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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1   Pengertian Angkutan (Transportasi) 

 Angkutan (transport) adalah sarana untuk memindahkan orang dan barang 

dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan (kendaraan). 

Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak dijalan, terdiri dari kendaraan 

bermotor atau kendaraan tidak bermotor. Kendaraan motor merupakan kendaraan 

yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut. Yang 

di perhatikan  adalah keseimbangan antara kapasitas moda angkutan (armada) 

dengan jumlah (volume) barang maupun orang yang memerlukan angkutan. Bila 

kapasitas armada lebih rendah dari yang dibutuhkan, akan menjadi banyak barang 

maupun orang yang tidak terangkut, atau keduanya dipaksakan kedalam kendaraan 

yang ada. (Warpani, 2002) 

 Pengangkutan dapat juga diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia 

dari tempat asal ketempat ketempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan 

gerakan dari tempat asal, dari mana kegiantan dimulai, ketempat tujuan, kemana 

kegiatan pengangkutan akan di akhiri. Dalam hubungan ini, terlihat beberapa unsur-

unsur pengangkutan meliputi atas: 

a. Adanya muatan yang diangkut 

b. Tersedianya kendaraan sebagai alat angkutannya 

c. Ada jalanan/jalur yang dapat dilalui 

d. Adanya terminal asal dan terminal tujuan 

e. Tersedianya sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang 

menggerakan kegiatan transportasi tersebut. 

Adanya pengangkutan menjadikan nilai barang lebih tinggi di tempat tujuan 

daripada di tempat asal, dan nilai barang lebih besar daripada biaya yang 

dikeluarkan untuk pengangkutannya.

Nilai atau kegunaan yang diberikan oleh pengangkutan adalah berupa kegunaan 

tempat (Place utility) dan kegunaan waktu (time utility). Kedua kegunaan di peroleh 
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jika barang telah diangkut ketempat dimana nilainya lebih tinggi dan dapat 

dimanfaatkan tepat pada waktunya (Nasution, 2004). 

Sedangkan, transportasi merupakan pemindahan barang dan manusia dari 

tempat asal (dari mana kegiatan pengangkutan diakhiri), sehingga transportasi 

adalah tujuan untuk menanggulangi kesenjangan jarak dan waktu. Dalam kegiatan 

produksi, perdagangan, pertanian, dan kegiatan ekonomi lainnya, jasa transportasi 

merupakan salah satu faktor masukan. (Asikin, 2001) 

Menurut Keputusan Mentri Perhubungan No. KM 35 tahun 2003 tentang 

Penyelenggaraan angkutan orang dijalan dengan kendaraan umum, ada beberapa 

kriteria yang berkenaan dengan angkutan umum. Kendaraan umum adalah setiap 

kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan 

dipungut bayaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Trayek adalah 

lintasan kendaraan untuk melakukan pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil 

besar maupun kecil yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap 

dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal. 

2.1.1   Angkutan Umum 

 Menurut  UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan disebutkan bahwa angkutan  umum adalah perpindahan orang dan atau barang 

dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas 

jalan, pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan 

menggunakan mobil bus atau mobil penumpang dilayani dengan trayek tetap dan 

teratur atau tidak dalam trayek. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang di 

peruntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa 

jalan, dan fasilitas pendukung. Dimana menurut UU No. 13 Tahun 1980 tentang 

jalan, yang dimaksud jalan adalah suatu prasarana perhubungan dalam bentuk 

apapun meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkapnya yang 

diperuntukan bagi lalu lintas dan berdasarkan peranannya jalan dikelompokkan 

sebagai berikut: 

1. Jalan Arteri, adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan 

jarak jauh dengan kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi 

secara efisien (diluar pusat perdagangan). 
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2. Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan dan atau 

pembangiaan ( menuju ke satu tempat dan atau keluar dari suatu tempat) dengan 

ciri perjalanan jarak sedang dengan kecepatan rata-rata sedang, jumlah jalan 

masuk dibatasi (dipusat perdagangan). 

3. Jalan Lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri 

perjalanan jarak terdekat dengan kecepatan rendah, jumlah jalan masuk tidak 

dibatasi (daerah perumahan) 

2.1.2  Angkutan Umum Penumpang (AUP) 

 Angkutan umum penumpang adalah angkutan penumpang yang 

menerapkan sistem sewa atau bayar. Angkutan umum terdiri dari angkutan kota, 

bus, minibus, kereta api, angkutan air dan angkutan darat. (Warpani, 2002). Tujuan 

umum keberadaan angkutan umum adalah menyelenggarakan pelayanan angkutan 

yang baik dan layak bagi masyarakat. 

 Dengan adanya angkutan umum penumpang dalam hal angkutan massal, 

biaya beban menjadi beban tanggungan bersama, sehingga system angkutan umum 

menjadi efesien karena biaya angkutan menjadi sangat murah. Dengan 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). 

 Adapun alasan-alasan yang menyebabkan orang melakukan pergerakan 

atau perjalanan adalah sebagai berikut (warpani, 2002): 

a. Berdasarkan asal 

b. Berdasarkan tujuan 

c. Berdasarkan lintasan 

d. Berdasarkan waktu 

Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Angkutan massal harus didukung dengan:  

1. Mobil bus yang berkapasitas angkut massal (sistem angkutan menggunakan 

mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan 

peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal. 

2. Lajur khusus 
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3. Trayek angkutan umum lain yang tidak berimpitan dengan trayek angkutan 

massal 

4. Angkutan penumpang 

Angkutan umum diselenggarakan oleh pemerintah sabagai tujuan untuk 

memenuhi kebutuhan pergerakan masyarakat dan tetap berpegang teguh pada 

kelancaran arus lalu lintas secara keseluruhan. Angkutan umum bukanlah alat bagi 

pemerintah untuk mendapatkan pendapatan daerah bahkan apabila ada rute-rute 

angkutan umum yang tidak menguntungkan bagi pihaknya maka angkutan tersebut 

perlu mendapat subsidi dari pemerintah. Pemerintah sebagai fasilisator berhak 

menentukan berbagai kebijakan sekaligus bertanggung jawab terhadap keberadaan 

angkutan umum bagi pergerakan masyarakat sehari-hari.  

2.1.3   Jenis Angkutan Umum Penumpang (AUP) 

 Beradaskan Undang-Undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas  dan 

Angkutan Jalan, Pasal 36 menyebutkan bahwa pelayanan angkutan orang dengan 

kendaraan umum terdiri dari: 

a. Angkutan antar kota yang merupakan pemindahan orang dari suatu kota ke kota 

lain. 

b. Angkutan kota yang merupakan pemindahan orang dari suatu ko ke kota lain. 

c. Angkutan perdesaan yang merupakan pemindahan orang dalam dan atau antar 

wilayah perdesaan. 

d. Amgkutan lintas batas negara yang merupakan angkutan orang yang melalui 

lintas batas negara lain. 

 

 2.2   Peran Angkutan Umum Penumpang (AUP) 

 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 
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yang terpaksa harus menggunakan angkutan umum sebagai kendaraannya 

(Captive). 

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.   

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.  

a. 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. 

b.  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 

kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi seperti untuk berbelanja, kesekolah, 

berpergian, kekantor dan banyak lagi. 

c.  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. 
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2.3   Pelayanan Angkutan Umum Penumpang (AUP) 

Dalam pelayanan angkutan umum tujuannya adalah membantu orang atau 

kelompok orang menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki, atau mengirim 

barang dari tempat asalnya ketempat tujuannya. Memberikan pelayanan yang aman, 

cepat, nyaman dan murah pada masyarakat yang mobilitasnya semakin meningkat, 

terutama bagi masyarakat dalam menajalankan kegiatannya.  

 Dalam hal penyediaan pelayan angkutan umum demi untuk memenuhi 

permintaan masyarakat yang sangat beranekaragam. Unsur komersil dalam hal 

pengetahuan biaya, kecepatan dan pengetahuan akan pasar pemasaran sangat 

penting dalam hal pilihan penawaran pelayanan. 

 Menurut Warpani (2002) beberapa cara  dapat ditempuh dalam 

meningkatkan kapasitas pelayanan angkutan, yaitu: 

a. Memperbesar kapasitas pelayanan dengan menambah armada. 

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

alternatif lintasan. 

c. Mengatur waktu pembagian waktu pelayanan. 

d. Mengurangi permintaan, misalnya dengan biaya tinggi, 

Menyesuaikan biaya pelayan sesuai dengan watak permintaan, termasuk 

mendorong permintaan kejenis pelayanan tertentu dengan menurunkan biaya dan 

upaya mengurangi permintaan yang sulit dilayani dengan meningkatkan biaya. 

(Warpani, 2002) 

 

2.4   Kebutuhan Angkutan Umum Penumpang (AUP) 

Menurut 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 perjalanan. Hal ini dapat dipenuhi bila penyedia 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. 
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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 dipengaruhi oleh : 

1. Jumlah penumpang pada jam puncak 

2. Kapasitas kendaraan 

3. Standar beban tiap kendaraan. 

Sistem penyediaan kebutuhan angkutan umum merupakan keinginan dari 

berbagai lapisan masyarakat. Keinginan itu ditunjukan terhadap aspek keselamatan, 

kecepatan dan kemudahan, sehingga tersedianya angkutan umum maka 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.  

 

2.5   Permintaan dan Penawaran Transportasi 

2.5.1   Permintaan Jasa Angkutan 

Simbolon (2003) Menyatakan bahwa permintaan transportasi merupakan 

besarnya jumlah jasa transportasi yang di butuhkan untuk mengangkut manusia 

atau barang dari suatu lokasi atau wilayah. Jumlah kapasitas angkutan tersedia 

dibandingkan dengan kebutuhan terbatas, di samping itu permintaan terhadap jasa 

transportasi merupakan “derived demand”. Pada dasarnya permintaan akan jasa 

transportasi merupakan cerminan akan kebutuhan transportasi dari pemakai sistem 

tersebut.   

pada dasarnya permintaan jasa transporasi di turunkan dari (Nasution, 

2004): 

a. Kebutuhan manusia untuk bepergian dari lokasi lain dengan tujuan mengambil 

bagian di dalam suatu kegiatan, misalnya bekerja, berbelanja, kesekolah dan 

lain-lain. 

b. Permintaan akan angkutan barang tertentu agar tersedia tempat yang di 

inginkan.  
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Untuk menunjang perkembangan ekonomi yang baik perlu dicapai 

keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan. Jika penyediaan jasa 

angkutan lebih kecil dari pada permintaanya, akan terjadi kemacetan arus barang 

dan penumpang yang dapat menimbulkan kegoncangan harga di pasaran. 

Sebaliknya, jika penawaran jasa angkutan melebihi permintaanya maka akan timbul 

persaingan tidak sehat yang akan menyebabkan banyak perusahaan angkutan rugi 

dan menghentikan kegiatanya.  

Sifat-sifat permintaan jasa angkutan: 

 Terdapat beberapa sifat khusus yang melekat pada permintaanakan jasa 

transportasi dan yang membedakannya dengan permintaan terhadap barang-barang 

lainnya, yaitu sebagai berikut: 

a.  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 aka nada apabila ada 

factor-fkator mendorongnya. 

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

untuk digeser atau ditunda dan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi waktu. 

c.   Permintaan akan jasa transpor sangat di pengaruhi oleh elasitas pendapatan. 

d. Pada hakikatnya tidak tanggap/perasa terhadap perbedaan tingkat biaya transport 

untuk mengangkut penumpang, tatapi sangat perasa/tanggap terhadap 

pengangkutan barang. 

e. Jasa transport adalah jasa campuran (product mixed). Permintaan jasa transport 

adalah kompleks, karena permintaan tersebut tidak hanya didasari oleh 

keinginan. 

2.5.2   Penawaran Jasa Angkutan 

 Menurut Nasution (2004) jasa transportasi adalah hasil dari suatu proses 

produksi, yang tidak berbeda dengan hasil suatu produksi suatu pabrik, seperti 

pabrik sepatu, pabrik otomotif dan pabrik-pabrik lainnya, hanya saja apabila hasil 

produksi dari pabrik sepatu, pabrik otomotif dan lain-lain dapat dilihat dan 

dipegang, hasil produksi tidak dapat dipegang dan dilihat (intangible), oleh karena 
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itu hasil produksi semacam ini dibedakan dengan menyebutnya”jasa” dan bukan 

barang. 

 Menurut salim (2008) penyedia jasa-jasa transportasi untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat ada kaitannya dengan permintaan akan jasa transportasi 

secara menyeluruh. 

 Tiap moda transportasi mempunyai sifat, karakteristik dan aspek teknis 

yang berlainan, yang akan mempengaruhi jasa-jasa angkutan yang ditawarkan oleh 

pengangkut dari penyediaan jasa harus memperhatikan benar-benar agarpengguna 

jasa angkutan merasa puas yang berhubungan dengan 

a. Ketetapan 

b. Kenyamanan  

c. Kecepatan 

d. Kesenangan  

e. Kepuasan dalam pengangkutan tersebut 

Sifat-sifat Penawaran Jasa Transport: 

Penawaran jasa transport mempunyai sifat-sifat khusus sebagai berikut: 

a.   hasil produksi yang ditawarkan tidak dapat disimpan (unstorable) dan karenanya 

tidak dapat dijadikan barang/komoditas inventaris yang dapat disimpan. 

b.  nilai produknya semakin lama semakin menurun, lebih-lebih pada saat 

kendaraan sudah berangkat, nilainya sudah menjadi nol atau negatif. 

c.   jasa angkutan pada umumnya bersifat perorangan (the service is usually 

personalized) 

d.   tidak adanya kemungkinan penggantian jasa angkutan yang telah dibeli, apabila 

ternyata tidak memuaskan 

e.   Tingkat kesukaran menentukan kualitas angutan. 

f.  waktu dimulainya dan selesainya proses produk tidak bias selalu tepat waktu, 

karena produksi jasa angkutan banyak tergantung dari faktor-faktor diluar 

kendali perusahaan. 

g.   jasa angkutan pada umumnya ditawarkan dalam satu paket jasa (a bundle of 

service) 



14 
 

 
 

h.   proses produksi dalam menciptakan jasa angkutan tidak pernah dalam satu 

pabrik dengan lokasi tertentu. 

(Nasution, 2004) 

 

2.6   Kinerja Angkutan Umum Penumpang 

2.6.1   Definisi Evaluasi pada Angkutan Umum Penumpang 

 Maksudnya di sini adalah 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 dilakukan karena di dalam 

pelaksanaan suatu kegiatan evaluasi pelu adanya analisis, dan dalam pembahasan 

mengenai studi evaluasi kinerja angkutan dibutuhkan indikator yang akan dianalisis 

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

 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 kualitas 

pelayanan operasi angkutan dapat dilihat dari nilai kinerja operasi yang dihasilkan, 

parameter yang digunakan frekuensi, headway, load factor, kecepatan-kecepatan 

perjalanan dan waktu tempuh (Asikin, 2001). 

 

a. Frekuensi 

Frekuensi adalah jumlah kendaraan yang beroperasi dalam waktu 1 jam. 

Semakin tinggi frekuensi semakin baik pelayanan trayek tersebut. Dari sisi 

penumpang hal itu berarti akan mengurangi waktu tunggu, bagi operator berarti 

tambahan pendapatan. Frekuensi sangat berkaitan erat dengan jumlah demand dan 

factor muat kendaraan. 

Frekuensi adalah jumlah kendaraan yang lewat per satuan waktu. (Morlok, 

1978) 

Perhitungan frekuensi dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 



15 
 

 
 

   F =  
60

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

Dimana : F  = Frekuensi Kendaraan (kend/menit) 

     H  = Headway (menit) 

b. Headway 

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 adalah rata-rata interval waktu antara kendaraan yang berurutan, dan 

diukur pada suatu periode waktu pada titik tertentu. Secara umum headway waktu 

rata-rata dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Hd =  
𝑇

𝐹
 .................................................................(2.2) 

Dimana : Hd = Headway  

                 T = 60 menit 

F    = Frekuensi 

 

c. Load Factor (Faktor Muat) 

Menurut Surat Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: 

SK.678/AJ.206/DRDJ/2002, Load factor (LF) Merupakan perbandingan antara 

kapasitas terjual dan kapasitas yang tersedia untuk satu perjalanan yang biasa 

dinyatakan dalam persen (%). Load factor angkutan umum disetiap rutenya berkisar 

mulai dari 30% sampai 100%. Standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral 

Perhubungan Darat untuk nilai Load factor adalah 70% dan terdapat cadangan 30% 

untuk mengakomondasi kemungkinan lonjakan penumpang, serta pada tingkat ini 

kesesakan penumpang di dalam kendaraan masih dapat di terima. Batas ideal 

muatan 70% (KM 35 Tahun 2003) 
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LF = 
JP

K
 x 100% ..............................................................(2.3) 

Dimana : 

LF = Load Factor (%) 

JP = Banyaknya penumpang yang diangkut sepanjang satu lintasan sekali 

jalan 

 K = Kapasitas tempat duduk  

d. Waktu Tunggu 

Perhitungan waktu tunggu angkutan umum dapat diukur dari setengah 

headway. Perhitungan tersebut denan asumsi bahwa tingkat kedatangan 

penumpang random dan headway angkutan umum memiliki distribusi 

normal.(Morlok, 1978) 

 Persyaratan yang ditentukan berdasarkan SK Dirjen Perhubungan Darat No. 

687/AJ.206/DRDJ/2002, dimana standard untuk untuk waktu tunggu rata-rata 5-10 

menit, waktu tunggu maksimum 20 menit. 

Persamaan waktu tunggu rata-rata angkutan umum sesuai dengan persamaan 

sebagai berikut: 

 Waktu tunggu = 0,5 x Headway (menit) ...............................(2.4) 

e. Kecepatan Perjalanan  

Menurut  (Morlok,1978), kecepatan perjalanan dari awal rute ke titik akhir rute 

dan di rumuskan dengan : 

V = 
𝑆

𝑡
 ................................................................................(2.5) 

Dimana :  

V : kecepatan tempuh (km/jam) 

S : panjang rute (km) 

t : waktu tempuh (jam) 

f.   Jumlah kendaraan yang beroperasi 

Menurut (Marsudi, 2006) jumlah kendaraan yang beroperasi di definisikan 

sebagai perbandingan antara jumlah kendaaraan yang tersedia atau memperoleh 

izin trayek dengan jumlah kendaraan yang ada atau beroperasi sesungguhnnya 
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dilapangan pada suatu trayek atau rute tersebut yang dinyatakan dalam persen (%). 

Jumlah kendaraan yang beroperasi dirumuskan sebagai berikut: 

kendaraanberoperasi =  

jumlah kendaraan yang beroperasi

jumlah kendaraan yang tersedia
𝑥100.............(2.6) 

f. Waktu Pelayanan 

Menurut (Marsudi, 2006) Waktu pelayanan merupakan waktu  yang dibutuhkan 

angkutan umum untuk melayani trayek atau rute tertentu dalam satu hari yang 

dihitung berdasarkan waktu awal beroperasi hingga akhir beroperasi kendaraan 

melayani penumpang tersebut. 

g. Waktu Perjalanan 

Menurut (Marsudi, 2006) Waktu perjalanan merupakan waktu yang menempuh 

1 kilometer Panjang trayek dalam satuan menit/kilometer. Waktu yang di perlukan 

oleh kendaraan angkutan umum untuk menempuh Panjang trayek , dari titik awal 

hingga titik akhir, dalam satuan menit. 

 

2.7   Produktivitas Angkutan 

Menurut (Ruskandi, 2016) Dalam indikator produktivitas parameter yang 

digunakan adalah total produksi kendaraan. Pengertian total produksi kendaraan 

adalah rata-rata pencapain jumlah penumpang yang dapat diangkut dalam satu hari 

dan satu kendaraan. Maka produktivitas dapat di rumuskan menggunakan formulasi 

sebagai berikut: 

 

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

rata-rata (trip/hari) ...................................................(2.7) 

 

2.8   Kebutuhan Angkutan 

Di dalam indikator kebutuhan angkutan atau kebutuhan armada yang 

menggunakan formulasi empiris dengan mempertimbangkan produktivitas 

angkutan adalah jumlah penumpang per harinya. Pengertian jumlah penumpang 
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rata-rata jumlah penumpang per armada per hari, untuk periode harian umumnya 

penumpang mencapai puncaknya pada pagi dan siang hari. 

 

Kebutuhan =  
jumlah penumpang perhari

produktivitas angkutan
...............................(2.8) 

 

2.9   Aspek Pelayanan 

2.9.1   Kualitas Pelayanan 

 Standart pelayanan (service standard) adalah merupakan parameter yang 

digunakan dalam menilai kualitas pelayanan angkutan umum baik itu secara 

keseluruhan maupun pada trayek tertentu. 

2.9.2   Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup evaluasi pengoperasian angkutan umum terhadap standard 

pelayanan yang ada meliputi: 

 

1. Penentuan indikator untuk kerja pelayanan 

2. Penentuan standar pelayanan 

3. Penerapan standar pelayanan menurut ukuran kota dan jenis trayek 

berdasarkan perhitungan dan pembobotan standar pelayanan. 

Pembobotan pelayan terhadap kualitas pelayanan atau pengoperasian 

angkutan kota adalah sebagai berikut: 

1. Nilai bobot 1 untuk standar pelayanan denagn kriteria kurang 

2. Nilai bobot 2 untuk standar pelayanan dengan kriteria sedang 

3. Nilai bobot 3 untuk standar pelayanan dengan kriteria baik 

Untuk Load Factor muat dalam jam sibuk kriteria kurang yaitu lebih dari 

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

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

kriteria baik kurang dari 70, Tentang standar kinerja angkutan berdasarkan nilai 

bobotnya. Selain Load Faktor (jam sibuk dan diluar jam sibuk) ada kecepatan 

perjalanan, Headway , waktu perjalanan, waktu pelayanan, frekuensi, jumlah 
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kendaraan yang beroperasi, waktu tunggu, awal dan akhir waktu pelayanan untuk 

lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 2.1 

Tabel 2.1 Indikator Standar Pelayanan Angkutan Umum 

No 
INDIKATOR 

PELAYANAN 
SATUAN 

STANDART PENILAIAN 

KURANG 

1 

SEDANG 

2 

BAIK 

 3 

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

2 load Factor, diluar jam sibuk % > 100 70 - 100 < 70 

3 Kecepatan Perjalanan Km/jam < 5 5 - 100 > 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 diukur 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. Selengkapanya dapat dilihat pada 

Tabel 2.2 

Tabel 2.2 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 




