan 

sangat terbatas. Di samping itu permintaan terhadap jasa transportasi merupakan 

Iderived demand. 

1. Pertumbuhaan Penduduk 

Pertumbuhan penduduk satu daerah, propinsi dari suatu negara akan membawa 

pengaruh terhadap jumlah jasa angkutan yang dibutuhkan (perdagangan, 

pertanian, perindustrian dan sebagainya) 

2. Pertumbuhan wilayah dan daerah 

Dalam rangka pemerataan pembangunan dan penyebaran penduduk di seluruh 

pelosok Indonesia, transportasi sebagai sarana dan prasarana penunjang untuk 

memnuhi kebutuhan akan jasa angkutan harus dibarengi sejalan dengan 

program pembangunan guna memenuhi kebutuhan tersebut 
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3. Transmigrasi dan penyebaran penduduk 

Transmigrasi dan penyebaran penduduk ke seluruh daerah di Indonesia salah 

satu faktor demand yang menentukan banyaknya jasa-jasa angkutan yang harus 

disediakan oleh perusahaan angkutan. 

Selain jasa angkutan yang disediakan, harus diperhatikan pula keamanan, 

ketepatan, keteraturan, kenyamanan daan kecepatan yang dibutuhkan oleh 

pengguna jasa transportasi. Terdapat beberapa sifat khusus yang melekat pada 

permintaan akan jasa transportasi dan yang membedakanya dengan permintaan 

terhadap barang – barang lainya, yaitu sebagai berikut: 

1. Permintaan akan jasa angkutan merupakan suatu permintaan yang bersifat 

turunan, saduran atau dalam istilah ekonomi, lazim disebut derevid demine. 

Dengan demikian, permintaan akan jasa transportasi baru akan ada apabila ada 

faktor – faktor yang mendorongnya. 

2. Permintaan akan jasa transportasi pada dasarnya adalah seketika/ tidak mudah 

untuk digeser atau ditunda dan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi waktu. 

3. Permintaan akan jasa transport sangat dipengaruhi oleh elasitas pendapatan. 

4. Pada hakikatnya tidak tanggap/perasa terhadap perbedaan tingkat biaya 

transport untuk pengangkutan penumpang, tetapi sangat perasa/tanggap 

terhadap pengangkutan barang.   

5. Jasa transport adalah jasa campuran (producted mixed). Permintaan akan jasa 

transport adalah kompleks, karena permintaan tersebut tidak hanya dilandasi 

oleh keinginan. (Nasution, 2004) 
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2.9.2 Segi Penawaran (Supply) 

Penyediaan akan jasa – jasa transportasi bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan permintaan akan jasa transportasi 

secara menyeluruh. Tiap moda transportasi mempunyai sifat, karakteristik dan 

aspek teknis yang berlainan, hal mana akan mempengaruhi terhadap jasa – jasa 

angkutan yang ditawarkan oleh pengangkutan. Dari segi penawaran (supply) jasa – 

jasa angkutan dapat kita bedakan dari segi: 

1. Peralatan yang digunakan 

2. Kapasitas yang tersedia 

3. Kondisi yang tersedia 

4. Produksi jasa yang dapat diserahkan oleh perusahaan angkutan 

5. Sistem pembiayaan dalam pengoperasian alat pengangkutan 

Dari segi penyedia jasa angkutan merasa puas yang berhubungan dengan: 

1. Keamanan  

2. Ketepatan  

3. Kenyamanan 

4. Kecepatan 

5. Kesenangan 

6. Kepuasan dalam pengangkutan 

Sifat – sifat Penawaran Jasa Transportasi: 

1. Hasil produksi yang ditawarkan tidak dapat disimpan, karena tidak dapat 

dijadikan barang/komodasi inventaris yang dapat disimpan 

2. Nilai produknya semakin lama semakin menurun, lebih – lebih pada saat 

kendaraan sudah berangkat, nilainya sudah menjadi nol atau negative 

3. Jasa angkutan umumnya bersifat perorangan 

4. Tidak adanya kemungkinan penggantian jasa angkutan yang telah dibeli, 

apabila ternayata jasa angkutan itu tidak memuaskan. 

5. Tingkat kesukaran menentukan kualitas angkutan  



24 
 

 
 

6. Waktu dimulainya dan sleseinya proses produksi tidak bisa selalu tepat 

waktu, karena produksi jasa angkutan banyak tergantung dari factor – factor 

diluar kendali perusahaan. 

7. Jasa angkutan pada umumnya ditawarkan dalam satu paket jasa. 

8. Proses produksi dalam menciptakan jasa angkutan tidak pernah terjadi 

dalam satu pabrik dengan lokasi tertentu. (Nasution, 2004) 

2.10 Jaringan Trayek 

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat 

SK.687/AJ.206/DRJD/2002 bahwa jaringan trayek adalah kumpulan trayek yang 

menjadi satu kesatuan layanan angkutan orang. Fator yang digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam menetapkan jaringan trayek adalah sebagai berikut: 

1. Pola tata guna tanah 

Pelayanan angkutan umum diusahakan mampu menyediakan 

aksesbilitas yang baik. Untuk memenuhi hal itu, lintasan trayek angkutan 

umum diusahakan melewati tata guna tanah dengan potensi permintaan yang 

tinggi. 

2. Pola pergerakan angkutan umum 

Rute angkutan umum yang baik arah yang mengikuti pola pergerakan 

angkutan sehingga tercipta pergerakan yang efisien. Trayek angkutan umum 

harus dirancang sesuai dengan pola pergerakan penduduk yang terjadi, 

sehingga transfer moda yang terjadi pada saat penumpang mengadakan 

perjalanan dengan angkutan umum dapat diminimumkan. 

3. Kepadatan penduduk 

Salah satu faktor yang menjadi prioritas angkutan umum adalah wilayah 

kepadatan penduduk yang tinggi, yang pada umumnya merupakan wilayah 

yang mempunyai potensi permintaan yang tinggi 

4. Daerah pelayanan  

Pelayanan angkutan umum, selain memperhatikan wilayah-wilayah 

potensial pelayanan, juga menjangkau semua wilayah perkotaan yang ada 

5. Karakteristik jaringan 
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Kondisi jaringan jalan akan menentukan pola pelayanan trayek 

angkutan umum. Karakteristik jaringan jalan meliputi kongfigurasi, klasifikasi, 

fungsi, lebar jalan, dan tipe operasi jalur. 

2.11  Aspek Pelayanan 

2.11.1 Kualitas Pelayanan 

Standar pelayanan (service standart) adalah merupakan parameter yang 

digunakan dalam menilai kualitas pelayanan angkutan umum baik itu secara 

keseluruhan maupun pada trayek tertentu.  

2.11.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup evaluasi pengoprasian angkutan umum terhadap standar 

pelayanan yang ada meliputi : 

1. Penentuan indicator untuk kerj pelayanan 

2. Penetuan standar pelayanan 

3. Penerapan standar pelayanan menurut ukuran kota dan jenis trayek berdasarkan 

perhitungan danpembobotan standar pelayanan. 

Pemobotan pelayanan terhadap kualitas pelayanan atau pengoperasian 

angkutan kota adalah sebagai berikut: 

a. Nilai bobot 1 untuk standar pelayanan dengan kriteria kurang 

b. Nilai bobot 2 untuk standar pelayanan dengan kriteria sedang 

c. Nilai bobot 3 untuk standar pelayanan dengan kriteria baik 

Untuk Load Faktor muat dalam jam sibuk kriteria kurang yaitu lebih dari 1, 

kriteria sedang antara 80 – 100 dan kriteria baik kurang dari 80, Load Faktor diluar 

jam sibuk kriteria kurang lebih dari 1, kriteria sedang antara 70 – 100 dan kriteria 

baik kurang dari 70. Tentang standar kinerja angkutan berdasarkan nilai bobotnya. 

Selain Load Faktor (jam sibuk dan di luar jam sibuk) ada kecepatan perjalanan, 

Headway, waktu perjalanan, waktu pelayanan, Frekuensi, jumlah kendaraan yang 

operasi, waktu tunggu, awal dan akhir waktu pelayanan. Untuk lebih lanjut dapat 

dilihat pada Tabel 2.3 
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Tabel 2. 3 Indikator Standar Pelayanan Angkutan Umum 

NO INDIKATOR PELAYANAN SATUAN 
STANDAR PENILAIAN 

KURANG SEDANG BAIK 

1 Load Factor jam sibuk % >100 80 – 100 < 80 

2 Load Factor di luar jam sibuk % >100 70 < 100 < 70 

3 Kecepatan Perjalanan Km/jam <5 5 – 10 > 10 

4 Headway Menit >15 10 – 15 > 10 

5 Waktu Perjalanan Menit/km >12 6 – 12 < 6 

6 Waktu Pelayanan Jam <13 13 – 15 > 15 

7 Frekuensi Kend/jam <4 4 – 6 > 6 

8 
Jumlah Kendaraan yang 

beroperasi 
% <82 82 – 100 100 

9 Waktu Tunggu Menit >30 20 – 30 < 20 

Sumber: Dinas Perhubungan Darat 2002 dalam marsudi, dkk 2006 

 Nilai bobot standar kinerja angkutan umum terhadap tingkat kenyamanan 

dan pengoperasian dapat di ukur dengan kriteria baik nilai bobot 18,00 – 24,00, 

kriteria sedang mempunyai nilai bobot 12,00 – 17,99, dan sedangkan kriteria 

kurang dapat diukur dengan nilai bobot kurang dari 12. Selengkapnya ada pada 

Tabel 2.4 

Tabel 2. 4 Standar Kinerja Pelayanan Angkutan Umum 
KRITERIA TOTAL NILAI 

Baik 18,00 – 24,00 

Sedang 12,00 – 17,99 

Kurang < 12 

Sumber: Dinas Perhubungan Darat 2002 dalam marsudi, dkk 2006 

 

 

 

 


