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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Transportasi dapat diartikan sebagai suatu pemindahan barang serta jasa 

yang dilakukan oleh manusia dan atau mesin. Angkutan umum salah satu 

kebutuhan utama manusia, sehingga wajib dikelola secara teratur. Dewasa ini 

harga Bahan Bakar Minyak menyebabkan tarif tersebut menjadi kurang stabil dan 

menyebabkan permasalahan. Pengusaha angkutan umum melakukan kenaikan 

tarif namum pengguna belum memiliki kemampuan untuk membayar tarif. 

Angkutan antar kota yang terdapat di Jawa Timur sangat dibutuhkan dalam 

membantu aktifitas masyarakat untuk sehari-hari termasuk pelayanan yang 

diharapkan dapat diterapkan dengan cepat, aman, nyaman, terjangkau dan efisien. 

Jasa transportasi terus berkembang setiap tahunnya diiringi  

bertambahnya jumlah penduduk. Tersedianya fasilitas transportasi dibutuhkan 

untuk melayani kegiatan dari penduduk tersebut. Aktifitas yang dilakukan oleh 

khalayak perlu adanya interaksi satu dengan yang lain, sehingga membutuhkan 

alat untuk bermigrasi orang dan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain.  

Di propinsi jawa timur trayek malang – bojonegoro merupakan salah satu 

jalur dari sekian jalur yang ada, Sebagian alat transportasi yang digunakan adalah 

bus besar, maka adanya angkutan umum penumpang paling dibutuhkan agar bisa 

membantu penumpang secara optimal. Dalam regulasi angkutan antar kota dalam 

propinsi di selenggarakan oleh pihak swasta dan pemerintah. Ramainya pihak 

swasta yang menyelenggarakan angkutan bus antar kota maka perlunya suatu 

kebijakan oleh pemerintah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar 

pola mampu berjalan dengan lancar untuk mencapai pelaksanaan yang 

maksimum, peraturan mengenai tarif amgkutan umum adalah salah satu kebijakan 

yang sangat penting. 
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PO. (Perusahaan Otobus) Jaya Utama merupakan salah satu bidang usaha 

yang bergerak pada jasa transportasi angkutan umum yang dalam 

pengoperasiannya secara tetap dan terus menerus melayani penumpang pada 

wilayah operasi yang sama, sehingga disebut angkutan sewa khusus. Salah satu 

faktor utama dalam mengelola angkutan jasa transportasi angkutan umum Bus 

antar kota adalah tarif. Penetapan tarif bertujuan untuk menjamin kelangsungan 

penyelenggaraan tranportasi dengan mutu jasa yang sesuai standar keselamatan, 

dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat serta pengaruhnya terhadap 

harga produksi. 

Karakteristik peta topografi dilihat dari rute perjalanan Malang – 

Bojonegoro. Topografi Kota Malang termasuk dalam dataran tinggi dan dilalui 

oleh sebuah sungai besar, yaitu sungai Brantas yang merupakan sungai terpanjang 

kedua di pulau jawa sedangkan topografi Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh 

lahan dengan kemiringan relatif datar rata-rata berada pada ketinggian dari 

permukaan laut yang relatif rendah yaitu antara 25-500 dari permukaan laut.  

Berdasarkan uraian permasalahan diatas sehingga dilakukan analisa 

evaluasi tarif angkutan umum khusus angkutan bus antar kota rute Malang - 

Bojonegoro ditinjau dari biaya operasional kendaraan dan tarif yang berlaku saat 

ini. Manfaat dilakukanya penelitian yaitu sebagai masukan dan bahan 

pertimbangan bagi pihak yang terkait yaitu Pemerintah, pengusaha dan operator 

angkutan umum dalam menetapkan tarif angkutan umum berdasarkan biaya 

operasi kendaraan serta menambah pengetahuan dalam penetapan tarif 

berdasarkan biaya operasi kendaraan angkutan umum bagi pembaca. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah mengenai evaluasi kelayakan tarif angkutan umum 

pedesaan berdasarkan biaya operasional kendaraan (BOK) pada angkutan Bus 

antar kota Malang – Bojonegoro sebagai berikut: 

1. Berapakah biaya operasional angkutan bus Jaya Utama  trayek terminal 

Malang-Bojonegoro ? 
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2. Berapa besar tarif penumpang bus Jaya Utama  trayek terminal Malang-

Bojonegoro yang sesuai dengan biaya operasional kendaraan saat ini ?  

 

1.3 Batasan Masalah 

Beberapa batasan masalah yang ditarik dalam pengerjaan penelitian yaitu:  

1. PO yang diamati dalam penelitian ini adalah PO. Jaya Utama jalur Malang – 

Bojonegoro.  

2. Metode yang digunakan untuk menghitung biaya operasional kendaraan 

yaitu metode departemen perhubungan.  

3. Riset dilaksanakan pada saat nilai bakar bakat minyak (solar) Rp. 5.150,-

/liter.  

4. Status sosial penumpang tidak dibahas dalam riset ini.  

5. Kinerja angkutan umum mengenai frekuensi, head way, waktu tunggu, dan 

kecepatan tidak dibahas dalam riset ini. 

  

 


