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BAB 1
Pengenalan Pelayanan Angkutan Umum

1. Pendahuluan

Sistem transportasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari infrastruktur 
setiap daerah, baik daerah perkotaan maupun pedesaan, negara maju ataupun 
negara sedang berkembang.

Sejak  lama  telah  disadari  bahwa  kegiatan  angkutan,  baik  berupa  angkutan 
penumpang  maupun  barang  merupakan  salah  satu  aspek  yang  penting  dari 
kegiatan  manusia.  Oleh  karena  itu,  sejalan  dengan  majunya  jaman,  maka 
kebutuhan  akan  kegiatan  angkutan  ini  dirasakan  semakin  mendesak.  Hal  ini 
dapat  dilihat  dengan  adanya  upaya-upaya  yang  sedang  maupun  yang  telah 
dilakukan di banyak negara, baik berupa pembangunan prasarana transportasi, 
sarana angkutan maupun aspek legalitas lainnya.

Salah satu upaya penyediaan jasa angkutan bagi  masyarakat  adalah dengan 
dioperasikannya  angkutan  penumpang  umum.  Berbicara  masalah  angkutan 
penumpang umum, sebenarnya meliputi angkutan udara, kereta api, kapal laut, 
bus kota dan bus antar kota, taksi dan berbagai jenis angkutan umum lainnya.

Pada kesempatan ini yang akan dibahas lebih difokuskan pada angkutan umum 
yang beroperasi di jalan.

2. Tujuan Instruksional Umum

Setelah  mempelajari  materi  ini,  taruna  diharapkan  akan  memahami  dan 
mengetahui  tentang  angkutan  sebagai  satu  sistem  dan  beberapa  faktor 
berpengaruh  pada  bidang  angkutan,  serta  peran  angkutan  dalam  penentuan 
lokasi kegiatan ekonomi.

3. Tujuan Instruksional Khusus

Taruna diharapkan  dapat  menjelaskan  pengertian  angkutan  sebagai  suatu 
sistem, mampu menjelaskan faktor teknik yang berperan dalam mempengaruhi 
angkutan, dapat menjelaskan faktor fisik yang mempengaruhi dan menentukan 
dalam sistem angkutan,mampu  menjelaskan  faktor  ekonomi  dan  sosial  yang 
berpengaruh  dan  dipengaruhi  sistem  angkutan  serta  dapat  menjelaskan 
hubungan antara lokasi kegiatan ekonomi dengan ketersediaan angkutan.
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4. Uraian

4.1. Sistem Pengangkutan

Pengangkutan  adalah  suatu  bentuk  kegiatan  dimana  manusia,  komoditi  dan 
informasi  dibawa/dipindahkan  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain  melalui  suatu 
media tertentu. 

Media pengangkutan dapat berupa media daratan, media perairan dan media 
udara.  Untuk  setiap  media,  alat  transfer  yang  digunakan  bervariasi  sesuai 
dengan  kebutuhan,  misalnya  informasi,  menggunakan  media  udara  yang 
menggunakan alat transformasi informasi seperti radio, televisi, telepon, internet, 
dlsb. Sedangkan untuk mengangkut penumpang dan barang, ketiga media dapat 
dimanfaatkan sesuai dengan saran yang digunakan.

Berbagai  jenis  moda  angkutan  memiliki  karakteristik  teknis  yang  berbeda, 
misalnya untuk moda kereta api dan moda jalan memerlukan jalur-jalur untuk 
dilalui kendaraan sedangkan untuk moda air dan udara, selain media perairan 
dan media udara dibutuhkan pula terminal.

Memperhatikan  perbedaan  teknologi  setiap  jenis  alat  angkut  juga 
memperlihatkan adanya karakteristik yang spesifik untuk setiap jenis moda, baik 
dalam hal  wujud dan bentuknya maupun dari  segi  pengoperasian dan sistem 
jaringannya.  Kondisi  yang  demikian  tentunya  memberikan signifikansi  adanya 
keuntungan dan kelemahan untuk setiap jenis moda angkutan, yang berarti pula 
penggunaan  masing-masing  moda  akan  mempunyai  dampak  yang  berbeda 
terhadap pertumbuhan atau kemerosotan lingkungan dan perekonomian pada 
masyarakat yang dilayaninya.

Memperhatikan  pola  dan  kondisi  masyarakat  pada  daerah  perkotaan,  maka 
angkutan penumpang umum perlu mendapat perhatian, khususnya yang berupa 
kendaraan  bus.  Disamping  terdapat  keuntungan  dalam  pengoperasian  jenis 
angkutan ini, terdapat pula keterbatasan.

Kita ketahui bahwa dengan adanya perubahan di daerah perkotaan khususnya di 
kota-kota besar  sebagai  akibat  peningkatan jumlah penduduk,  perkembangan 
wilayah, meningkatnya perekonomian dan pendapatan penduduk serta berbagai 
sebab  lainnya,  akan  mempengaruhi  kegiatan  sosial  ekonomi  yang  semakin 
berkembang. Kondisi yang demikian menuntut penyediaan fasilitas baik berupa 
sarana,  prasarana maupun jasa  pelayan  menjadi  lebih  baik  agar  mekanisme 
kegiatan di perkotaan dapat terus berlangsung sebaik mungkin.
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4.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi angkutan umum

4.2.1. Faktor-faktor fisik dalam angkutan umum

Faktor-faktor fisik  yang berpengaruh terhadap angkutan dibagi  dalam 2 (dua) 
kelompok,  yaitu  permukaan  tanah  dan  cuaca.  Kedua  faktor  ini  mempunyai 
dampak terhadap jaringan angkutan, tetapi sifatnya tidak langsung.

a. Pemilihan Rute
Kenyataan bahwa suatu jajaran pegunungan mempunyai lembah tidaklah berarti 
bahwa  rute-rute  harus  melalui  lembah-lembah  itu.  Suatu  rute  yang  dibangun 
melalui lembah dan perbukitan di pegunungan harus berada atau dekat dengan 
jalur  perhubungan  yang  potensial  yang  menghubungkan  dua  tempat  dimana 
dapat membangkitkan permintaan angkutan antara dua tempat itu. Bila ternyata 
permintaan cukup banyak maka biaya pembangunan jalan yang relatif  mahal 
tersebut dapat dikompensasikan dengan permintaan ruas jalan yang optimal dan 
peranannya dalam pembangunan wilayah setempat.

Pemilihan dalam membuat suatu rute untuk suatu jalur angkutan melalui lembah-
lembah pegunungan sebenarnya merupakan masalah kompromi.

Memilih  membuat  rute  yang  mudah  biasanya  berarti  pengeluaran  biaya 
pembangunan jalan per km yang relatif murah, karena tidak banyak pekerjaan 
galian-timbunan dan konstruksi (pembangunan jembatan, dinding penahan, dsb). 
Rute-rute semacam ini biasanya panjang dan jauh, akibatnya biayanya pun akan 
menjadi tinggi.

Memperhatikan  hal  tersebut,  maka  perhitungan  yang  tepat  dan  akurat  akan 
sangat  berperan  dalam  penentuan  pemilihan  rute  jalan  pada  daerah 
pegunungan.

b. Daerah Dataran Tinggi dan Dataran Rendah

Dampak  dataran  tinggi  terhadap  jaringan  jalan  kereta  api  di  Pulau  Jawa 
merupakan gambaran yang baik tentang faktor-faktor fisik yang mempengaaruhi 
angkutan pada umumnya.

Kondisi geografis di sebelah selatan Bandung merupakan daerah pegunungan 
yang berbukit dan terjal sehingga kurang ideal untuk lintasan jaringan jalan baja 
karena kereta api tidak dapat melalui lintasan yang curam. Untuk menghindari 
daerah pegunungan,  lintasan kereta  api  dari  Bogor  ke Cianjur  dibuat  melalui 
Sukabumi,  berbeda dengan rute  jalan  raya  yang  dibuat  juga melalui  puncak. 
Jalan  raya  dan  jalan  baja  kedua-duanya  kemudian  melalui  rute  yang  sama 
menuju Bandung.
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Dampak dari  faktor fisik dalam contoh ini  merupakan dampak tidak langsung, 
karena faktor  teknologi  dapat  menjelaskan perbedaan-perbedaan antara jalan 
raya dan jalan kereta api pada daerah dataran tinggi antara Bogor dan Cianjur.
Dibandingkan jalan antara Bandung dan Tasikmalaya, jaringan jalan kereta api 
antara Semarang dan Surabaya pembuatannya jauh lebih mudah. Alasan-alasan 
kemudahan itu antara lain karena lintasannya tidak melalui pegunungan. Dalam 
hal ini keadaan permukaan yang relatif datar membawa dampak tidak langsung 
lintasan dan jaringan kereta api di daerah ini yang relatif lebih padat karena biaya 
pembangunannya yang relatif lebih murah.

Metoda  untuk  membuat  jalan  yang  modern  busa  saja  mengabaikan  dampak 
yang terjadi di  daerah pegunungan, meskipun biaya pembangunannya sangat 
mahal.  Di  Italia,  jalan  dibangun  di  pegunungan  Alpen dan  Appenim dengan 
menggunakan kombinasi yang berupa terowongan, viaduct maupun jalan layang. 
Jalan kereta api di Italia juga dibangun di pegunungan Alpen menyusuri lembah 
dan sungai dengan terowongan berbentuk spiral  melalui gunung-gunung yang 
besar,  supaya  kereta  api  dapat  lewat  tanpa  melalui  tanjakan-tanjakan  yang 
curam menuju lembah/celah gunung.

c. Bentuk-bentuk Tanah Lainnya
Jenis/bentuk tanah lainnya yang mempengaruhi jalan dan prasarana angkutan 
adalah jenis tanah berawa. Sebagai contoh, di daerah sebelah barat dan timur 
Kota Jakarta tidak terdapat hubungan jalan raya atau jalan kereta api. Hubungan 
rel KA antara Ciamis dan Pangandaran, secara berhati-hati menghindari tanah 
berawa Sungai Citandui. Kalimantan, Papua dan Sumatera mempunyai daerah 
rawa-rawa  yang  luas  dimana  sangat  sedikit  dibangun  prasarana  transportasi 
angkutan jalan atau bahkan KA tidak ada.

Sungai  adakalanya  busa  menjadi  rintangan  yang  cukup  berarti  untuk 
pengangkutan.  Sungai-sungai  yang  lebar  akan  menggunakan  biaya  investasi 
yang besar bila di  atasnya akan dibangun jembatan. Oleh sebab itu rute-rute 
yang  akan  dibuat  cenderung  berkonsentrasi  hanya  pada  satu  atau  dua  titik 
penyeberangan  saja.  Kemungkinan  lain,  sungai  juga  busa  dibuat  sebagai 
prasarana  angkutan  yang  merupakan  jalan  alam  yang  menembus  daerah 
pedalaman.  Disamping  itu,  daratan  di  sepanjang  sungai  dapat  dimanfaatkan 
untuk  membangun  prasarana  jalan.  Sebagai  contoh,  di  sepanjang  lembah 
Sungai Brantas yang melewati Kediri dibangun jaringan jalan dan lintasan KA.
Selain  bentuk-bentuk  yang  sudah diuraikan di  atas,  muara sungai  patut  pula 
dipertimbangkan sebagai faktor fisik yang penting dalam pembangunan jalan di 
sepanjang pantai.

Disamping itu, kondisi tanah yang lembek dan becek sukar untuk dibuat jalan 
dan  lintasan  KA.  Untuk  kondisi  tanah  yang  demikian  dibutuhkan  biaya  yang 
besar dan teknik pembangunan yang khusus pula. Sebagai contoh adalah Jalan 
Tol  Sedyatmo  yang  menghubungkan  Bandara  Soekarno-Hatta  dengan  Pluit, 
Jakarta.
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4.2.2. Faktor Cuaca

Faktor  cuaca  dalam  pembahasan  ini  dibedakan  atas  keadaan  cuaca  pada 
umumnya dan keadaan cuaca yang terjadi hanya pada waktu tertentu dan hanya 
sesekali saja.

Memodifikasikan  supaya  angkutan  umum  menyesuaikan  diri  dengan  faktor 
cuaca  biasanya  menambah  beban  pembiayaan  dalam  pembangunannya.  Di 
daerah  tropis,  dimana  curah  hujan  tinggi,  sangat  diperlukan  kanal-kanal 
penampungan  air  banjir.  Namun akan  lebih  sukar  dan  lebih  mahal  biayanya 
apabila  pembuatan  kanal  itu  hanya  berlandaskan  kebutuhan-kebutuhan  yang 
sifatnya sesekali saja.

Selain  dengan  pembangunan  kanal  saluran  air  hujan,  untuk  mengatasi 
genangan  air  hujan  di  daerah  yang  beriklim  tropis,  konstruksi  jalan  perlu 
dibangun dengan standar yang tinggi dan dengan perawatan yang intensif.
Memperhatikan  uraian  di  atas,  jelaslah  bahwa  untuk  mengantisipasi  kondisi 
cuaca yang hanya terjadi sesekali dibutuhkan biaya yang besar. Dengan alasan 
tersebut,  untuk  mengatasi  kondisi  yang  demikian  dalam  perhitungan  dapat 
digunakan faktor-faktor limit antara biaya dan tingkat hambatan yang masih busa 
diterima.

Pada  iklim  sedang,  kondisi  cuaca  musim  dingin  merupakan  faktor  fisik  yang 
paling  utama  pengaruhnya  terhadap  sistem  pengangkutan.Khususnya  untuk 
salju  dan  es,  diperlukan  alat-alat  pembersih  salju  yang  harganya  mahal  dan 
hanya digunakan pada musim dingin. Pagar-pagar penahan salju perlu dibuat 
untuk menahan longsoran salju. Sedang di daerah pegunungan dibuat pelindung 
jalan dari  beton untuk melindungi  kendaraan yang lewat  dari  longsoran batu-
batuan dan salju.

Kondisi yang sangat kering ternyata juga dapat mempengaruhi jaringan jalan. Di 
gurun pasir Sahara, jalan-jalannya banyak yang tidak diaspal. Ini bukan karena 
jalan  tersebut  tidak  busa diaspal,  tetapi  karena pasir  yang  ditiup  angin  akan 
cepat menutupi jalan dan untuk membersihkan jalan dari timbunan pasir tersebut 
akan  memerlukan  biaya  yang  sangat  tinggi.  Untuk  mengatasi  ini  jalan-jalan 
hanya ditandai dengan tonggak-tonggak besar atau drum-drum yang diisi pasir 
sebagai petunjuk adanya jalan. Penandaan ini dapat berjarak 1 km lebarnya dari 
masing-masing drum sepanjang jalan yang tertutup pasir itu.

4.2.3. Faktor-Faktor Sosial

Bidang  angkutan  memberikan  kesempatan  kerja  kepada  banyak  orang,  baik 
sebagai  operator,  pengusaha  angkutan  maupun  pada  bidang  industri  yang 
membuat sarana angkutan serta pengelola dan pengatur lalu lintasnya.

6



Dampak-dampak  sosial  pembangunan  pada  bidang  angkutan  menumbuhkan 
perubahan-perubahan mendasar tentang cara kita menjalani hidup ini, misalnya 
bertambah panjangnya perjalanan seseorang, kesempatan untuk mengunjungi 
tempat-tempat  yang  jauh  lebih  terbuka  serta  keleluasaan  dalam menentukan 
pilihan tempat tinggal, tempat bekerja dan tujuan perjalanan lainnya.

Di  negara-negara  yang  sedang  berkembang  perubahan  utama  adalah 
pergerakan urbanisasi dan kesempatan memperoleh pekerjaan baru. Sedangkan 
di negara-negara maju, perjalanan yang dilakukan sudah lebih pada perjalanan 
yang  bersifat  rekreasi  dan  untuk  keperluan  belanja,  disamping  juga  untuk 
maksud bekerja.

Di  banyak  negara  terdapat  pertumbuhan  permintaan  sosial  untuk  mobilitas 
pribadi  yang  lebih  besar  dan  memperhatikan  keterbatasan  prasarana  yang 
tersedia,  maka  kebutuhan  terhadap  angkutan  umum  yang  bersifat  masal 
merupakan hal yang tidak dapat dihindari.

5. Rangkuman

Media pengangkutan dapat berupa media daratan, media perairan dan media 
udara.  Untuk  setiap  media,  alat  transfer  yang  digunakan  bervariasi  sesuai 
dengan kebutuhan.

Berbagai  jenis  moda  angkutan  memiliki  karakteristik  teknis  yang  berbeda, 
misalnya untuk moda kereta api dan moda jalan memerlukan jalur-jalur untuk 
dilalui kendaraan sedangkan untuk moda air dan udara, selain media perairan 
dan media udara, juga dibutuhkan pula terminal. 
Beberapa faktor yang mempengaruhi penyediaan angkutan antara lain adalah 
faktor-faktor fisik dalam angkutan, faktor cuaca dan faktor sosial.
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BAB 2
PENENTUAN JARINGAN TRAYEK

1. Pendahuluan

Materi  latihan  dalam  bab  ini  akan  dimulai  dengan  pengenalan  pola  trayek 
dilanjutkan  dengan  pembahasan  kumpulan  dari  trayek-trayek  tersebut  yang 
membentuk pola jaringan trayek. Beberapa bentuk  trayek banyak dikembangkan 
di Kota-kota Indonesia, seperti  trayek lurus dengan atau tanpa deviasi,  trayek 
melingkar, dan trayek berbentuk frying pan atau fish tail.  Bentuk jaringannya pun 
bermacam-macam: linear,  kisi-kisi,  radial  atau gabungan dan variasi  tiap pola 
dasar trayek tersebut. Di dalam penyusunannya atau penetapannya, telah dibuat 
suatu pedoman sebagaimana PP. 43/1993 dan KM 68/1993.

Dalam hal kita belum mengetahui permintaan angkutan umum (aktual) di dalam 
wilayah studi (misalnya belum pernah dilakukan survei asal-tujuan sebelumnya), 
kita dapat memperkirakan permintaan potensialnya dari jumlah penduduk pada 
tiap  wilayah  kota.  Data  statistik  dapat  membantu  kita  menetapkan  wilayah 
pelayanan  angkutan  umumnya.  Tentu  saja  aspek  prasarana,  lingkungan  dan 
RUTR harus dikaji lebih dalam.

2. Tujuan Instruksional Umum

Setelah mempelajari pokok bahasan ini  taruna diharapkan dapat mengenali pola 
trayek dan pola jaringan trayek

3. Tujuan instruksional Khusus

Setelah mengikuti pembelajaran ini taruna dapat :
a. Mengenali pola trayek
b. Mengenali pola jaringan trayek
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4. Uraian Materi 

4.1 Pola Trayek

Terdapat beberapa pola dasar trayek seperti trayek lurus (linear), lurus dengan 
deviasi  di  tengah,  lurus  dengan  deviasi  di  ujung  pelayanannya  (membentuk 
frying pan atau fish tail), dan melingkar. Trayek lurus dapat berhenti di pusat kota 
atau  memotong  kota.  Perhatikan  gambar-gambar  pola  dasar  trayek  ilustratif 
berikut. 

Gb. 1 Trayek Linear Gb.2 Trayek Linear 
dengan Deviasi di 

Tengah

Gb. 3 Trayek Frying Pan

Gb. 4 Trayek Fish Tail Gb. 5. Trayek Melingkar Gb. 6 Trayek Tidak 
Beraturan

4.2 Pola Jaringan Trayek

Kumpulan  trayek-trayek  atau  jaringan  pelayanan  angkutan  orang  akan 
membentuk  pola  dasar  jaringan  pelayanan.  Sebagaiman  juga  suatu  trayek 
secara individual  dapat kita  kenali  polanya,  kumpulan trayek-trayek pun yang 
membentuk jaringan trayek pun dapat kita kenali pola dasarnya. Pada umumnya 
pola  dasar  jaringan  trayek  ini  berhubungan  erat  dengan  jaringan  jalan  yang 
membentuk kota. Pola dasar jaringan trayek yang umum adalah pola linear, pola 
kisi-kisi (grid-iron) dan pola radial. Perhatikan Gambar ilustratif berikut.
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Gb.6 Pola Jaringan 
Linear

Gb.7. Pola Jaringan Ring-
Radial

Gb. 8. Pola Jaringan Kisi-
kisi

4.3.  Muatan  Jaringan,  Struktur  Jaringan,  dan  Kewenangan  Penetapan 
Trayek

Muatan  Jaringan  trayek  semestinya  berisi   Asal-Tujuan  Pelayanan,  Jenis 
Pelayanan, Moda yang Dipergunakan serta Jumlah Kendaraan yang Diizinkan. 
Undang-undang Nomor 14/1992 beserta peraturan pelaksanaannya memberikan 
kerangka   struktur  hirarki  jaringan  pelayanan  trayek  serta  kewenangan 
penetapannya.

4.4 Penetapan Jaringan Trayek

Berikut ini kita akan berlatih menetapkan jaringan trayek kota dengan semata-
mata mempertimbangkan kebutuhan angkutan. Ingat di dalam PP. 43/1993 dan 
KM.  68/1995  disebutkan  bahwa  di  dalam  penyusunan  trayek  harus 
memperhatikan hal-hal sebegai berikut: Kebutuhan angkutan, prasarana (jalan 
dan terminal), tingkat pelayanan jalan, jenis pelayanan angkutan, rencana umum 
tata  ruang  serta  kelestarian  lingkungan.  Namun  dalam  latihan  ini  kita  akan 
secara sederana berlatih  menetapkan jaringan trayek  berdasarkan kebutuhan 
angkutan.  Agar latihan kita terarah,  tentukan terlebih  dahulu kriteria  di  dalam 
penentuan  trayek,  misalnya  minimum  penumpang  perhari  untuk  satu  trayek 
harus  busa  dilayani  oleh  minimum  5  kendaraan  dengan  sebagaimana  jenis 
layanan Tabel 1, trayek harus dirancang selurus mungkin melayani permintaan 
yang besar tersebut, tidak tumpang tindih, dua arah melalui jalan yang sama, 
tidak terlalu jauh atau terlalu dekat dengan mempedomani Tabel 2, mudah untuk 
dikembangkan, dan kriteria lain yang Saudara anggap layak dijadikan batasan.
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Tabel 1. Jenis Layanan

Klasifikasi Trayek
Jenis 

Pelayanan Jenis Kendaraan

Kapasitas 
Penumpang / 

hari/ kendaraan

Utilisasi / 
hari
(km)

Utama
- PATAS
- Lintas

- Bus Besar (DD)
- Bus Besar (SD)

1500-1800
1000-1200

250-300

Cabang
- PATAS
- Lintas

- Bus Besar 
- Bus Sedang

1000-1200
500-600

250-300

Ranting - Lintas
- Bus Sedang
- MPU

500-600
250-300

250-300

Langsung
- PATAS - Bus Besar 

- Bus Sedang
500-700
300-400

250-300

Tabel 2 Jarak Layanan

Klasifikasi Trayek Jenis Angkutan
Jarak Layanan

Km / Trip
Utama - Bus Besar 10 - 20

Cabang
- Bus Besar
- Bus Sedang

10 - 20

Ranting
- Bus Sedang
- MPU

5 - 10

Langsung
- Bus Besar
- Bus Sedang

10 - 20

5. Rangkuman

Terdapat berbagai pola dasar trayek dan jaringan trayek. Bentuk  trayek banyak 
dikembangkan ialah trayek lurus dengan atau tanpa deviasi, trayek melingkar, 
dan trayek berbentuk frying pan atau fish tail.  Sedangkan pola dasar jaringan 
berupa: linear, kisi-kisi, radial atau gabungan dan variasi tiap pola dasar trayek 
tersebut.  Di dalam penetapannya,  PP. 43/1993 dan KM 68/1993 memberikan 
pedoman  yakni  harus  mempertimbangkan  kebutuhan  angkutan,  kelas  jalan, 
terminal,  tingkat  pelayanan  jalan,  jenis  layanan,  RUTR  serta  kelestarian 
lingkungan.
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BAB 3
Aspek Pelayanan Angkutan Umum

1. Pendahuluan

Di  dalam  penyediaan  pelayanan  angkutan  penumpang  umum,  selain  aspek 
harga terdapat  pula  beberapa aspek lainnya  yang  juga dapat  mempengaruhi 
kebutuhan  untuk  setiap  moda  angkutan,  yaitu:  frekwensi,  metoda 
pemberangkatan dan kemampuan untuk mencapai tujuan.

2. Tujuan Instruksional Umum

Setelah  mempelajari  pokok  bahasan  ini  diharapkan  para  taruna  dapat 
memahami aspek-aspek pelayanan yang mempengaruhi kebutuhan transportasi.

3. Tujuan Instruksional Khusus

Taruna  diharapkan  dapat  menjelaskan  pengertian  frekwensi,  mengenal 
beberapa  metoda  pemberangkatan,  mengenal  konsep  aksesibilitas  dan 
keterandalan.

4. Uraian Frekwensi

Pengertian dari  frekwensi  angkutan adalah jumlah perjalanan kendaraan dalam 
waktu  tertentu.  Frekwensi  ini  dapat  diukur  dan  dinyatakan  sebagai  frekwensi 
rendah  atau  frekwensi  tinggi.  Secara  relatif  frekwensi  tinggi  dapat  diartikan 
bahwa  jumlah  perjalanan  dalam  suatu  periode  tertentu  banyak.  Sebaliknya, 
frekwensi rendah dapat diartikan sebagai jumlah perjalanan dalam suatu periole 
tertentu adalah sedikit.

Sebagai contoh, jika bus pada suatu rute berangkat dari suatu terminal rata-rata 
setiap 15 menit, maka frekwensi pelayanan adalah sebesar 4 perjalanan setiap 
jam. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

60 / 15 = 4 perjalanan tiap jam.

Frekwensi  pada  kenyataannya  merupakan  faktor  pelayanan  angkutan 
penumpang  umum  yang  sangat  penting,  karena  dapat  mempengaruhi  calon 
penumpang  dalam  menentukan  moda  mana  yang  akan  dipilihnya  untuk 
melakukan perjalanan. Tentu saja, moda angkutan yang sama dengan frekwensi 
yang tinggi merupakan alternatif pilihan yang menarik bagi calon penumpang.
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4.1 Metoda Pemberangkatan 

Ada empat metoda dasar pemberangkatan yang dapat dipakai untuk pelayanan 
angkutan penumpang umum, yaitu:

a. Pemberangkatan Berjadwal
Metoda ini biasanya dipakai pertama kali untuk pelayanan frekwensi rendah, 
misalnya pelayanan pesawat terbang, kereta api atau pelayanan bus jarak 
jauh. Waktu pemberangkatan untuk masing-masing kendaraan dijadwalkan 
sebelumnya dan calon penumpang dapat merencanakan perjalanannya, yaitu 
kapan mereka harus meninggalkan rumah untuk dapat tiba di tempat tujuan 
dengan waktu yang tertentu.

b. Pemberangkatan yang teratur/diawasi
Terdapat  berbagai  tipe pemberangkatan yang diatur/diawasi.  Prinsip dasar 
dari  pemberangkatan  yang  diatur/diawasi  adalah  bahwa  pengawas  dapat 
menyesuaikan waktu pemberangkatan pada setiap rute untuk mengimbangi 
perubahan-perubahan permintaan penumpang sepanjang hari.

Secara  ideal  pengawas  seharusnya  diizinkan  untuk  menetapkan  kembali 
perjalanan  bus  dari  rute  yang  satu  ke  salah  satu  rute  yang  lain  dengan 
alasan:

• permintaan penumpang berubah, atau
• untuk  mengisi  kekosongan  dalam  pelayanan  yang 

disebabkan karena adanya kecelakaan atau kerusakan kendaraan.

c. Pemberangkatan yang tidak diatur/diawasi
Jika pemberangkatan tidak diatur/diawasi, maka pengemudi diizinkan untuk 
memulai tiap perjalanannya kapan saja mereka menghendaki. Jika mereka 
mendapat perangsang keuangan untuk mengangkut penumpang sebanyak 
mungkin  pada  hari  kerja  maka  masyarakat  akan  beruntung,  karena  akan 
terjadi pelayanan yang lebih sering dilakukan.

Pemberangkatan  yang  tidak  diatur/diawasi  akan  dapat  mengakibatkan 
pelayanan  dengan  frekwensi  tinggi  pada  rute-rute  gemuk,  dan  pelayanan 
dengan frekwensi sangat rendah pada rute yang calon penumpangnya relatif 
sedikit.

d. Pemberangkatan dengan panggilan
Metoda ini dipakai dalam pengoperasian taksi dan kendaraan kecil  lainnya 
dalam  pelayanan  angkutan  umum.  Perjalanan  dilakukan  atas  permintaan 
penumpang. Hal ini membuat taksi dan pelayanan lain yang sejenis sangat 
menarik  bagi  penumpang  yang  menginginkan  perjalanan  yang 
menyenangkan sesuai  dengan kemampuannya.  Kelemahannya,  kondisi  ini 
hanya menyenangkan apabila tersedia cukup kendaraan.
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4.2 Kemampuan Untuk Mencapai Tujuan (Accessibility)

Penumpang  lebih  menyukai  pelayanan  angkutan  yang  menyediakan 
kemampuan untuk masuk sampai tempat tujuan dimana mereka memulai dan 
mengakhiri perjalanan.

Moda  angkutan yang  berbeda-beda  menyediakan  tingkat  kemampuan  masuk 
(mencapai tujuan) yang berbeda berdasarkan 2 (dua) alasan yang terpisah, yaitu 
kualitas jalan dan kebutuhan angkutan umum. 

4.3 Keterandalan (reliability)

Jika penumpang yakin  bahwa angkutan yang dioperasikan mempunyai  waktu 
keberangkatan  dan  kedatangan  yang  teratur  sehingga  mereka  dapat 
merencanakan perjalanannya, maka berarti moda angkutan ini dapat diandalkan.

4.4 Pesan Tempat Sebelumnya

Untuk  perjalanan  jarak  jauh,  penumpang  menghendaki  kepastian  tempat 
duduknya  pada  hari  keberangkatannya.  Jika  kemungkinan  pesan  tempat 
sebelumnya  ada  pada  perusahaan  bus,  perusahaan  ini  akan  menarik  lebih 
banyak penumpang daripada perusahaan yang tidak mempunyai sistem pesan 
tempat.

4.5 Waktu Bepergian

Penumpang biasanya menghendaki waktu perjalanan yang sesingkat mungkin 
dan ini dibuktikan menurut kenyataan bahwa penumpang yang mempunyai uang 
yang  cukup,  memilih  perjalanan mereka dengan pesawat  terbang,  kereta api 
atau paling tidak bus cepat.

4.6 Kapasitas Bagasi/Barang

Pada pelayanan  jarak  jauh dan pelayanan angkutan pedalaman,  penumpang 
sering  melakukan  perjalanan  dengan  membawa  barang  yang  cukup  banyak. 
Tentunya  angkutan  umum  yang  menyediakan  ruang  bagasi  yang  cukup 
merupakan pilihan.

Pada pelayanan angkutan penumpang dalam kota dan pinggiran kota dimana 
pada  umumnya  atau  sebagian  besar  penumpang  mengadakan  perjalanan 
dengan  sedikit  barang,  maka  penumpang  yang  membawa  banyak  barang 
sebaiknya menggunakan moda angkutan lain seperti taksi.
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5 Rangkuman

Dalam memberikan pelayanan angkutan umum terdapat beberapa aspek yang 
perlu  diperhatikan.  Aspek-aspek  ini  sangat  berpengaruh  terhadap  permintaan 
pelayanan jasa angkutan umum.

Pada bab ini telah dibahas secara sekilas tentang aspek-aspek dimaksud, yaitu 
frekwensi pelayanan, metoda pemberangkatan, aksesibilitas dan keterandalan,  
motoda pemesanan tempat, waktu perjalanan serta kapasitas bagasi.
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BAB 4
PENENTUAN JUMLAH KENDARAAN 

ANGKUTAN UMUM DALAM TRAYEK TETAP

1. Pendahuluan

Di  dalam  menentukan  jumlah  kendaraan  yang  akan  melayani  suatu  trayek 
tertentu  dapat  didekati  dengan  beberapa  cara.  Jika  kita  sudah  mengetahui 
kebutuhan pengangkutan yang ada atau permintaan aktualnya, kemudian kita 
sediakan  sejumlah  kendaraan  untuk  melayani  trayek  tersebut  sesuai  dengan 
jumlah kebutuhannya, maka kita mendekatinya dengan pendekatan permintaan 
pasar. Jika kita menset-up kriteria atau kinerja pelayanan trayek sebagai acuan 
alokasi kendaraan tersebut dengan pendekatan produksi. Jika kita semata-mata 
mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah dan trayek yang akan dilayani 
diperuntukan  untuk  mendukung  dan  mendorong  pengembangan  wilayah 
tersebut kita mendekatinya dengan pendekatan arahan perencanaan.

Pertanyaan  kita  yang  terpenting  ialah  bagaimana  cara  menetapkan  jumlah 
kendaraan  berdasarkan  paeraturan  prundang-undangan  yang  berlaku?, 
bagaimana cara menentukan jumlah kendaraan tersebut secara lebih rinci dalam 
praktek? Di dalam pokok bahasan modul ini  kita akan mencoba mengungkap 
dan menghitung jumlah kendaraan berdasarkan hal-hal tersebut di atas.

2. Tujuan Instruksional Umum

Setelah  mengikuti  pembelajaran  ini  taruna  diharapkan  dapat  melakukan 
perjhitungan  dan  memilih  metoda  yang  tepet  di  dalam  penentuan  jumlah 
kendaraan.

3. Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti mata ajaran ini, taruna dapat :
3.1 Menghitung jumlah kendaraan berdasarkan PP No. 41/1993
3.1 Menghitung jumlah kendaraan dengan pendekatan produksi
3.1 Menghitung jumlah kendaraan dengan pendekatan perencanaan
3.1 Menghitung jumlah kendaraan dengan metoda break even
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4. Uraian Materi

4.1. Menurut PP 41 Tahun 1993

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 1993 antara lain disebutkan 
bahwa  suatu  trayek  baru  dapat  dibuka  dan  tambahan  kendaraan  dapat 
dioperasikan  pada  trayek  yang  ada  jika  faktor  muatannya  di  ats  70  % dan 
terdapat fasilitas terminal yang memadai. Untuk trayek dalam kota faktor muatan 
tersebut  harus  menggunakan  ukuran  dinamis  (mengapa?)  dan  dirumuskan 
sebagai berikut.

            ( Σ Pnp-km )
LF =                                                        100 % (1)

(Σ Bus-km x K )  
di mana : 
LF : Faktor muatan dinamis
Σ Pnp-km : Jumlah penumpang dikalikan dengan panjang perjalanannya 

dalam satu satuan waktu tertentu
Σ Bus-km : Jumlah perjalanan bus dikalikan dengan panjang trayek dalam 

satu satuan waktu tertentu.
K : Kapasitas bus

Dari  rumusan  di  atas  jelas  bahwa  peraturan  perundangan  mengarahkan  kita 
menggunakan pendekatan permintaan. Dengan pendekatan faktor muatan 70 % 
ini  ada  dua  kepentingan  yang  dilindungi  yakni  pengusaha  angkutan  dan 
pengguna jasa. Perwujudan dari perlindungan terhadap pengusaha, misalnya, di 
dalam  penentuan  tarif  angkutan  kita  bepedoman  kepada  faktor  muat  70  % 
(dalam  hal  trayek  langsung  atau  trayek  dengan  tarif  berdasarkan  jarak) 
sedemikian  rupa  sehingga  pendapatan  pengusaha  angkutan  dapat  menutup 
biaya operasinya. Sedangkan wujud perhatian kita terhadap pengguna jasa ialah 
bahwa dengan tingkat faktor muatan 70 % ini terdapat cadangan kapasitas 30 % 
Untuk mengakomodasi kemungkinan lonjakan penumpang, serta pada tingkat ini 
tingkat kesesakan penumpang di dalam kendaraan masih diterima.

Survei di dalam kendaraan (on-board survei atau on-bus survei) dengan jumlah 
sampel  yang  benar  adalah  cara  terbaik  unyuk  mendapatkan  penumpang-
kilometer dan bus-kilometer untuk trayek yang sudah ada. Namun perlu diingat, 
kita tidak dapat hanya menggunakan data satu hari  survei untuk menentukan 
faktor muatan selama setahun. (Diskusikan).

Lantas bagaimana kita menentukan jumlah kendaraan untuk trayek baru dibuka? 
Bagaimana juga kita mengestimasi jumlah kendaraan pada trayek baru menurut 
PP ini?
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4.1.1. Penentuan Kendaraan Untuk Trayek Baru

Untuk penetuan jumlah kendaraan pada trayek  baru  data  tentang kebutuhan 
angkutan didapat dari survei wawancara rumah tangga ata survei sejenis lainnya 
yang  memasukkan  pertanyaan  tentang  preferensi  penumpang  terhadap 
pelayanan yang akan diberikan. Tingkat ketelitian survei ini untuk mendapatkan 
kebutuhan  aktual  relative  rendah.  Oleh  karenanya  digunakan  data  ini  hanya 
menentuikan  permintaan  potensi.  Selanjutnya,  di  dalam  pengalokasian 
kendaraannya  penyesuaian  berdasarkan  judgment yang  rasional  perlu 
dilakukan.

Peraturan pemeriksaan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 1993 tentang Angkutan 
Jalan pada pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa :

Pembukaan trayek baru dilakukan dengan ketentuan :
a. adanya permintaan angjkutan yang potensial, dengan perkiraan faktor 

muatan di atas 70% (tujuh puluh persen), kecuali angkutan perintis.
b. Tersediannya fasilitas terminal yang sesuai”

Berpedoman kepada ketentuan tersebut, jika kita telah mempunya matriks asal 
tujuan perjalanan, misalnya sudah dipisahkan menurut alat angkutnya (angkutan 
umum),  penentuan  jumlah  kendaraan  yang  akan  diopersasikan  dapat 
mempedomani langkah-langkah berikut :

(1) Siapkan matriks asal-tujuan penumpang angkutan umumn
(2) Identifikasi  zona-zona  potensial  (yang  pergerakan  antar 
zonanya  besar)  serta  belum dilayani  angkutan umum secara  langsung 
(JPI = jumlah penumpang untuk trayek langsung)
(3) Identifikasikan  potensi  angkutan  pada  zona-zona  lainnya 
yang  akan  dilalui  trayek  tersebut  jika  peklayanan  yang  direncanakan 
bukan trayek langsung tetapi regular.
(4) Jumlahkan permintaan angkutan pada rencana trayek yang 
akan dilalui tersebut ( JPr = jumlah penumpang untuk trayek regular)
(5) Tentukan jenis dan kapasitas kendaraan yang direncanakan 
akan melayani trayek tersebut ( K = kapasitas)
(6) Ukur  Waktu  tempuh  dari  awal  sampai  ke  akhir  trayek 
beserta waktu berhenti di persinggahan sepanjang lintasan (running time), 
serta  tambahkan  waktu  singgah  (layover  time atau  stand  time)  yang 
direncanakan di terminal (WT = Waktu Tempuh)
(7) Tentukan jam operasi per hari (JO = lama operasi per hari)
(8) Ukur panjang lntasan trayek (PT = panjang trayek)
(9) Taksir  rata-rata  panjang  perjalanan  penumpang  yang 
diperkirakan akan menggunakan trayek tersebut (TL- trip length).
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Anda  dapat  menggunakan  rumus  pendekatan  berikut  untuk  menaksir 
panjang perjalanan penumpang :

Σ Pi j 

TL = (2)
Σ Ti j

di mana :
TL : rata-rata panjang perjalanan penumpang (trip length) dalam km
Pi j : panjang trayek dari zona i ke zona j
Ti j : jumlah penumpang dari zona i ke zona j
(10) Hitung jumlah kendaraan untuk  trayek  yang  direncanakan 
dengan rumus berikut:
                      
                              JP
JK =                                          x (PT/TL) x c                                    (3)
              K x 70 % x (JO/WT)

Di mana :
JK : jumlah kendaraan yang dibutuhkan
JO, PT, K, WT, TL : sebagaimana di atas
70 % : faktor muat
c :  faktor  koreksi  untuk  ketetapan  data  asal-

tujuan perjalanan

catatan :
1) Kapasitas kendaraan
Satu hal yang perlu didiskusikan ialah kapasitas bus yang dipergunakan di 
dalam perhitungan. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 1993 pasal 
97  menyatakan  kemungkinan  penumpang  berdiri  untuk  kendaraan 
dengan tinggi lebih dari 1.7 m dari lantai bus bagian dalam, sebesar 0.17 
m2/penumpang.  Dengan  perkataan  lain  untuk  mobil  trayek  dalam kota 
untuk pelayanan jumlah regular-ekonomi, bukanlah jumlah tempat duduk, 
melainkan jumlah tempat duduk di tambah hasil bagi luas ruangan untuk 
berdiri dengan 0.17 m2.

2) Faktor koreksi ketetapan data ( c ) adalah judgement dari perencana 
angkutan. Untuk menghindari keputusan yang salah perencana angkutan 
di  dalam  memberikan  asukan  pemberian  izin  trayek  selayaknya 
memberikan  faktor  koreksi  ini.  Tindahkan  yang  bijaksana  barangkali 
dengan  melakukan  uji  coba  dahulu  50  %  dari  perkiraan  kebutuhan 
berdasarkan  perhitungan  di  atas.  Jika  ternyata  layak  baru  kemudian 
ditambahkan. Artinya nilai c pada rumus di atas sama dengan 50 %.
3) Beberapa studi juga memasukan kemungkinan terjadinya induced trip 
dan mode transfer trip. Misalnya, Colin Buchanan and Partners atas nama 
Direktorat  Jendrak  Purhubungan  Darat  dalam  studi  di  Surabaya:  Bus 
Management  and  Operations  Improvement  Implementation  project 
menambahkan 10 % dari perkiraan kebutuhan yang diestimasi.  Induced 
trip adalah perjalanan yang terbangkit akibat adanya bentuk suatu bentuk 
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pelayanan  baru,  sedangkan  mode transfer  trips adalah  pengguna jasa 
angkutan umum yang sebelumnya menggunakan kendaraan pribadi atau 
jenis moda lainnya. Penambahan 10 % ini oleh karena dalam studinya di 
Surabaya Colin Buchanan and Partners tidak dilakukan survei preferensi.
4) Hal ini yang perlu dicatat ialah bahwa dengan dioperasikan trayek baru 
kemungkinan akan mempengaruhi trayek-trayek lainnya. Misalnya, calon 
pengguna trayek baru tersebut kemungkinan sebelumnya menggunakan 
pelayanan trayek lainnya untuk memenuhi kebutuhan perjalanannya.
5) Faktor kemampuan untuk membayar juga perlu dipertimbangkan baik 
di  dalam menentukan jenis kendaraan maupun jumlah kendaraan yang 
dioperasikan.

4.1.2. Penentuan Kendaraan Untuk Trayek Yang Sudah Ada

Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 juga mengatur 
penambahan  kendaraan  untuk  trayek  yang  sudah  terbuka,  yakni  dengan 
menggunakan  pendekatan  faktor  muatan  di  atas  70  %,  kecuali  untuk  trayek 
perintis.  Lagi,  untuk  trayek  regular  faktor  muatan  yang  dimaksud  semestinya 
menggunakan pendekatan dinamis agar tidak terjadi kelebihan penawaran. Ingat 
prinsip  efisiensi  penggunaan  kendaraan.  Faktor  lain  yang  harus  diperhatikan 
ialah tingkat operasi kendaraan per tahun atau per hari serta pencapaian jumlah 
perjalanan  yang  semestinya  dapat  dilakukan  per  harinya.  Penetapan  jumlah 
perjalanan yang dapat dicapai per hari ini melibatkan pertimbangan lainnya yakni 
lamanya waktu lay over di terminal dan running time. sebaiknya lay over time di 
terminal tidak melebihi 10 % dari running timenya. Running time didapatkan dari 
survei  on-bus  dan  atau  survei  statis.  Di  dalam  penerapannya  kita  bisa 
menggunakan rata-rata running time hariannya atau jika running time pada jam 
sibuk  sangat  mencolok  maka  perbedaan  running  time  harus  diberlakukan  di 
dalam perhitungannya.

Dan uraian tersebut, perkiraan jumlah kendaraan baru trayek yang sudah ada 
harus dimulai dengan evaluasi kinerja operasi armada yang ada, kemudian jika 
dari hasil evaulasi kinerja terutama perolehan rit per hari serta tingkat operasinya 
sudah ideal, maka kebutuhan kendaraan harus dapat diperkirakan.

a. Tingkat Operasai

Dengan menggunakan asumsi kerja per tahun, misalnya 300 hari, maka tingkat 
operasi idealnya adalah :

TO = (300/365) x 100 % = 82,2 %

Cek apakah kendaraan operasi per harinya sama dengan atau lebih dari 82,2 % 
dari jumlah kendaraan yang diizinkan. Jika kurang dari itu maka tingkat operasi 
kendaraan angkutan umum tersebut  buruk.  Atau  jika  TO-nya  sangat  rendah, 
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maka upaya untuk menghitung penambahan kendaraan sebaikanya dihentikan 
kecuali jika menginginkan data tentang kinerja operasinya. Dalam hal ini bukan 
kendaraan baru  yang  ditambahkan tetapi  optimasi  pengoperasian  yang  perlu 
dilakukan.

b. Perolehan Rit Per Hari

Dengan mengetahui WT dan jam operasi yang diizinkan kita dapat mengetahui 
perolehan rit  per  hari  per  kendaraan,  yaitu  dengan membagi  jam operasinya 
tersebut dengan  RTT. Misalnya, jam operasi per hari 14 jam, dan WT dua jam, 
maka  perolehan  rit  per  kendaraan  per  hari  semestinya  tujuh  rit  atau  tujuh 
perjalanan PP. cek apakah perolehan ritnya sama dengan atau lebih dari tujuh. 
Jika kurang dari itu maka perolehan rit per harinya dikatakan buruk. Atau jika 
perolehan  rit  per  harinya  sangat  rendah,  maka  upaya  untuk  menghitung 
penambahan kendaraan sebaiknya  dihentikan kecuali  kita  menginginkan data 
tentang  kinerja  operasinya.  Dalam  hal  ini  bukan  kendaraan  baru  yang 
ditambahkan tetapi optimasi pengoperasian yang perlu dilakukan.

c. Hitung Faktor Muatan

Gunakan rumus untuk menghitung faktor muat dinamis sebagaimana persamaan 
(3). Ingat, gunakan faktor muatan dinamis bukan statis atau bukan indeks tempat 
duduk terjual, agar efisiensi pengoperasian angkutan umum menjadi optimum. 
Lihat pokok bahasan latihan untuk cara perhitungannya cek apakah kurang dari 
70 %.

d. Hitung Jumlah Kendaraan yang Dibutuhkan

TO          PRs         LF 
JKb =             x       x            x  Jki (4)

82,2 %       Pri         70 % 

PK = JKb – Jki   (5)

Di mana :

JKb = jumlah kendaraan yang dibutuhkan 
TO = tingkat operasi kendaraan dalam prosen
PRs = perolehan rit sebenarnya (kenyataan)
Pri = perolehan rit menurut izin
Jki = jumlah kendaraan menurut izin
Pk = penambahan kendaraan
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4.2. Penentuan Jumlah Kendaraan dengan  Production-Led Approach

Pendekatan  ini  banyak dipergunakan  oleh  Negara  maju.  Pihak  yang  lebih 
berkepentingan  di  dalam  hal  ini  ialah  pengusaha  angkutan.  Hal  ini  dapat 
dimengerti karena beberapa Negara maju menerapkan kebijaksanaan deregulasi 
di bidang pelayanan angkutan umum.
Kriteria  pertama  dalam  penyediaan  kendaraan  ialah  dengan  menentukan 
headway atau frekuensi pelayanan, kemudian jumlah kendaraan yang diperlukan 
ialah  dengan membagi  waktu  perjalanan pulang  pergi  plus  waktu  singgah di 
terminal  dengan headwaynya,  headway yang di  set-up biasanya ialah angka-
angka  bulat  pembagi  60  menit  yang  menghasilkan  angka  bulat,  atau  biasa 
disebut Clock Face Headway. Angka-angka tersebut ialah 1,2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 
15, 20, 30, dan 60.

Berikut  didaftar  beberapa  keuntungan  yang  diperoleh  baik  oleh  pengusaha 
maupun pengguna jasa dengan menggunakan pendekatan ini :

1) Memudahkan penjadwalan kendaraan (pembuatan jam perjalanan)
2) Mudah mengalokasikan jumlah kendaraan
3) Mudah mengkoordinasikan antar-pelayanan rute
4) Dapat  merangsang  penumpang  dengan  menggunakan  bus  oleh 

karena keteraturan time-tabel. 
5) Kepastian 
6) Kemampuan manajemen untuk meningkatkan mutu pelayanan sesuai 

dengan strategi pasarnya ditantang.

Diskusikan dan tambahkan beberapa keuntungan lainnya. 

Dalam pekerjaan yang sebenarnya pada beberapa Negara maju menggunakan 
paket program komputer seperti Bus Model, Satchmo dan sejenisnya. 

4.2.1. Frekuensi Pelayanan Sebagai Dasar Penentuan

Lihat pokok bahasan penjadwalan untuk menghitung dengan metoda ini.

4.2.2. Strategi Pasar Sebagai Dasar Penentuan

Metoda  ini  menggunakan  pendekatan  elastisitas  yakni  respon  penguna  jasa 
terhadap naik-turunnya  tingkat  pelayanan  yang  biasanya  frekuensi  pelayanan 
dan tarif yang diberlakukan. Metoda permainan judi (game theory) banyak yang 
dipergunakan untuk mempengaruhi pasar dan permintaan angkutan.

Tujuan menajemen menentukan jumlah kendaraan yang akan dialokasikan pada 
suatu daerah pelayanan tertentu. Misalnya,memaksimumkan pelayanan, pangsa 
pasar atau keuntungan. 
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4.3. Pendekatan Perencanaan

Di dalam perhitungannya,  pendekatan ini  sama dengan pendekatan produksi. 
Perbedaannya  terletak  pada  dasar  penentuan  trayeknya  dan  atau  strategi 
pengoperasiannya. Diskusikan.
Pendekatan ini  dipilih  untuk trayek-trayek perintisan dan trayek-trayek lainnya 
yang  dipruntukan  untuk  melayani  dan  mengembangkan  kawasan-kawasan 
tertentu.

4.3.1. Menghitung Indeks Tempat Duduk terjual

Indeks tempat  terjual  ialah angka banding antara rata-rata  tertimbang jumlah 
penumpang  per  perjalanan  dengan  kapasitas  tempat  duduk  kendaraan  yang 
terlayani.

        JP
I = (6)

                    K
Di mana :

JP : rata-rata jumlah penumpang per perjalanan
K : kapasitas kendaraan 

4.3.2. Menghitung Pendapatan Operasi

Pendapatan operasi per perjalanan adalah fungsi jumlah penumpang dan tarif 
yang digunakan kepada penumpang per perjalanan.

PO = JP x T (7)
Di mana :

PO = pendapatan operasi per perjalanan
JPm = jumlah penumpang per perjalanan
T = tarif

Dalam  hal  diberlakukan  diferensiasi  tarif  terhadap  penumpang  umum  dan 
pelajar, pendapatan operasi harus dihitung dengan rumus :

PO = Σ(PNPu x Tu) + Σ (PNPp x Tp)

di mana :
PNPu dan PNPp : penumpang umum dan penumpang pelajar
Tu dan Tp : tarif umum dan pelajar

Sedangkan jika diberlakukan tarif jarak atau zona, dapat dihitung dengan cara 
yang sama dengan tarif diferensisi di atas.
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4.3.3. Menghitung Biaya Operasi Kendaraan

Indeks  break  even  atau  titik  impas  dihitung  dengan  membagi  biaya  operasi 
kendaraan  per  perjalanan  dengan  pendapatan  operasi  kemudian  dikalikan 
dengan indeks tempat duduk terjual.

              BOK
Ibep =               x I (9)
                PO 

 
Di  mana :

Ibep = indeks brek even
BOK = biaya operasi kendaraan per perjalanan
PO = indeks tempat duduk terjual

4.3.4. Menghitung Jumlah Kendaraan yang Dibutuhkan

Jumlah  kendaraan  yang  dibutuhkan  selanjutnya  dihitung  dengan  mengetahui 
faktor-faktor tersebut di atas. Pengkajian kinerja operasi berupa tingkat operasi 
dan  perolehan  rit  per  hari  juga  perlu  dilakukan,  sehingga  penentuan  jumlah 
kendaraan yang dibutuhkan diformulasikan sebagai berikut : 

TO          PRs       Ibep 
JKb =             x       x            x  Jki (10)

82,2 %       Pri            I 

PK = JKb – Jki (11)

5. Rangkuman

Terdapat beberapa pendekatan penentuan jumlah kendaraan. Pendekatan faktor 
muatan sebagaimanan PP 43/1993 harus dibarengi dengan perhitungan tingkat 
operasi dan perolehan rit yang sebenarnya dapat dilakukan setiap harinya. Jika 
kendaraan  akan  dioperasikan  untuk  trayek  kota  maka  pertimbangan  tentang 
panjang perjalanan penumpang harus dimasukkan di dalam perhitungan.

Alternatif pendekatan untuk menetapkan kebutuhan kendaraan pada trayek yang 
sudah ada ialah pendekatan titik impas, meskipun dalam baberapa hal metoda 
ini  dapat  juga  mengkaji  kelayakan  trayek  baru.  Pendekatan  ini  memberikan 
perlindungan kepada pengusaha dalam hal kelangsungan usahanya, sedangkan 
wujud  perlindungan  kepada  pengguna  jasa  jika  tarif  yang  ditetapkan  juga 
mempertimbangakan daya beli masyarakat.
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6. Latihan / soal

1. Gunakan matriks asal-tujuan pengguna angkutan umum pada Lampiran 
Tabel  1,  dan data standar pelayanan yang disajikan pada tabel  2,  serta 
Gambar  1  untuk  rute  1  yang  direncanakan.  Tentukan  kendaraan  yang 
dibutuhkan.

2. Trayek langsung harus menghubungkan zona 12 dan 7 melalui jalan-jalan 
sebagaimana ditunjukkan  Gambar 1.  Panjang tiap ruas jalan dapat diambil 
dari  gambar  tersebut.  Buatlah  asumsi  kecepatan  perjalanan  dan  waktu 
singgah di terminal . tentukan jumlah kendaraannya

3. Jika trayek yang menghubungkan zona 12 dan 7 tersebut dilayani trayek 
regular, tentukan jumlah kendaraannya.

4. hasil  evaulasi  kinerja  angkutan  umum  disajikan  pada  Tabel  3.  hitung 
kebutuhan kendaraannya dengan menggunakan :

a. Pendekatan faktor muatan pelayanan 70 %
b. Pendekatan faktor muatan break even
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BAB 5
PENENTUAN JUMLAH KENDARAAN UMUM 

TIDAK DALAM TRAYEK

1. Pendahuluan
Bentuk  pelayanan  angkutan  umum  tidak  dalam  trayek  dapat  berupa  taksi, 
kendaraan sewa, dan angkutan wisata. Wilayah pelayanan dan jenis pelayanan 
yang dapat diberikan dari  ketiga bentuk angkutan tidak dalam trayek ini  telah 
diatur dalam peratuan perundangan yang berlaku. Di dalam penentuan jumlah 
kendaraan yang dapat diizinkan beroperasi pada wilayah tertentu dapat didekati 
dengan pendekatan perencanaan umum umum jika pada daerah tersebut belum 
terdapat pelayanan sama sekali, tetapi kemudian harus dilakukan penyesuaian 
untuk mementukan kebutuhan aktual untuk daerah tersebut.

2. Tujuan Instruksional Umum
Setelah  mengikuti  pembelajaran  ini  taruna  diharapkan  dapat  memahami 
pendekatan  umum di  dalam menentukan  jumlah  kendaraan  angkutan  umum 
tidak dalam trayek.

3. Tujuan Instruksional Khusus
Setelah mengikuti pembelajaran ini dengan seksama taruna dapat :

• Menentukan  jumlah  taksi  yang  dibutuhkan  pada  suatu  wilayah 
tertentu dengan pendekatan umum
• Menentukan jumlah angkutan sewa yang dibutuhkan pada wilayah 
tertentu dengan pendekatan umum.
• Menentukan  jumlah  angkutan  pariwisata  yang  dibutuhkan  pada 
wilayah tertentu dengan pendekatan umum.

4. Uraian Materi
4.1. Penentuan Jumlah Kebutuhan Taksi

Kiteria Umum
Rumusan  kriteria umum berikut  hanya cocok diterapkan pada kota-kota yang 
belum dioperasikan taksi.  Artinya,  jika  taksi  masih  dalam perencanaan untuk 
dioperasikan.
Dalam penetuan jumlah kebutuhan taksi digunakan tiga buah variabel, yakni :

• Klasifikasi kota
• Fungsi kawasan perkotaan 
• Sektor Unggulan

Klasifikasi  kota  adalah  ukuran  kota  ditinjau  dari  jumlah  penduduk,  yang 
menggambarkan potensi permintaan umum.
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Klasifikasi Kota Jumlah Penduduk

Megapolitan > 5 juta
Metropolitan 1 - 5 juta
Kota Bvesar 500.000 - 1.000.000
Kota Sedang 100.000 - 500.000
Kota Kecil 20.000 - 100.000

fungsi Kawasan Perkotaan ditinjaun dari aktifitas kota:
• Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
• Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
• Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
• Pusat kegiatan Khusus (PKK)

Nilai atau bobot  untuk PKN = 1
Nilai atau bobot untuk PKW = 0.5
Nilai atau bobot untuk PKL dan PKK = 0.33

Sektor Unggulan , kegiatan utama yang mendukung perekonomian kota
• Kelompok I : Jasa dan Perdagangan 
• Kelompok II : Pariwisata
• Kelompok III : Industri dan Pertanian

Sektor Unggulan 
(SU)

PKN PKW PKL PKK

Kelompok I 1,00 1,00 1,00 1,00
Kelompok I + II 0,90 0,90 0,90 0,90
Kelompok I + II + III 0,80 0,80 0,80 0,80
Kelompok II 0,50 0,50 0,50 0,50
Kelompok II + III 0,40 0,40 0,40 0,40
Kelompok III 0,25 0,25 0,25 0,25

berdasarkan  kepada  data  empiris,  penentuan  jumlah  taksi  di  suatu  kota 
digunakan rumus sebagai berikut :

JT = JP x FK x SU 

di mana :
JT : jumlah taksi (dalam satuan)
JP : jumlah penduduk (dalam ribuan)
FK : fungsi kawasan (tergantung kepada nilai PKN, PKW, PKL, PKK)
SU : sektor unggulan (tergantung kepada nilai kelompok sektor)
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Preferensi Penumpang
Metoda  alternatif  penentuan jumlah taksi  yang dibutuhkan di  suatu kota ialah 
dengan mengadakan survei  langsung kepada calon pengguna taksi  potensial 
dengan menanyakan preferensi mereka terhadap moda yang direncanakan akan 
dioperasikan. Serangkaian skenario ditawarkan kepada mereka, baik skenario 
hipotesis (Stated Prefence) maupun preferensi langsung (revealed Preference). 
Permasalahan  yang  akan  ditemui  di  dalam  mendapatkan  data  tentang 
kebutuhan  masyarakat  terhadap  taksi  ialah  menentukan  siapa  pengguna 
potensial taksi. Pengalaman dari kota lain, mungkin dapat diterapkan seperti  : 
tamu hotel,  penumpang bandara,  kelompok masyarakat  berpendapatan tinggi 
dan  menengah  baik  kelompok  Captive  Riders  maupun  Choice  Riders. 
Permasalahan lainnya ialah menentukan keunggulan komparatif  moda taksi di 
bandingkan moda pesaingnya,  seperti  bus,  angkutan  kota,  dan  mobil  pribadi 
yang akan dengan mudah dimengerti oleh respondent.

Untuk pengguna jasa setempat yang akan melakukan kegiatan hariannya secara 
rutin,  penelitian  harus  dibuat  segmenasi  sesuai  dengan  maksud,  waktu 
melakukan  perjalanan  serta  tujuan  perjalanannya.  Artinya,  kita  mencoba 
membuat segmen pasar tertentu angkutan taksi sesuai dengan maksud dan jam 
perjalanan serta panjang perjalanannya.

Anda  dapat  memulainya  dengan  metoda  sederhana,  yaitu  dengan  meminta 
respondent mengisikan kesediannya untuk memilih alat angkut (taksi) yang akan 
direncanakan  dibandingkan  dengan  moda  angkutan  alternatifnya.  Dengan 
menggunakan teknik analisis yang sederhana Anda kemudian dapat menaksir 
jumlah taksi untuk kota tersebut. Tentu saja dukungan data statistik diperlukan 
untuk mengexpand sampel survei anda.

Analisa Regresi Antar-Wilayah

Jika  data  statistik  pengoperasian  taksi  untuk  kota-kota  di  Indonesia  tersedia 
dalam  jumlah  cukup,  Anda  juga  dapat  mengestimasi  jumlah  taksi  yang 
dibutuhkan  di  suatu  kota  dengan  analisis  regresi  antar-wilayah.  Carilah 
hubungan  yang  mungkin  antara  jumlah  taksi  dengan  variabel  bebas  seperti 
jumlah penduduk, jumlah kendaraan pribadi, jumlah angkutan umum, dan yang 
lainnya.  Kelemahan regeresi   antar-wilayah ini  ialah varian-nya akan melebar 
sesuai dengan ukuran kotanya, yang lazim disebut heterokedastisiti, dan akan 
terdapat data outliers.
Untuk mempertinggi derajat kebebasan dari persamaan regresi yang anda buat, 
dapat dilakukan pooling antara data antar-wilayah (cross-sectional) dengan data 
runtun waktu (time series), jika data histories dari tahun ke tahun untuk kota-kota 
tersebut tersedia.
Pada dasarnya metoda ini hampir sama dengan metoda empiris sebagaimana 
pedoman Ditjendat.

28



Kriteria Detail

Penafsiran Peraturan Perundangan

Kriteria kinerja kebutuhan taksi sebagaimana dijelaskan dalam KM 68/1993 ialah 
dengan  tingkat  penggunaan  60  %.  Meskipun  tidak  ada  penjelasan  tentang 
tingkat pengguanan tersebut kita dapat menafsirkan, bahwa paling tidak 60 % 
kendaraan  bergerak  harus  terisi  penumpang,  dan  40%  lainnya  merupakan 
kilometer mati, pada saat kendaraan mencari penumpang.

Satu  hal  yang  perlu  mendapatkan  kajian  ialah  jika  taksi  beroperasi  pada 
pangkalan  tetap  tanpa  memutar  dengan  kilometer  kosong,  yaitu  taksi  hanya 
berjalan jika ada penumpang pada pangkalan tersebut (hotel, bandara, terminal, 
stasiun  dan  pusat  kegiatan  lainnya).  Dengan  perkataan  lain,  tingkat 
penggunaannya (mungkin) akan lebih tinggi dari 60 % meskipun taksi tersebut 
tidak  mencapai  kilometer  operasi  ideal.  Memperhatikan  kenyataan  ini  perlu 
kriteria tambahan, yaitu pencapaian kilometer operasi, per hari atau per tahun. 
Ini  akan  terikait  dengan  kelayakan  finansial  pengusahaan.  Artinya,  tingkat 
penggunaan 60% dengan jumlah kilometer produksi ideal harus memberikan titik 
impas pengusahaan. 

Hal lainnya, sebagaimana juga pada penentuan jumlah kendaraan pada trayek 
tetap, tingkat operasi per tahun harus dipertimbangkan. Hari operasi per tahun 
idealnya ialah 300 hari, artinya tingkat operasi setidak-tidaknya harus mencapai 
(300/365) X 100% = ±  82 %.

Dengan memperhatikan faktor  diatas,  kita  dapat  memformulasikan kebutuhan 
kendaraan sebagai berikut : 

                                 TO x TP x Taksi-Km x JT
                 JT ‘ =  

                                         82% x 60% x Taksi-Km-Ideal

dimana : 

JT’= jumlah kebutuhan taksi
TO=  tingkat  operasi  (dalam % hari  operaasi  dibagi  jumlah  hari  dalam 

tahun )
TP =   tingkat penggunaan (dalam % km-terjual dibagi 

km-produksi)
Taksi-km-ideal =  kilometer-produksi-ideal  yang  memberikan  titik 

impas pada tingkat 
  penggunaan 60 % (dalam km)
JT = jumlah taksi menurut  izin

4.2. Penentuan Jumlah Angkutan Wisata Dan Angkutan Sewa
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Pada dasarnya metoda penetuan jumlah kendaraan wisata serta angkutan sewa 
sama dengan angkutan taksi. Perbedaan  yang perlu dicatat ialah bahwa pada 
angkutan sewa, hari sewa dibandingkan dengan jumlah hari dalam satu bulan 
atau satu tahun  merupakan tingkat penggunaan, jika sistem sewa dalam basis 
hari, dan  akan  lebih rumit lagi jika tarif sewa dalam basis jam. Demikian juga 
dengan angkutan wisata.
 
5. Rangkuman

Penentuan jumlah  kendaraan yang  dibutuhkan untuk kendaran umum tidak 
dalam  trayek  pada  wilayah  tertentu  dapat  didekati  dengan  pendekatan 
perencanaan umum jika pada daerah tersebut belum terdapat pelayanan sama 
sekali,  tetapi  kemudian  harus  diakukan  penyesuaian  untuk  menentukan 
kebutuhan aktual untuk daerah tersebut. 

BAB 6
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PENENTUAN MODA ANGKUTAN

1. Pendahuluan

Pemilihan moda angkutan jalan yang akan dioperasikan  untuk melayani 
trayek  yang  direncanakan  merupakan  proses  yang  harus  melibatkan 
pertimbangan:  jumlah  permintaan  angkutan,  kondisi  pasokan  prasarana 
(jalan  dan  terminal),  dan  kemampuan  masyarakat  untuk  membayar  tarif 
yang ditawarkan tiap moda. Jadi pada dasarnya pertimbangan pemilihan 
meliputi aspek teknis sarana dan prasarana, aspek efisiensi pengoperasian 
sistem dan aspek sosio-ekonomi masyarakat.

2.  Tujuan Instruksional Umum

Setelah  mengikuti  pembelajaran  ini  taruna  diharapkan  dapat  memahami 
secara  umum  konsep  pemilihan  moda  angkutan  umum  yang  akan 
dioperasikan untuk melayani suatu trayek.

3. Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti pembelajaran ini dengan seksama taruna dapat
• Memilih moda angkutan berdasarkan jenis dan jarak layanan
• Memilih moda angkutan menurut ukuran kota
• Memilih moda angkutan mempertimbangkan aspek prasarana jalan

4. Uraian Materi

4.1. Pemilihan Moda Angkutan Berdasarkan Jenis dan Jarak  Layanan

Trayek angkutan kota harus disusun berdasarkan hiraki dan sifat pelayanannya. 
Trayek-trayek utama semestinya hanya dilayani dengan kendaraan  bus besar, 
baik yang berlantai tunggal maupun lantai ganda atau tempelan. Trayek cabang 
menggunakan  bus  besar  dan  bus  sedang,  sedangkan  trayek  ranting 
menggunakan  bus  sedang  dan  mobil  penumpang  umum.  Di  samping  jenis 
layanan, jarak layanan juga menentukan efisiensi penggunaan moda angkutan, 
dan harus menjadi pertimbangan di dalam pemilihan moda angkutan umum.

Tugas 1.
Manfaatkan tabel berikut. Tentukan jenis kendaraan yang dapat melayani  tiap 
trayek.
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Klasifikasi 
Trayek

Jenis 
Pelayanan

Jenis 
Kendaraan

Jarak 
Layanan
Km / Trip

Kapasitas 
Pnp / hari/ 
kendaraan

Utilisasi / 
hari
(km)

Utama
- PATAS
- Lintas

10 - 20
1500-1800
1000-1200

250-300

Cabang
- PATAS
- Lintas

10 - 20
1000-1200
500-600

250-300

Ranting - Lintas 5 - 10
500-600
250-300

250-300

Langsung
- PATAS

10 - 20
500-700
300-400

250-300

Moda Angkutan Menurut Jenis dan Jarak Layanan

Klasifikasi 
Trayek

Jenis 
Pelayanan Jenis Kendaraan

Jarak 
Layanan
Km / Trip

Kapasitas 
Pnp / hari/ 
kendaraan

Utilisasi / 
hari
(km)

Utama - PATAS
- Lintas

- Bus Besar (DD)
- Bus Besar (SD)

10 - 20 1500-1800
1000-1200

250-300

Cabang - PATAS
- Lintas

- Bus Besar 
- Bus Sedang

10 - 20 1000-1200
500-600

250-300

Ranting - Lintas - Bus Sedang
- MPU

5 - 10 500-600
250-300

250-300

Langsung - PATAS - Bus Besar 
- Bus Sedang

10 - 20 500-700
300-400

250-300

4.2. Penentuan Moda Angkutan Menurut Ukuran Kota

Butir  latihan di  atas mengasumsikan semua kota berukuran sama, yaitu  kota 
besar. Pada kenyataannya, ukuran kota di Indonesia bervariasi. Untuk itu moda 
angkutan  yang  dipilih  untuk  melayani  trayek-trayek  tersebut  pun  dapat 
disesuaikan menurut ukuran kotanya.

Tabel 2. Klasifikasi Trayek dan Moda Angkutan Menurut Ukuran Kota

Ukuran Kota

Klasifikasi Trayek

Kota Raya
>1.000.000

Kota Besar
500.000-

1.000.000

Kota Sedang
100.000-
500.000

Kota Kecil
<250.000

Utama KA
Bus Besar 
(SD,DD)

Bus Besar Bus Besar
Bus Sedang

Bus Sedang

Cabang Bus Besar
Bus Sedang

Bus Sedang Bus Sedang
Bus Kecil

Bus Kecil

Ranting Bus Sedang
Bus Kecil

Bus Kecil MPU MPU

Langsung Bus Besar Bus Besar Bus Sedang Bus Sedang

4.3. Penentuan Moda Angkutan Menurut Aspek Prasarana
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Aspek prasarana jalan jelas menentukan jenis alat angkutan yang dipilih, oleh 
karena tiap moda angkutan mempunyai dimensi dan karakteristik operasi yang 
berbeda.

Tugas 2.

Manfaatkan data berikut. Tentukan jenis moda angkutan yang menurut Saudara 
tepat untuk melayani tiap kelas jalannya.

Kelas Jalan Ukuran Kendaraan
Kecepatan 

Paling
Fungsi

Jenis 
Angkutan

Panjang
(mm)

Lebar
(mm)

Berat
(ton)

Rendah (untuk 
dalam kota)

Kelas I 18000 2500 >10 30 km/jam Arteri

Kelas II 18000 2500 10 30 km/jam Arteri

Kelas IIIA 18000 2500 8 20-24 km/jam
Arteri atau 
Kolektor

Kelas IIIB 12000 2500 8 20 km/jam Kolektor

Kelas IIIC 9000 2100 8 10-20 km/jam Lokal

Moda Angkutan Menurut Aspek Prasarana Jalan

Kelas Jalan Ukuran Kendaraan
Kecepatan 

Paling
Fungsi

Jenis 
Angkutan

Panjang
(mm)

Lebar
(mm)

Berat
(ton)

Rendah (untuk 
dalam kota)

Kelas I 18000 2500 >10 30 km/jam Arteri Bus DD
Bus Tempelan
Bus SD
Bus Sedang

Kelas II 18000 2500 10 30 km/jam Arteri Bus DD
Bus Tempelan
Bus SD
Bus Sedang
MPU

Kelas IIIA 18000 2500 8 20-24 km/jam Arteri atau 
Kolektor

Bus DD
Bus Tempelan
Bus SD
Bus Sedang
MPU
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Kelas IIIB 12000 2500 8 20 km/jam Kolektor Bus SD
Bus Sedang
MPU

Kelas IIIC 9000 2100 8 10-20 km/jam Lokal Bus SD
Bus Sedang
MPU

4.4. Penentuan Moda Angkutan Umum Menurut Pertimbangan Lainnya.

Pertimbangan  pemilihan  moda  angkutan  sebenarnya  tidak  sesederhana 
sebagaimana  butir-butir  di  atas.  Pertimbangan-pertimbangan  efisiensi, 
aspek teknis prasarana dan sarana, faktor lingkungan, dan sosio-ekonomi 
masyarakat  terutama  keamampuan  daya  beli  masyarakat,  serta 
karakteristik  dari  permintaannya  harus  dikaji  secara  mendalam.  Namun 
demikian  pokok-pokok  dalam  latihan  kita  dalam  bab  ini  memberikan 
panduan  awal  di  dalam  menentukan  moda  angkutan  yang  akan 
dialokasikan pada trayek-trayek yang direncanakan.

5. Kesimpulan

Pada tahap awal pemilihan moda angkutan harus disesuaikan dengan jenis 
dan  jarak  layanan  trayek  yang  direncanakan.  Ukuran  kotapun 
mempengaruhi penentuan moda angkutan yang dipilh,  di  samping aspek 
prasana jalan yang akan mendukung pelaksanaan operasi trayek tersebut. 
Secara lebih komprehensif, pemilihan alat angkut harus dikaji secara detail 
menyangkut aspek teknis sarana dan sarana, efisiensi sistem, lingkungan 
hidup, serta aspek sosio-ekonomi masyarakat.
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BAB 7
PELAKSANAAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM

1. Pendahuluan

Pola pelayanan operator adalah jaringan rute yang dioperasikan. Jaringan rute 
dalam kota biasanya berkembang dari rute ke rute seiring dengan pertumbuhan 
kota.  Rute-rute pedesaan dan antar  kota biasanya  didikte  oleh jaringan jalan 
yang  menghubungkan  daerah  pemukiman dengan  pusat  kegiatan  kota.  Rute 
baru timbul karena adanya perubahan permintaan akibat pertumbuhan kota dan 
dengan adanya jalan baru.

Pengoperasian  bus  dengan  mempergunakan  jadwal  yang  ditetapkan  secara 
teratur pada setiap rute yang dilayani merupakan salah satu kriteria pelayanan 
angkutan umum yang perlu mendapatkan perhatian besar.
Dengan  dioperasikannya  bus  berjadwal  berarti  pengguna  jasa  dapat 
merencanakan  perjalanannya  secara  lebih  baik,  sehingga  waktu  yang 
dipergunakannya dapat lebih produktif.

2. Tujuan Instruksional Umum

Setelah mempelajari materi ini tarunadiharapkan dapat mengerti dan memahami 
tata  cara  dan prosedur  pemberian ijin  operasi  kendaraan umum dan mampu 
mengalokasikan  bus  dan  awaknya  serta  memberikan  pengawasan  terhadap 
operasional bus.

3. Tujuan Instruksional Khusus

Dengan memahami dan mengerti materi ini taruna akan dapat menjelaskan tata 
cara pemberian ijin operasi dan persyaratan kendaraan yang akan dioperasikan 
serta  dapat  menjelaskan  manfaat  dan  kriteria  jadwal  angkutan  umum, 
menjelaskan  tata  cara  penyusunan  jadwal  bus,  menjelaskan  metoda  dalam 
mengkompilasi jadwal, menjelaskan cara mengalokasi bus dan awak bus yang 
beroperasi serta melaksanakan pengawasan operasi angkutan umum.

4. Uraian

4.1. Ijin Untuk Operasi

Sebelum operator dapat beroperasi pada suatu rute atau pada rute baru, dia 
harus mengajukan permohonan kepada Dinas Perhubungan untuk mendapatkan 
ijin.  Jika Dinas Perhubungan menyetujui  rute itu,  operator akan menerima ijin 
yang merinci jumlah bus yang dapat dioperasikan pada rute tersebut. Ijin itu juga 

35



merinci  kapasitas  bus.  Jika  operator  gagal  memperoleh  dan mengoperasikan 
bus di  rute yang telah ia peroleh ijinnya dalam waktu 6 (enam) bulan, Dinas 
Perhubungan dapat mencabut/menarik kembali ijinnya.

4.2. Kendaraan

Jika operator memperoleh ijin untuk rute baru, dia harus menetapkan bus mana 
yang diperuntukkan pada rute tersebut. Operator dapat membeli bus tambahan 
kecuali jika ia dapat mengalihkan busnya dari rute yang lain.

Biasanya  membeli  bus  kecil  dapat  lebih  cepat  dilakukan  karena  tipe  ini 
diproduksi secara massal. Bus besar biasanya dibuat berdasarkan atas pesanan 
(costum  built).  Antara  waktu  memesan  bus  besar  dan  waktu  menerima  bus 
tersebut  dari  pabrik  akan  memakan  waktu  beberapa  minggu  atau  bahkan 
beberapa bulan.

4.2.1. Petunjuk Tujuan dan Petunjuk Nomor Rute

Untuk melakukan perjalanan penumpang perlu mengetahui kemana tujuan bus 
sebelum mereka naik.  Oleh karena itu para operator harus menuliskan nama 
terminal tujuan dan nama halte/perhentian antara dari terminal asal ke terminal 
tujuan.  Beberapa  operator  juga  menuliskan  nama-nama  daerah  utama  yang 
dilaluinya, dan menuliskan nomor rute.

Di Indonesia setiap bus diijinkan hanya untuk satu rute. Di beberapa negara lain 
operator  bebas  memindahkan  operasi  bus  dari  satu  rute  ke  rute  lain  bila 
diperlukan. Praktek yang demikian memiliki beberapa keuntungan operasional. 

Karena pada setiap pergantian rute yang dilakukan operator harus mengganti 
nomor rute yang sesuai, maka setiap bus harus dilengkapi dengan ”roller blinds”. 
Jika bus dipindahkan dari satu rute ke rute yang lain, pengemudi atau kondektur 
memutar gagang yang menggulung roller blinds untuk menunjukkan tujuan bus. 
Jika  rute  baru  untuk  angkutan  jenis  bus  dibuka,  maka  roller  blinds perlu 
dilengkapi dengan nomor dan asal-tujuan rute tersebut disertai dengan informasi 
yang diperlukan.

Pada saat  ini  di  negara-negara maju,  pabrik bus telah melakukan percobaan 
untuk menggunakan petunjuk elektronis. Percobaan ini menggunakan kristal cair 
yang serupa dengan petunjuk yang digunakan dalam mesin hitung saku.
Secara  teoritis  petunjuk  elektronis  akan  mempunyai  beberapa  keuntungan 
dibandingkan penggunaan roller blinds, yaitu:
(1) Ingatan  (memory) elektronis  dapat  diprogramkan  untuk 

dapat memasukkan banyak perjalanan asal dan tujuan, serta nomor rute;
(2) Petunjuk  elektronis  memerlukan  pemeliharaan  yang 

sederhana  karena  tidak  memerlukan  suku  cadang  gerak,  roller  blinds 
seringkali memerlukan perbaikan.
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Disamping  keuntungan  sebagaimana  disebutkan  di  atas,  petunjuk  elektronis 
kadang-kadang sulit dibaca pada siang hari. 
Selain kedua cara seperti  diuraikan di  atas, beberapa operator menggunakan 
papan  yang  dapat  dipindahkan  untuk  memperlihatkan  tujuan  jika  bus 
dipindahkan rute perjalanannya.

4.2.2. Perlengkapan Jalan

Rambu pemberhentian bus, petunjuk jadwal perjalanan dan tempat perhentian 
(shelter) seringkali digolongkan sebagai perlengkapan jalan.

Sebelum rute baru dioperasikan, perlengkapan jalan seperti disebutkan di atas 
perlu  disediakan  sesuai  dengan  kebutuhan.  Pada  tempat-tempat  yang  dilalui 
oleh beberapa rute bus, maka tempat tersebut perlu disediakan tempat naik dan 
turun penumpang yang memadai dan dilengkapi dengan informasi tentang rute 
bus yang melalui tempat tersebut (dapat berupa nomor rute bus yang sesuai).

Jika pelayanan dioperasikan menurut jadwal  perjalanan, maka sangat penting 
untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang ”kapan” bus lewat di 
tempat tersebut, terutama untuk bus yang beroperasi dengan frekwensi rendah.

Pihak  pengelola  lalu  lintas  dan  angkutan  umum  selayaknya  memberikan 
informasi kepada masyarakat apabila rute baru dibuka. Informasi tersebut dapat 
diberikan  melalui  media  massa  dan/atau  pengumuman  yang  diberikan  pada 
perhentian bus, baik yang ada pada terminal asal maupun terminal tujuan.

4.2.3. Dokumen Pengawasan Operasional

Sebelum membuka rute baru, pengelola angkutan harus menyiapkan dokumen 
pengawasan operasional yang baru.

Pengusaha angkutan yang hanya memiliki sedikit bus sering tidak memerlukan 
prosedur  pengawasan  formal.  Sebaliknya  pengusaha  besar  memerlukan 
prosedur  pengawasan  yang  terinci,  karenanya  mereka  perlu  memanfaatkan 
tenaga pengawas yang profesional untuk mengawasi kegiatan dan aktifitas para 
pengemudi, kondektur dan bus-bus yang menjadi aset perusahaan.

Berikut  akan  diuraikan  prosedur  pengawasan  yang  biasa  digunakan  dalam 
pengoperasian angkutan umum:

a. Pendaftaran Awak Bus
Setiap  pagi,  pada  saat  akan  memulai  operasi,  pengemudi  dan  kondektur 
harus mendaftarkan namanya sebelum mereka mengambil bus. Karenanya 
pengawas harus bertugas pada depo sebelum bus pertama diberangkatkan 
sesuai  jadwalnya.  Kadng-kadang  pengawas  juga  bertindak  sebagai 
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pemberangkat  (dispatcher) yang  memiliki  daftar  tiap  pemberangkatan  bus 
yang dijadwalkan dari depo. Daftar ini disusun menurut urutan waktu dengan 
waktu  pemberangkatan  pertama  berada  pada  posisi  teratas  dalam 
daftardimaksud. 
Sebelum rute baru mulai dioperasikan, daftar pemberangkatan harus diubah 
untuk menyesuaikan dengan jumlah bus yang dioperasikan dengan rute baru 
tersebut.
b. Running Boards
Jika pengusaha angkutan menggunakan running boards, alat ini harus dibuat 
untuk setiap bus yang dijadwalkan guna proporsi pelayanan rute baru.
c. Lembaran Pencatat Perjalanan
Banyak  pengusaha  angkutan  memantau  waktu  kedatangan  dan 
keberangkatan yang sebenarnya dari bus yang dioperasikannya pada setiap 
rute. Ini dilakukan dengan formulir yang hampir identik dengan formulir yang 
digunakan dalam survei keberangkatan dan kedatangan secara statis.
d. Grafik Tarip
Jika dipergunakan tarip dengan sistem jarak, operator harus menyiapkan dan 
mencetak grafik tarip untuk rute baru.
e. Daftar Pergantian Awak Bus
Banyak  pengusaha angkutan umum memantau penggantian awak  busnya 
pada akhir shift yang pertama.
Daftar  tiap  penggantian  awak  bus  yang  dijadwalkan  pada  setiap  lokasi 
dipersiapkan  sesuai  dengan  urutan  waktu.  Pengawas  pada  lokasi 
penggantian awak bus harus mencatat waktu setiap penggantian awak bus. 
Jika rute baru dioperasikan, lembaran pencatat perlu disesuaikan.

 
4.3. Definisi Penjadwalan

Apakah yang dimaksud dengan penjadwalan?

Penjadwalan adalah tugas untuk memastikan bahwa bus yang dijadwalkan telah 
tersedia  dengan  cara  yang  paling  efisien.  Dua  hal  yang  diatur  dalam 
penjadwalan adalah bus dan awak bus.

Bus  mempunyai  nilai  modal  yang  tinggi  dan  biaya  gabungan.  Agar 
pengoperasian  bus  dapat  dilaksanakan  secara  efisien,  maka  operator  harus 
berusaha memperkecil  jumlah bus yang dioperasikan namun tetap memenuhi 
kebutuhan.

Awak  bus  merupakan  komponen  biaya  yang  besar  dalam perhitungan  biaya 
operasi bus. Pengoperasian bus sering dilaksanakan secara padat karya, namun 
untuk  mencapai  tingkat  efisiensi  yang  tinggi,  operator  harus  berusaha 
memperkecil jumlah awak bus yang diperlukan.
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Memperhatikan uraian di atas, jelaslah bahwa penjadwalan bus adalah proses 
perencanaan  operasi  pelayanan  bus  secara  keseluruhan  untuk  memperkecil 
jumlah bus yang dipergunakan dan awak bus yang diperkerjakan.
Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penyusunan jadwal adalah:

a. pembuatan daftar perjalanan;
b. kompilasi penjadwalan bus; dan
c. kompilasi  penjadwalan awak bus dan pembuatan daftar nama awak 
bus.

4.3.1. Pembuatan Daftar Perjalanan

Daftar  perjalanan  adalah  bagian  yang  penting  dari  apa  yang  disebut  prinsip 
pengoperasian secara berjadwal. 

Daftar  perjalanan  harus  memuat  semua  informasi  yang  diperlukan  tentang 
pelayanan bus khusus, yaitu tentang:

a. pelayanan yang dioperasikan secara rinci;
b. headway;
c. waktu yang memperlihatkan bagaimana frekwensi itu berubah;
d. waktu  keberangkatan dan waktu  tiba  di  terminal,  shelter  dan 

rute utama;
e. waktu perjalanan.

Apakah isi informasi daftar perjalanan yang baik?

Ada  beberapa  cara  yang  dapat  kita  pergunakan  dalam  pembuatan  daftar 
perjalanan yang baik, yaitu:

a) ’Clock-Face Headways’

C-FH adalah  suatu  satuan waktu  yang  dapat  dibagi  secara  tepat  dengan 
perioda 60 menit, yang selalu diulang pada saat yang sama setiap jam.
C-FH merupakan alat bantu yang sangat berguna bagi penumpang dan bagi 
mereka  yang  tugasnya  mengontrol  pelayanan  bus  untuk  mengerti  suatu 
daftar perjalanan.

Contoh:
Jika  jadwal  perjalanan  dinyatakan  jam 07.30 WIB dan beroperasi  tiap  10 
menit, maka kita dapat mengetahui bahwa keberangkatan adalah pada waktu 
yang  sama  setiap  jam.  Dengan  demikian  kita  dapat  dengan  mudah 
mengetahui kapan bus akan tiba apabila melihat jadwal perjalanan berikut:

Pusat kota 07.00 07.10 07.20 ....s/d.... 23.00
Boundary 07.15 07.25 07.35 ....s/d.... 23.15
Sekolah 07.18 07.28 07.38 ....s/d.... 23.18
Pabrik 07.22 07.32 07.42 ....s/d.... 23.22
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Dengan demikian akan mudah bagi kita untuk mengetahui bus paling dekat 
waktunya yang akan berangkat dari sekolah setelah jam 10.30, yaitu pada 
jam 10.18, 10.28, 10.38, 10,48.

Apabila  headway  yang  ditetapkan  adalah  9  menit  dengan  awal 
keberangkatan  yang  sama  yakni  jam  07.18,  maka  jadwal  setiap 
keberangkatan adalah 07.18, 07.27, 07.36, 07.45. 07.54, 08.03, 08.12, 08.21, 
08.30 dan seterusnya. Dengan demikian headway 9 menit bukan clock-face 
oleh karena tidak dapat dibagi dalam 60 menit dan tidak dapat diulang setiap 
jam.

b) Inter Timing
Adalah suatu keadaan dimana kita berada di suatu tempat perhentian bus 
dan 2 (dua) bus dengan tujuan yang sama datang secara bersamaan.
Untuk menghindari terjadinya hal tersebut, maka dalam penyusunan jadwal 
bus  perlu  dilakukan  secara  ekstra  hati-hati  untuk  menghindari  terjadinya 
overlapping, yang dapat memperpendek headway pada lintasan tersebut.

c) Interworking
Adalah proses menghubungkan 2 (dua) atau lebih pelayanan angkutan bus 
secara  operasional  bersama,  sehingga  2  (dua)  atau  beberapa  pelayanan 
yang telah dihubungkan dapat melakukan perjalanan pengganti satu dengan 
yang lainnya pada jalur-jalur pelayanan yang dihubungkan.
Agar  pelayanan  interworking  dapat  dilaksanakan,  beberapa  persyaratan 
harus ditetapkan, diantaranya: pelayanan harus beroperasi bersama-sama 
paling tidak pada satu terminal dan dengan headway yang sesuai.

4.3.2. Kompilasi Jadwal Bus

Setelah  menentukan  tipe  pelayanan  yang  diperlukan,  merupakan  tugas 
penyusun  jadwal  untuk  memastikan  bahwa  semua  perjalanan  yang 
direncanakan  akan  terlaksana  dengan  baik,  dengan  pengaturan  waktu  yang 
efisien.  Maksudnya  berarti  memperkecil  jumlah bus yang  dioperasikan dalam 
pelayanan dengan menjaga kelebihan waktu singgah pada angka yang paling 
rendah. 

Proses kompilasi jadwal bus perlu mempertimbangkan 2 (dua) hal penting, yaitu:

a. Running Time
Terdapat  2  (dua)  jenis  running  time, yaitu:  service  running  time  dan  dead 
running time. 
Service running time adalah kelonggaran waktu pada pengoperasian angkutan 
dalam  pelayanan  angkutan  penumpang  untuk  asal  dan  tujuan  tertentu. 
Walaupun  running time  biasanya memiliki  standar pada suatu rute sepanjang 
hari,  prinsip  running  time  yang  berbeda  juga  telah  diberlakukan  yaitu 
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kelonggaran waktu yang berbeda sesuai dengan keadaan dan kondisi sepanjang 
hari.

Dead running time  adalah waktu pelayanan bus antara 2 (dua) terminal yang 
dilaksanakan secara ketat. Dead running time biasanya jarang digunakan dalam 
operasional pelayanan bus. Ia hanya bermanfaat untuk menjalankan bus secara 
cepat dengan tujuan yang telah ditentukan.

b. Layover (Stand) Time
Layover time  adalah suatu periode waktu yang dapat ditambahkan pada akhir 
perjalanan  atau  juga  di  tengah  perjalanan  yang  panjang,  yang  dipergunakan 
untuk mengatur operasi bus serta memberi kesempatan kepada awak bus untuk 
mengaso.

Adakalanya  layover  meliputi  2  (dua)  unsur,  yakni  minimun  dan  kelebihan. 
Layover  yang  kelebihan  adalah  suatu  produk  proses  penjadwalan  yang  jika 
terjadi  dapat  dihilangkan  oleh  produsennya.  Jika  kita  gagal  untuk 
mengidentifikasikan kedua unsur  tersebut  secara  terpisah,  maka hal  tersebut 
dapat berakibat pada penyusunan jadwal yang tidak tepat dan kurang efektif.

Minimum layover adalah waktu singgah minimum yang diperlukan sesuai dengan 
dana yang tersedia.

Excess  layover (layover  yang  kelebihan)  adalah  suatu  hasil  dari  proses 
penjadwalan dan hanya terjadi karena adanya hubungan antara round trip time 
dan headway. 

Penghapusan excess layover bertujuan untuk efisiensi penggunaan bus.

4.4. Alokasi Bus dan Awak Bus

4.4.1. Alokasi Bus
Terdapat  beberapa prinsip  yang berbeda yang dapat  diterapkan pada proses 
mengalokasikan bus untuk operasional  angkutan.  Secara konsekuen terdapat 
beberapa metoda yang berbeda untuk alokasi bus pada rute dan alokasi bus 
yang dioperasikan.

a. Alokasi Tetap
Metoda yang paling sederhana untuk alokasi  bus dapat diuraikan sebagai 
alokasi tetap. Pada metoda ini tiap bus dialokasikan pada rute yang sama 
setiap hari.

Metoda  alokasi  tetap  ini  memiliki  beberapa  keuntungan  dan  kerugian. 
Keuntungannya adalah, biasanya tiap bus kembali ke depo pada waktu yang 
sama tiap malam dan dapat diparkir pada tempat yang sama tiap malam. Di 
pagi  hari  awak  bus  dapat  dengan  mudah  menuju  busnya  dan 
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pemberangkatan  di  pagi  hari  merupakan  suatu  kegiatan  rutin  yang  tidak 
berubah.  Keuntungan  lainnya  adalah  bus  tidak  perlu  dilengkapi  dengan 
penunjuk  tempat  tujuan.  Nomor  rute  tujuan  dan  informasi  lainnya  dapat 
dipasang atau dicat di bagian depan, belakang dan samping bus.

Adapun  kerugian  metoda  ini  adalah,  pada  jangka  pendek  terdapat  hanya 
sedikit  fleksibilitas  operasional  yang  dapat  dilakukan.  Selain  itu,  jika  pada 
suatu rute bus yang beroperasi rusak atau terjadi kecelakaan, maka untuk 
memindahkan bus dari  rute lainnya merupakan hal yang tidak mudah dan 
memerlukan waktu yang relatif  lama. Demikian juga bila terjadi perubahan 
permintaan setiap hari pada rute yang dilayaninya, untuk memindahkan bus 
yang  beroperasi  dari  satu  rute  ke  rute  lainnya  merupakan hal  yang  tidak 
mudah.

Dari kelemahan yang ada pada metoda ini, kelemahan yang utama adalah 
pemeliharaan yang dilakukan hanya dapat dilakukan pada malam hari, atau 
pada saat bus tidak dioperasikan sehari penuh.

Walaupun demikian, jadwal pemeliharaan bus dapat dibuat agar pelayanan 
angkutan tidak terganggu walaupun bus harus dinon-aktifkan sehari  penuh 
untuk  menjalani  perawatan.  Sebagai  contoh  adalah,  jika  ada  24  bus 
dialokasikan pada suatu rute, dan tiap hari harus dinon-aktifkan 2 (dua) buah 
bus, maka jadwal bus yang harus menjalani pemeliharaan dapat dijadwalkan 
sedemikian rupa. Jika staf pemeliharaan depo bekerja 6 (enam) hari dalam 
satu minggu, maka setiap bus akan diperiksa setiap 2 (dua) minggu.

b. Alokasi Yang Fleksibel
Untuk mengatasi  kerugian dari  alokasi  tetap, banyak pengusaha angkutan 
telah  mengembangkan  metoda  alokasi  yang  fleksibel.  Setiap  hari  bagian 
operasi  membuat  daftar  bus  yang  beroperasi  sesuai  jadwal.  Daftar  ini 
disiapkan berdasarkan urutan waktu pemberangkatan dari  depo, dan pada 
daftar ini juga berisi jadwal kapan setiap bus harus kembali ke depo.
Keuntungan metoda alokasi fleksibel ini adalah bahwa bagian penjadwalan 
dapat menyesuaikan jumlah bus yang dialokasikan pada setiap rute sebagai 
jawaban atas perubahan jumlah bus yang dioperasikan. Jika beberapa bus 
dioperasikan  hanya  pada  waktu  sibuk  saja,  maka  untuk  melayaninya 
digunakan bus secara bergiliran (rotasi).
Jika  bus  kembali  ke  depo  setelah  waktu  sibuk  dipagi  hari,  bus  ini  dapat 
diperiksa dan dirawat sebelum dipergunakan lagi pada jam sibuk berikutnya. 
Alokasi  yang  fleksibel  memerlukan  putusan  manajemen  tiap  hari.  Oleh 
karena itu  pengawas  yang  bertanggung jawab  untuk  mengalokasikan bus 
harus  dilatih  untuk  mengimbangi  kekurangan  bus.  Selain  itu  mereka  juga 
harus  diberitahu  bus-bus  mana  yang  mendapatkan  prioritas  utama  untuk 
beroperasi.
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Jika operator memiliki cukup bus yang laik jalan sebagai bus-bus cadangan, 
alokasi  fleksibel  memungkinkan  bus-bus  cadangan  tersebut  dioperasikan 
pada tiap rute.

Untuk  alokasi  tetap,  bus-bus cadangan hanya  diijinkan dioperasikan pada 
satu rute. Praktek yang demikian sebaiknya diperbaiki atau dirubah dengan 
pertimbangan efisiensi.

4.4.2. Alokasi awak Bus

Alokasi awak bus adalah suatu proses yang berusaha untuk memastikan bahwa 
ada pengemudi dan kondektur yang dijadwalkan untuk mengoperasikan tiap bus 
yang akan dioperasikan.

a. Hubungan Bus dan Awak Bus
Banyak  pengusaha  angkutan,  khususnya  di  negara-negara  yang  sedang 
berkembang mengalokasikan  awak  bus pada bus yang  sama setiap  hari. 
Keuntungan  dari  metoda  ini  adalah  cara  pengoperasian  yang  sederhana. 
Tiap  pengemudi  mengetahui  sebelumnya  kendaraan  mana  yang  akan 
dikemudikan. Pada pelayanan bus kota yang beroperaasi sekitar 15-16 jam 
setiap hari, tiap bus yang beroperasi dapat dioperasikan oleh awak dengan 
sistem pergantiaan (shift), yaitu 2 (dua) shift per hari (pagi dan siang). 

Banyak pengusaha angkutan mengalokasikan pengemudi pada giliran pagi 
hari selama satu minggu dan pada minggu berikutnya mereka mendapatkan 
giliran siang. Jika dilakukan secara konsekwen, maka setiap bus dikemudikan 
oleh 2 (dua) orang pengemudi yang sama setiap minggu.

Dengan  sistem  WAP tiap  pengemudi  mempunyai  perangsang  untuk  kuat 
untuk  menjaga  busnya  agar  tetap  dalam  kondisi  yang  baik,dan 
mengemudikannya secara hati-hati.

Dengan sistem WAP beberapa pengemudi diduga akan membayar kepada 
montir  agar kendaraannya mendapatkan prioritas dalam pemeliharaan dan 
perbaikan.

Jika setiap bus dikemudikan oleh 2 (dua) orang yang sama, pimpinan dapat 
dengan mudah mengidentifikasi  pengemudi  yang merusakkan atau kurang 
merawat kendaraannya.

Kerugian  metoda  alokasi  awak  bus  ini  adalah  pengoperasian  bus  tidak 
mungkin dapat  dilakukan secara fleksibel.  Selain  itu,  jika bus rusak maka 
pengemudi akan menganggur sampai bus selesai diperbaiki. Satu cara untuk 
mengurangi kelemahan ini adalah dengan mengalokasikan kembali awak bus 
pada pool  cadangan sewaktu  bus sedang diperbaiki.  Untuk  itu  diperlukan 
adanya bus cadangan sebagai pengganti bus yang rusak.
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b. Giliran Tugas Awak Bus
Banyak pengusaha angkutan menyusun giliran tugas awak bus. Giliran ini 
dapat disusun dalam 2 (dua) ukuran dasar, yaitu:

- Giliran yang luas dan panjang
Pada  metoda  ini  semua  tugas  dimuat  dalam  daftar  yang  panjang.  Bila 
terdapat beberapa tugas yang berbeda (seperti  giliran pagi, malam, giliran 
terpisah, giliran tengah), giliran disusun sedemikian rupa sehingga giliran pagi 
tidak ditempatkan langsung setelah giliran malam. Sebagai pengganti giliran 
malam  biasanya  diikuti  dengan  giliran  tengah.  Hal  ini  untuk  memastikan 
bahwa setiap pengemudi memiliki waktu yang cukup untuk istirahat.
Sebagai contoh, berikut ini diperlihatkan cara pengaturan giliran yang dapat 
dilakukan setiap minggu:

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
E E S L L M Dlst.

Keterangan:
E : giliran pagi
S : giliran terpisah
L : giliran malam
M : giliran tengah
Dalam contoh ini setiap pengemudi disyaratkan untuk bekerja 6 (enam) hari 
dalam seminggu.  Untuk  memastikan  bahwa  bus  beroperasi  7  (tujuh)  hari 
dalam seminggu, hari mengaso juga harus digilir untuk setiap pengemudi.
Jika  terdapat  140  tugas  dioperasikan  tiap  hari,  jumlah  tugas  yang 
dioperasikan tersebut tiap minggu adalah 140 x 7 = 980. Oleh karena setiap 
pengemudi hanya bekerja selama 6 hari tiap minggu, jumlah pengemudi yang 
dibutuhkan seluruhnya adalah 980 / 6 = 164.

- Giliran yang dikhususkan dan pendek
Beberapa pengusaha angkutan menyusun giliran pendek dimana tugas pada 
setiap giliran adalah untuk bekerja pada suatu rute atau kelompok rute.
Sebagai  contoh,  beberapa  pengusaha  diharuskan  untuk  menyusun  giliran 
pengemudi yang mengoperasikan kendaraan hanya pada satu rute. Jika rute 
tersebut memiliki  10 bus yang dialokasikan untuk melayani  rute dimaksud 
setiap hari, maka giliran kerja pengemudi harus mengisi semua tugas untuk 
mengoperasikan 10 bus tersebut. Jika rute lain hanya mempunyai 3 bus yang 
dialokasikan  setiap  hari,  giliran  akan  berisi  tugas  yang  diperlukan  untuk 
mengoperasikan 3 bus tersebut. Berarti tiap giliran akan berbeda tergantung 
dari jumlah bus yang dialokasikan pada setiap rute.

- Alokasi senioritas
Banyak  pengusaha  angkutan  mengalokasikan  awak  bus  ke  tugas-tugas 
dengan dasar senioritas, yaitu pengemudi dengan masa pengalaman yang 
lebih  lama,  akan  mendapatkan  prioritas  lokasi  pada  giliran  tertentu  yang 
permintaannya tinggi/saat yang disenangi.
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Sedangkan  pengemudi  yang  relatif  masih  baru  hanya  mempunyai  sedikit 
pilihan dan harus bekerja pada tugas yang mungkin tidak disenanginya.
Keuntungan operasional sistem ini adalah: pengemudi yang berpengalaman 
dengan  pelayanan  yang  lama  akan  termotivasi  untuk  tetap  bekerja  pada 
pengusaha  angkutan  yang  sama.  Demikian  pula  halnya  pengemudi  baru 
dapat melihat masa depannya untuk memperbaiki kondisi kerjanya selama 
umur kerjanya.

5. Rangkuman

Salah  satu  elemen pelayanan  dalam pemberian  jasa  angkutan  sebagaimana 
diuraikan  di  atas  adalah  frekwensi  dan  keteraturan  kedatangan/ 
keberangkatan bus yang akan memberikan kesempatan kepada pengguna jasa 
untuk  dapat  mengatur  waktu  perjalanannya.  Untuk  pelaksanaannya  berarti 
diperlukan adanya jadwal perjalanan. 

Penyusunan jadwal  bus dapat dilaksanakan apabila jalur yang dilaluinya tidak 
mengalami hambatan yang berarti, sehingga jadwal yang disusun dapat ditepati 
dan kontrol serta perbaikan dapat dibuat apabila terjadi suatu penyimpangan.

Dengan  mengetahui  jumlah  demand  pada  suatu  trayek  dan  rute  tertentu, 
pengaturan  jadwal  dapat  dilakukan  dengan  penggunaan  bus  yang  efisien. 
Adanya  jadwal  keberangkatan  bus  secara  teratur  berarti  memberikan 
kesempatan  kepada  pengguna  jasa  dalam mengatur  perjalanannya  sehingga 
waktu yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

6. Latihan

Dasar Penjadwalan Bus
1. Clock-Face Headways

Susun semua clock-face headways dari 5 ke 60 menit.
Jawab: 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60

2. Working Time-Tabel
Rincian pelayanan:

- rute dari A ke B
- headway : 12 menit
- running time : 20 menit tiap perjalanan
- minimum layover : 4 menit tiap terminal

Susun jumlah bus yang diperlukan untuk pelayanan pada rute tersebut 
kemudian tuliskan bagian (section) dari 2 jam Working Time-Tabel mulai 
jam 14.00 dari A.
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Catatan: Lakukan pekerjaan/latihan di atas secara benar dan lengkap 
karena ini  merupakan praktek yang baik dan akan sangat membantu 
saudara mempertimbangkan masalah yang lebih rumit.

Jawab:
- Jumlah bus

Sebaiknya gunakan rumus: Jumlah bus = round trip time / headway
Maka, jumlah bus yang dibutuhkan = (20+20+4+4) / 12 = 4 bus.

- Working time tabel yang benar adalah:

No. Bus 1 2 3 4 1 2 3 4 3 2 3
A 14.00 14.12 14.24 14.36 14.48 15.00 15.12 15.24 15.36 15.48 16.00
B 14.20 14.32 14.44 14.56 15.08 15.20 15.32 15.44 15.56 16.08 16.30
A 14.24 14.36 14.48 15.00 15.12 15.24 15.36 15.48 16.00 16.12 16.24
B 14.44 14.56 15.08 15.20 15.32 15.44 15.56 16.08 16.20 16.32 16.44

3. Excess Layover
Rincian pelayanan
Rute dari Jakarta Kota ke Blok M
Headway  :  10 menit
Running time  :  14 menit
Minimum layover  :    4 menit
Susun jumlah bus yang diperlukan untuk mengoperasikan rute itu.

4. Excess Layover
Uji  informasi  berikut  tentang  jaringan  kecil  pelayanan  dengan  3  bus: 
Pelayanan No.1 :  Dari Jakarta ke Lebak Bulus
Headway :  15 menit
Running time :  22 menit tiap perjalanan
Minimum layover :    4 menit di tiap terminal
Pelayanan No.2 :  Dari Jakarta Kota ke Pancoran
Headway   :  15 menit
Running time  :  16 menit tiap perjalanan
Minimum layover :    4 menit di tiap terminal

Menggunakan informasi di atas, sekarang saudara diminta untuk:
1) menyusun jumlah bus yang diperlukan untuk mengoperasikan rute-

rute itu secara independen;
2) menentukan dimana mungkin ada kesempatan untuk menghemat 

bus;
3) mendesain Working Time-Tabel untuk masa 2 jam mulai jam 07.00 

untuk pelayanan interworking.
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BAB 8
SPESIFIKASI PELAYANAN

1. Pendahuluan

Dalam operasional angkutan umum, pelayanan adalah aspek utama yang perlu 
diperhatikan  oleh  penyelenggara  dan  operator  karena  aspek  ini  akan 
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pemberian jasa. 
Dengan  pelayanan  yang  baik,  jumlah  pengguna  jasa  diharapkan  akan  terus 
meningkat  karena  mereka  merasa  kebutuhan  mereka  dapat  terpenuhi,  dan 
kondisi yang demikian tentu saja akan sangat menguntungkan pengusaha jasa.
Keberhasilan  tiap  tipe  pelayanan  tergantung  pada  beberapa  faktor  seperti 
pengawasan, ketersediaan, kemacetan lalu lintas dan sebagainya.

2. Tujuan Instruksional Umum

Setelah mempelajari materi ini taruna diharapkan dapat mengetahui dan dapat 
menjelaskan  tentang  pola  dan  tipe  pelayanan  angkutan  umum  baik  di  kota 
maupun di pinggiran kota.

3. Tujuan Instruksional Khusus

Dengan  dipahaminya  materi  ini,  para  taruna  akan  dapat  menjelaskan  pola 
pelayanan angkutan umum yang dapat diberikan kepada masyarakat serta dapat 
menjelaskan  tipe  dan  karakteristik  pelayanan  angkutan  umum  baik  di  kota 
maupun di daerah pinggiran kota.

4. Uraian

4.1. Pelayanan Kota dan Pinggiran Kota

a. Pelayanan Berjadwal

Pelayanan angkutan umum lazimnya mengoperasikan bus pada rute yang 
tetap antara 2 (dua) terminal. Bus-bus sering berhenti pada rute menaikkan 
dan menurunkan penumpang.

Di  banyak  negara,  pelayanan  demikian  dioperasikan  menurut  jadwal 
perjalanan yang disiapkan sebelumnya. Para operator harus berusaha setiap 
hari untuk memastikan bahwa tiap perjalanan bus yang dioperasikan selalu 
dalam  jadwal,  atau  paling  tidak  sedapat  mungkin  mendekati  waktu  yang 
tepat.
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Pelayanan yang dijadwalkan memerlukan pengawasan berdasarkan 2 (dua) 
alasan:
Pertama,  untuk  memberikan  motivasi  pada  pengemudi  dan  kondektur 
(dengan  mengetahui  bahwa  waktu  keberangkatan  mereka  dipantau  untuk 
memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai jadwal yang ditetapkan).

Kedua,  pengawasan  diperlukan  supaya  dapat  mengatasi  suatu  keadaan 
dimana  terjadi  permasalahan  pada  saat  angkutan  umum  beroperasi 
(misalnya, terjadi kerusakan bus, kecelakaan, dsb.) sehingga dapat diambil 
tindakan untuk mempertahankan pelayanan secara penuh.

Sebagai  contoh,  bila terjadi  kerusakan pada sebuah bus pada suatu rute, 
maka  pengawas  dapat  dengan  segera  mengantisipasi  keadaan  dengan 
memberikan informasi agar dapat segera dioperasikan bus cadangan untuk 
mencegah terjadinya kekurangan bus pada rute tersebut. Penggantian bus 
yang  rusak  pada  suatu  rute  selain  dengan  menggunakan  bus  cadangan 
dapat  pula  dilakukan dengan memanfaatkan bus yang  sedang beroperasi 
pada  rute  lainnya  yang  tingkat  permintaannya  relatif  rendah  sehingga 
pengurangan frekwensi pada rute tersebut tidak akan banyak mempengaruhi 
pelayanan yang diberikan.

Pada rute yang frekwensinya rendah, sangat penting untuk mengoperasikan 
bus sesuai jadwal dibandingkan pada rute yang memiliki frekwensi tinggi.

Kendala yang dihadapi dalam pengoperasian bus sesuai jadwal, khususnya 
di kota-kota besar, adalah kemacetan lalu lintas yang terjadi. Dalam situasi 
yang demikian, operator hanya dapat menetapkan interval waktu/jarak rata-
rata  pemberangkatan  antar  bus.  Pada  keadaan  ini  akan  dicapai  suatu 
kapasitas  maksimum  dimana  setiap  pengemudi  diinstruksikan  untuk 
berangkat dari terminal segera setelah dia menurunkan semua penumpang 
dari  perjalanan  sebelumnya  dan  memuat  semua  calon  penumpang  pada 
perjalanan berikutnya.

Pengawasan  kepada  pengemudi  diperlukan  untuk  memastikan  bahwa 
mereka tidak akan menunda keberangkatannya.

b. Pelayanan Tidak Berjadwal

Pada  suatu  sistem  pelayanan,  operator  dapat  menetapkan  untuk 
memberangkatkan bus hanya jika bus tersebut ternyata penuh. Sistem yang 
demikian  akan  memastikan  bahwa  muatan  penumpang  bus  tinggi  pada 
setiap keberangkatan. Dengan cara ini akan terdapat 2 (dua) kerugian, yaitu:

Pertama,  calon penumpang di sepanjang rute tidak mendapat kesempatan 
untuk naik bus tersebut kecuali jika ada penumpang yang turun.
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Kedua, dengan penundaan pemberangkatan dari terminal jumlah perjalanan 
tiap hari  akan berkurang. Jika permintaan pada tempat-tempat naik di luar 
terminal tinggi, maka penumpang kilometer per bus tiap hari akan menjadi 
lebih rendah daripada jika busnya diberangkatkan sebelum penuh.

c. Pelayanan Cepat dan Dengan Berhenti Terbatas (PATAS)

Bila dalam memberikan pelayanan bus sering berhenti, waktu perjalanan bus 
tersebut akan semakin bertambah panjang dan ini berarti mengurangi jumlah 
seluruh perjalanan bus kilometer tiap hari. Untuk mengatasi keadaan ini maka 
dioperasikan bus dengan pelayanan berhenti secara terbatas dan pelayanan 
cepat.

Jika  terdapat  cukup  permintaan  untuk  pelayanan  dengan  cara  seperti 
tersebut di atas, maka potensi terjadinya peningkatan penumpang kilometer 
tiap bus tiap hari akan menjadi besar.

Disamping itu,  biaya  operasi  tiap  bus tiap  kilometer  pada umumnya  lebih 
rendah jika jumlah berhenti tiap kilometernya dikurangi.

Permintaan untuk pelayanan pemberhentian terbatas dan cepat cukup tinggi 
hanya pada waktu puncak di pagi dan sore hari.

Keuntungan waktu untuk rute dengan pelayanan berhenti secara cepat dan 
terbatas lebih tinggi pada rute yang jarak tempuhnya jauh. Karenanya sistem 
pelayanan ini  sering digunakan untuk menghubungkan pusat  kota dengan 
pinggiran kota.

4.2. Pelayanan Bus Pedesaan

Kepadatan penduduk yang rendah di pedesaan menyulitkan dalam penyediaan 
angkutan  umum  dengan  biaya  yang  rendah.  Angkutan  umum  dengan  biaya 
rendah  dioperasikan  dengan  mempergunakan  kendaraan  besar  yang  dapat 
mengangkut banyak penumpang.

Tetapi bila tidak banyak orang yang ingin melakukan perjalanan pada rute dan 
periode waktu yang sama, kendaraan besar tidak akan ekonomis karena banyak 
tempat duduk yang kosong.

Masalah  lain  di  pedesaan  adalah  bahwa  kondisi  jalan  yang  pada  umumnya 
sempit atau kurang layak apabila dipergunakan jenis kendaraan besar sehingga 
meskipun terdapat cukup banyak permintaan namun tipe kendaraan yang lebih 
kecil lebih tepat untuk dioperasikan di pedesaan.
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Di  kota  kecil  dan  pedesaan  para  operator  angkutan  umum  setempat 
menyediakan pelayanan angkutan untuk masyarakat  dengan mempergunakan 
tipe bus yang relatif kecil karena permintaan terhadap angkutan umum di tempat 
itu rendah.

Sering  kali  terjadi  bahwa  dalam  pelayanan  pedesaan  ini,  kendaraan 
diberangkatkan  hanya  jika  kendaraan  penuh  atau  hampir  penuh.  Akibatnya 
waktu tunggu keberangkatan menjadi lama dan total waktu perjalanan seseorang 
dapat menjadi sangat panjang.

Jika  tiap  kendaraan  hanya  dimanfaatkan  untuk  satu  rute,  maka  hal  tersebut 
berarti  pemborosan  karena  diperlukan  banyak  kendaraan,  sedangkan 
penumpang kilometer tiap kendaraan dalam sehari akan menjadi lebih rendah.
Secara  operasional,  mengurangi  jumlah  kendaraan  yang  diperlukan  adalah 
mungkin,  yaitu  dengan  melaksanakan  pelayanan  yang  dijadwalkan  untuk 
beberapa rute sekaligus.

Dengan melakukan survei terlebih dahulu, dapat diperkirakan jumlah permintaan 
harian perjalanan ke tiap-tiap tujuan. Selanjutnya dapat dihitung jumlah frekwensi 
bus yang dibutuhkan per jam dan jumlah bus yang perlu dioperasikan setiap hari 
untuk memenuhi frekwensi tersebut, yaitu dengan membagi jumlah permintaan 
per jam dan per hari dengan kapasitas bus yang tersedia.

Pengalaman dan  survei  dapat  digunakan untuk menghitung waktu  perjalanan 
yang diperlukan pada setiap rute. Selanjutnya dapat dilakukan pembuatan jadwal 
perjalanan yang mengatur tiap perjalanan pada beberapa rute sehingga sebuah 
bus dapat dimanfaatkan untuk melayani beberapa rute sekaligus. Sistem yang 
demikian sering dipakai di kota kecil dan daerah pedesaan di negara yang sudah 
berkembang.

Penumpang harus  sabar  dan merencanakan waktu  bepergian sesuai  dengan 
jadwal  bus  yang  sudah  ditetapkan.  Jika  terdapat  moda  pilihan  yang  lebih 
memudahkan  perjalanan  (ojek,  misalnya),  pelayanan  berjadwal  seperti  yang 
diuraikan di atas tidak akan berhasil.

Kendaraan yang dapat  dengan mudah diubah untuk mengangkut  barang bila 
permintaan penumpang rendah, akan mencapai tingkat penggunaan yang lebih 
tinggi di daerah pedalaman. Pada kondisi dimana kepadatan penduduk rendah, 
fleksibilitas  pengoperasian  sering  merupakan  metoda  yang  terbaik  untuk 
meningkatkan pendapatan tiap kendaraan-kilometer.

4.3. Pelayanan Bus di Perkotaan

Orang-orang  yang  bertempat  tinggal  dekat  dengan  jalan  utama  yang 
menghubungkan 2 (dua) daerah di  perkotaan dapat menggunakan pelayanan 
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bus  kota  untuk  bepergian.  Pelayanan  angkutan  umum  di  perkotaan,  selain 
menggunakan bus kota dengan kapasitas yang cukup besar juga menyediakan 
beberapa angkutan yang lebih kecil untuk melayani perjalanan dengan kondisi 
jalan yang sempit atau dalam melayani rute cabang.

4.4. Pelayanan Bus Antar Kota

Pelayanan bus antar kota mempunyai 2 (dua) fungsi, yakni:
a. Menyediakan angkutan dari satu kota ke kota lainnya;
b. Menyediakan  angkutan  ke  dan  dari  tempat-tempat  antara 

sepanjang rute.

Pelayanan  angkutan  perkotaan  dan  angkutan  antar  kota  dapat  dioperasikan 
dengan 3 (tiga) cara yang berbeda, yaitu:
(1) Cepat; tidak ada perhentian di sepanjang perjalanan, kecuali di 

terminal;
(2) Perhentian  terbatas;  perhentian  hanya  pada  tempat-tempat 

tertentu yang telah ditetapkan di sepanjang rute;
(3) Berhenti dimana saja setiap kali penumpang akan naik/turun.

Oleh  karena  waktu  perjalanan  akan  meningkat  apabila  jumlah  perhentian 
meningkat, maka pelayanan cepat (ekspres) merupakan sistem pelayanan yang 
paling cepat.

Bagaimanapun, harus ada cukup permintaan untuk perjalanan dari terminal yang 
satu  ke  terminal  yang  lain  untuk  memberikan  pelayanan  ekspres.  Jika  tidak, 
operator  dapat  mengangkut  penumpang dengan sistem pelayanan perhentian 
terbatas. Kombinasi asal dan tujuan yang lebih besar akan menarik penumpang 
lain.

Pelayanan angkutan yang sering berhenti pada umumnya sangat lambat waktu 
perjalanannya. Namun pelayanan yang demikian dapat menyediakan pelayanan 
bagi angkutan pedesaan.

Pada umumnya, para operator mengalami kesulitan dalam pengawasan untuk 
pelayanan jarak jauh karena para pengemudi berada jauh dari  terminal untuk 
waktu yang relatif lama. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempekerjakan 
pengemudi yang dapat dipercaya dan berakal sehat, khususnya pada pelayanan 
cepat  dan  pelayanan  yang  berhenti  secara  terbatas  yang  pada  umumnya 
beroperasi dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Dengan  adanya  jadwal  perjalanan,  maka  kedatangan  dan  keberangkatan 
sebuah  bus  perlu  dicatat  ketepatannya.  Jika  terjadi  suatu  kondisi  dimana 
pengemudi  sering  terlambat,  maka ia  dapat  diidentifikasi  dengan segera  dan 
selanjutnya dapat diamgil tindakan untuk penertiban.
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Jika orang akan melakukan perjalanan jarak jauh, pada umumnya mereka akan 
merencanakan  perjalanannya  beberapa  waktu  sebelum  keberangkatannya. 
Guna mengantisipasi  hal  tersebut,  maka operator  angkutan umum jarak jauh 
perlu menyediakan fasilitas pesanan tempat.  Hal ini  akan membantu operator 
untuk  memperkirakan  adanya  permintaan  tambahan  dan  mengatur 
pengoperasian perjalanan tambahan tersebut.

5. Rangkuman

Pada bab ini  telah dibahas beberapa tipe pelayanan angkutan umum beserta 
karakteristiknya. Bentuk-bentuk pelayanan tersebut dapat dibagi atas pelayanan 
kota dan pinggiran kota, pelayanan bus pedesaan, pelayanan bus perkotaan dan 
pelayanan bus antar kota.
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BAB 9
SURVEI INVENTARISASI PRASARANA 

DAN SARANA ANGKUTAN UMUM

1. Pendahuluan

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelayanan angkutan umum 
dan analisis lebih lanjut diperklukan inventarisasi terhadap pelayanan angkutan 
umum. Lingkup inventarisasi ini sebaiknya tidak saja aspek-aspek operasional, 
tetapi  juga jaringan pelayanannya  disertai  fasilitas  angkutan umum yang ada 
juga  kepengusahaannya.  Jadi,  tujuan  dari  survei  inventarisasi  ini  ialah 
mencipatakan  sistem  penyimpanan  dan  pengolahan  data  yang  dapat  kita 
pergunakan kemudian untuk merencanakan survei unjuk kerja dan analisis lebih 
lanjut.

2. Tujuan Instruksional Umum

Taruna diharapkan dapat mendesain survei-survei inventarisasi angkutan umum, 
melakukan  analisis  data  secara  sederhana  dan  menyajikannya 
dengan cara yang mudah dimengerti

3. Tujuan Instruksionsl Khusus

• Taruna dapat melakukan survei inventarisasi data kepengusahaan 
angkutan umum
• Taruna dapat  melakukan  survei  inventarisasi  data  realisasi 
angkutan antar trayek dan runtun waktu
• Taruna dapat  melakukan  analisis  data  statistik  angkutan  untuk 
menaksir permintaan angkutan

4. Uraian Materi

4.1. Inventarisasi Jaringan Pelayanan Angkutan Umum

Yang dimaksud dengan jaringan pelayanan angkutan umum ialah jaringan trayek 
yang  dilengkapi  dengan terminal  dan  tempat  pemberhentian  serta  deponya. 
Jumlah dan jenis kendaraan tiap trayek juga perlu dicatat disertai daftar lintasan 
atau ruas-ruas jalan yang dilalui.

• Sebelum  survei  inventarisasi  dilaksanakan,  carilah  informasi  mengenai 
instansi yang bertanggung jawab terhadap penentuan jaringan trayek. Meskipun 
di  dalam  peraturan  yang  mengatur  mengenai  jaringan  pelayanan  angkutan 
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umum jelas-jelas diatur bahwa LLAJR adalah instansi yang bertanggung jawab 
tentang  itu,  tetapi  banyak  daerah  yang  belum  melaksanakan  itu.  Lihat  tabel 
berikut ini yang menyajikan kewenangan penetapan trayek.

No Jenis Pelayanan Trayek Instansi yang Menetapkan
1 Angkutan Lintas Batas Negara Perjanjian Bilateral
2 Antar Kota Antar Propinsi Dirjen Perhubungan Darat
3 Angkutan Kota Dalam Propinsi Gubenur 
4 Angkutan Kota Gubenur atas usul Walikota
5 Angkutan Pedesaan Gubenur atas Usul Bupati 

• Selajutnya ialah ceklah panjang trayek serta jalan-jalan yang dilalui tiap 
trayek menurut kenyataan di lapangan, dan bandingkan dengan Keputusan atau 
Peraturan Daerah tentang Jaringan Trayek

• Gambarkan jaringan trayek tersebut di dalam sebuah atau beberapa buah 
peta tematik yang selanjutnya dapat dilakukan superimpose atau penggabungan 
peta jaringan trayek yang satu dengan yang lainnya

4.2. Inventarisasi Fasilitas Angkutan Umum

Berdasarkan  peta  jaringan  pelayanan  angkutan  umum  yang  sudah  dibuat, 
buatlah peta sketsa terminal dan sekitarnya. Peta sketsa ini harus menunjukan 
pintu masuk dan keluar kendaraan dan arah gerakan kendaraan di dalam dan 
sekitar  terminal.  Fasilitas-fasilitas  lainnya  selain  terminal  seperti  tempat 
perhentian, depo angkuatan umum, lajur khusus bus dan sejenisnya juga perlu 
dikumpulkan.

4.3. Inventarisasi kepengusahaan Angkutan Umum
Siapkan peta  jaringan trayek  dan fasilitas  angkutan umum hasil  inventarisasi 
yang telah disempurnakan. Selanjutnya,  buatlah daftar tiap moda yang dalam 
operasi menurut urutan yang menurun sesuai kapasitasnya.

Misal : Bus tingkat (119)
Bus besar (  80)
Bus sedang (  30)
Mobil penumpang (  12)
Bemo (    6)
Ojek (    1)

N.B: Moda  angkutan  yang  buikan  kendaraan  bermotor  sebaiknya  didaftar 
tersendiri  /  terpisah,  juga  juga  dalam  urutan  menurun  menurut 
kapasitasnya.

Dengan  cara  yang  sama  anda  dapat  melsakukan  survei  inventarisasi 
kepengusahaan angkutan umum tidak dalam trayek. Lihat lampiran 1 B untuk 
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contoh  formulirnya.  Anda  dapat  mendesain  formulir  sendiri  sesuai  dengan 
kebutuhan.

4.4. Inventarisasi Realisasi Angkutan Antar-Trayek Dan Runtun Waktu

Untuk penaksiran kebutuhan angkutan jangka panjang, diperlukan pengumpulan 
data realisasi angkutan antar-trayek yang dioperasikan di suatu kota antar-kota 
pada suatu wilayah tertentu. Data histories dari tahun ke tahun sangat diperlukan 
untuk  melihat  kecenderungan peningkatannya  di  masa  yang  akan  datang. 
Banyak  daerah  yang  tidak  membuat  data  dasr  angkutan  yang  baik  dan 
sistematis.  Oleh  karenanya,  anda  sering  kali  menemui  kesulitan  untuk 
pengumpuulan  data  yang  benar-benar  dapat  dipercaya  untuk  keperluan 
penaksiran kebutuhan yang akan datang. Data laporan realisasi angkutan dari 
terminal-terminal  angkutan  umum  merupakan  informasi  yang  memadai, 
meskipun  sering  kali  kita  temui  keganjilan  data.  Lakukan  penyesuaian  data 
seperlunya.

Hal-hal  yang perlu dikumpulkan di  dalam  survei  ini  adalah hal-hal  yang yang 
belum  dicatat  di  dalam  survei  inventarisasi  kepengusahaan,  seperti  jumlah 
kendaraan  yang  diizinkan,  jumlah  kendaraan  yang  beroperasi,  penumpang 
menurut  izin,  dan  penumpang  sebenarnya  (Kenyataan),  jumlah  perjalanan 
kendaraan menurut izin, dan jumlah perjalanan sebenarnya.

Anda juga dapat menambahkan data lainnya untuk mendukung data realisasi 
angkutan ini. Misalnya, data penduduk tiap tahun dan tiap bagian wilayah, tingkat 
pertumbuhan ekonomi, jumlah kendaraan pribadi dan sebagainya. Informasi ini 
diperlukan  jika  ingin  melihat  hubungan  antara  jumlah  kendaraan  atau 
penumpang angkutan umum dengan penduduk dan sebagainya. Lihat sub bab 
4.5 untuk contoh analisisnya serta sub bab 4.6 untuk penyajian data sederhana 
realisasi angkutan umum ini.

Berikut ini adalah contoh-contoh rekapitulasi data realisai angkutan antar-trayek 
dan runtun waktu. Jika Anda menginginkan data realisasi angkutan untuk tiap 
perusahaan,  maka  kolom 4  dapat  anda  naikkan  menjadi  bagian  dari  kepala 
formulir/tabel.

Data Realisasi Angkutan Antar-Trayek
Kota :
Bulan/Tahun :
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Kend Rill Izin Aktual % Izin Aktual %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pelayanan Jumlah Perjalanan Jumlah Penumpang
No Kode Trayek Uraian Trayek Perusahaan

Data Realisasi Angkutan Runtun-Waktu
Bulan…….s.d…….199…
Tahun……s.d……..

Trayek :
Kota :

Kend Rill Izin Aktual % Izin Aktual %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

No
Bulan/
Tahun

Penduduk
Jumlah Kendaraan 

Bermotor
Pelayanan Jumlah Perjalanan Jumlah Penumpang

5. Rangkuman

Inventarisasi  pelayanan  angkutan  umum  diperlukan  sebelum  melakukan 
penelitian lebih lanjut  mengenai  pelayanan angkutan umum dan analisa lebih 
lanjut. Lingkup inventarisasi ini tidak hanya aspek-aspek operasional, tetapi juga 
jaringan  pelayanannya  disertai  fasilitas  angkutan  umum  yang  ada,  juga 
kepengusahaan.  Oleh  karena,  tujuan  dari  survei  inventarisasi  ini  ialah 
menciptakan  sistem  penyimpanan  dan  pengolahan  data  yang  dapat  kita 
pergunakan kemudian untuk merencanakan survei unjuk kerja dan analisis lebih 
lanjut.

 
6. Latihan

1. Jelaskan  cara  melakukan  survei  inventarisasi  data  kepengusahaan 
angkutan umum.

2. Jelaskan cara melakukan inventarisasi data realisasi angkutan antar-
trayek dan runtun waktu

3. Lakukan  analisis  data  statistik   angkutan  hasil  survei  inventarisasi 
untuk menaksir permintaan angkutan.

7. Daftar Pustaka

1. YOUNG,  A.P  &  CRESSWELL,  R.W,  The  Urban  Future  Transport, 
conference’s proceeding, the University of Nottingham conference on the 

56



council  of  europe’s  European  Campaign  for  Urban  Renaissance, 
Construction Press, London, 1982

2. Direktorat  Jendral  Perhubungan  Darat,  Undang  -  Undang  Nomor  14 
Beserta Peraturan Pelaksanaannya, Jakarta, 1993

3. Ir  ISKANDAR ABUBAKAR,  Msc  dkk,  Menuju  Lalu  Lintas  Yang  Tertib,  
Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Jakarta, 1995

 

LAMPIRAN 2
Catatan untuk melengkapi Formulir Survei Inventarisasi FORM-PT01A

Kolom 1 : Nomor Rute
Jika  tidak  ada  nomor  trayek  resmi,  tim  survei  sebaiknya  menetapkan  trayek 
menurut  pendapatnya  untuk  tiap  pelayanan  rute  tetap.  Nomor-nomor  trayek 
demikian  akan  dipergunakan  pada  semua  bentuk  dan  dalam  bentuk  semua 
laporan sepanjang penelitian / studi.

Kolom 2 : Jenis Kendaraan
Tujuan kolom ini ialah untuk memberitahuakan kepada pembaca dalam sgi yang 
sederhana  mengenai  jenis  kendaraan  yang  sedang  dipergunakan  untuk 
menyediakan tiap pelayanan ;
Missal: Bus besar DD

  Bus besar SD
  Bus midi
  Bus mini, dst

Istilah-istilah  seperti  opelet,  bemo  dan  seterusnya  sering  mempunyai  arti 
tersendiri menurut tempatnya. Istilah-istilah demikian dimasukan dalam kolam 2, 
dalam  hal  ini  diperlukan  catatan  penjelasan  yang  dilampirkan  /  dicantumkan 
dalam  Tabel.  Cara  yang  efektif  untuk  memperkecil  kemungkinan  salah 
pengertian  adalah  menyertakan  foto-foto  moda  angkutan  itu  atau  copy  dari 
brosur penjualan dari pabrik kendaraan yang bersangkutan .

N.B: Tujuaan yang penting tiap Laporan Survei Inventarisasi (dan tiap laporan 
lainnya) ialah bahwa laporan itu sebaiknya sudah bersifat menjelaskan 
sendiri, yaitu pembaca tidak perlu dating mengunjungi daerah penelitian 
untuk mengerti apa yang diuraiakan dalam laporan.  

Kolom 3 : Kapasitas Kendaraan
Perhatian kita yang utama adalah kapasitas penumpang yaitu pengemudi dan 
kondektur bukanlah penumpang oleh karena itu tidak dimasukan dalam angka 
dalam Kolom 3. dalam survei inventarisasi kita perlu mengetahui kapasitas yang 
diizinkan.  Tetapi  jika  kapasitas  yang  sebenarnya  lebih  tinggi  oleh  karena 
kebanyakan  kendaraan  yang  disesuaikan  dengan  tempat  duduk  tambahan, 
informasi ini sebaiknya ditambah sebagai catatan dibawah Tabel 1.
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Kolom 4 : Pemilikan
Pemerintah atau Swasta.

Kolom 5 : Nama atau Jenis Operator
Operator-operator  yang  besar  seperti  PPD,  DAMRI,  Mayasari  Bakti 
diidentifikasikan  sebagai  perusahaan  yang  berbadan  hokum.  Pelayanan-
pelayanan  yang  dioperasikan  dengan  kendaraan-kendaraan  yang  disediakan 
oleh beberapa perusahaan perseorangan disebutSebagai “perorangan”, kecuali 
jika  diatur  boleh  “asosiasi”  atau  “koperasi”.  Catatan  penjelasan  dapat 
dipergunakan untuk menjelaskan arti istilah-istilah seperti itu di dalam Tabel.

Kolom 6 : Besarnya Armada
Ini berarti jumlah kendaraan yang diizinkan untuk dioperasdikan pada tiap rute. 
Dalam praktek proporsi yang berarti dari kendaraan yang diizinkan mungkin tidak 
sesuai dengan pelayanan oleh sebab umur, kerusakan mesin, kekurangan suku 
cadang  dan  seterusnya.  Untuk  survei  inventarisasi  jumlah  kendaraan  yang 
diizinkan untuk tiap rute adalah jumlah yang harus dimasukan dalam kolom 6.

Kolom 7 : Umur Rata-rata Kendaraan  
Umur rata-rata suatu armada kendaraan adalah suatu indikator yang berguna 
dari  beberapa  aspek.  Misalnya  umur  rata-rata  kendaraan  sangat  tinggi,  ini 
meberikan kesan bahwa tingkat investasi pada waktu ini adalah rendah. Begitu 
pula jika umur rata-rata kendaraan tinggi mungkin keselamatan dan keandalan 
akan sangat jelek.

Kolom 8 : Dari
Pelayanan rute tetap dalam kota pada umumnya di operasikan dari CBD, dan ini 
sebaiknya  di  tujukkan  dalam kolom  7.  jika  mungkin  tempat  pemberangkatan 
yang spesifik {umpamanya stasiun  bus, stasiun kereta api, pasar} sebaiknya di 
identifikasikan dalam kolom 7 pemberangkatan.

Kolom 9 : Ke
Ini  seharunya  merupakan  petunjuk  dari  terminal  luar.  Jika  terminal  luar 
mempunyai nama, nama ini di masukan dalam kolom 8 di tambah nomor zone 
dari terminal luar kecuali jika ini di luar penelitian.

Kolom 10 Panjang Rute
Ini  adalah  jarak  antara  2  terminal  pada  suatu  rute  yaitu  panjang  dari  suatu 
perjalanan tunggal bukan jarak bolak–balik {round trip}

Kolom 11Prosedur Pemberangkatan
Ada 3 prosedur pemberangkatan dasar :  dengan jadwal  {j}.  diawasi  {d}, tidak 
diawasi {td}. Jika metode pemberangkatan yang diawasi  diperguankan, hal ini 
perlu diuraikan dalam catatan penjelasan.
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Kolom 12 : Tarif
Sebagian  besar  rute  bus  kota  di  Indonesia  dipungut  berdasarkan  tarip  datar 
tetap.Dalam  Kolom  11  nilai  tarip  dimasukkan  disertai  dengan  F  untuk 
menunjukkan bahwa ini adalah sistem tarip datar,misal Rp 200.(F)

Jika  pada  suatu  rute  dipungut  tarip  pajak,tugas  untuk  melengkapi  kolom  11 
adalah sedikit  lebih sulit.Cara yang paling sederhana adalah menghitung tarip 
untuk  panjang  perjalanan  spesifik  rata-rata  dan  menunjukkan  hal  ini  seperti 
berikut Rp 300/2 km (D).

Kolom 13:Pejabat Pemberi Ijin 
LLAJR atau kotamadya sebagai layaknya.

BAB 10
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SURVEI-SURVEI PERMINTAAN DAN KINERJA 
ANGKUTAN JALAN

1. Pendahuluan

Survei-survei  unjuk  kerja  berkaitan  dengan  pengumpulan  informasi  untuk 
mengetahui  faktor  -  faktor  kinerja  balik  dilihat  dari  sudut  pandang 
operator,pengguna jasa maupun pemerintah.  Faktor-faktor tersebut antara lain 
faktor muatan, frekuensi, headway, waktu perjalanan, waktu singgah, kecepatan, 
jumlah penumpang, kemerataan penumpang dan sebagainya. Untuk mengetahui 
informasi ini, antara lain dierlukan survei  on-bus, survei statis dan wawancara 
penumpang.

 
2. Tujuan Instruksional Umum 

Setelah  mempelajari  bab  ini  taruna  diharapkan  dapat  merencanakan  dan 
melaksanakan  survei  on-bus dan  survei  statis,  serta  melakukan  analisis  dan 
penyajian sederhana dari kinerja angkutan umum. 

3. Tujuan Instruksionsl Khusus

Setelah mengikuti pembelajaran bab ini secara keseluruhan para taruna dapat :
• Membuat formulir survei on-bus   
• Menentukan lokasi, jumlah sampel serta konsumsi waktu dan tenaga tiap 
pos survei/trayek.
• Melaksanakan survei on-bus dan statis
• Membuat analisis sederhana kinerja angkutan umum
• Menyajikan data sederhana kinerja angkutan umum  

4. Uraian Materi

4.1. Survei Statis di Luar Bus (Survei Tanda Nomor Kendaraan)
Survei ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang: frekuensi pelayanan, 
faktor  muatan  titik  (load  faktor  statis) atau  tingkat  muatan  (occupancy),  dan 
tingkat operasi atau tingkat ketersediaan kendaraan

Metodologi :
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1. Lokasi  Pengumpul Data 
Pada tempat di mana semua atau beberapa trayek memotong kordon 
dalam,  keluar-masuk  terminal,  atau  pada  lokasi-lokasi  yang  dapat 
menangkap semua gerakan kendaraan umum.

2. Data yang harus dicatat
- nomor trayek 
- nomor STNK (paling tidak 3 digits angka dan huruf tanda nomor)
- jumlah penumpang 
- waktu

Jika  kita  menginginkan  data  yang  lengkap,  sebaliknya  survei  dilaksanakan 
selama  satu  hari  penuh,  pada  hari-hari  yang  mewakili  satu  minggu,  pada 
minggu-minggu yang mewakili satu bulan, dan pada bulan-bulan yang mewakili 
satu  tahun.  Namun  untuk  trayek  dalam  kota,biasanya  hari-hari  kerja  normal 
mempunyai  penggunaan  kendaraan  yang  sama,  kecuali  pada  hari-hari  libur 
sekolah dan menjelang dan selama perayaan hari-hari besar keagmaan. Oleh 
karenanya, jika menghadapi keterbatasan waktu, tenaga, dan dana, pilihan hari 
Selasa, Rabu atau Kamis mewakili hari kerja normal, dan hari-hari Jum’at, Sabtu 
atau Minggu mewakili hari-hari lainnya dapat dilakukan. Jadi minimum, survei ini 
dilakukan dua hari dalam satu minggu. Seringkali juga survei dilakukan hanya 
beberapa periode waktu saja. Misalnya hanya dilakukan selama dua jam pada 
jam sibuk pagi, dua jam pada jam tidak sibuk siang dan dua jam pada jam sibuk 
sore. Ini dapat dilakukan jika kita mempunyai data tambahan tentang variasi jam-
jaman  angkutan  umum  selama  satu  hari.  Tetapi  konsekuensinya,  data 
ketersediaan kendaraan atau tingkat operasi tidak kita dapatkan.

Cara Pelaksanaan :                       
Untuk  bus  kecil  pada  umumnya  mungkin  dihitung  jumlah  orang  di  atas 
kendaraan, yang dapat dinyatakan sebagai load faktor (%) dalam tahap analisis 
lebih lanjut. Untuk bus besar biasanya lebih praktis untuk menaksir jumlah orang 
dalam  kendaraan  dan  mencatatnya  sebagai  presentase  dari  kapasitas 
penumpang yang diizinkan, secara kasar sebagai berikut :
                
<         25 %
           25 %
           50 %
           75 %
           100 %
>         100 % 

3.      Bentuk Formulir Survei
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Formulir survei harus direncanakan dan dibuat dalam jumlah yang cukup. Setiap 
formulir harus mempunyai ruang untuk mencatat hal-hal yang berikut, selain dari 
data survei yang tercantum dalam © di atas:

Hari                                    :
Tanggal                              :
Lokasi pengumpulan data  :
Nama pengumpul data       :

Suatu  contoh  formulir  yang  sesuai  dapat  dilihat  di  bawah  dengan  petunjuk 
bagaimana cara mengisinya.

4.      Analisis Data Sementara         

Frekuensi Pelayanan   
Pergunakan  data  nomor  trayek  dan  waktu  kedatangan  untuk  menghitung 
frekuensi kendaraan-kendaraan ke arah masuk setiap jam pada setiap trayek. 
Sajikan data dalam bentuk tabel, misalnya :

05.00-05.69 06.00-06.69 07.00-07.69 dst 
Kedatangan setiap jamNo. 

Trayek

Faktor muat sewaktu masuk kordon dalam  
Data ini harus disusun untuk setiap perjalanan arah masuk pada setiap trayek 
menurut urutan waktu dan kemudian diringkaskan sebagai angka rata-rata untuk 
satu bus pada setiap trayek untuk setiap jam dalam satu hari, misalnya :

05.00-05.69 06.00-06.69 07.00-07.69 dst 
Faktor Muat (%) waktu masuk pada kordon dalam

No. Trayek

Tingkat Operasi atau Tingkat Ketersediaan Kendaraan                    
Pergunakan data STNK yang dicatat pada Kordon Masuk dalam selama survei 
untuk  menghitung  jumlah  bus  yang  sungguh-sungguh  beroperasi  pada  hari 
survei.
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N.B.  Sebagian  besar  dari  bus  tersebut  mengadakan  beberapa  perjalanan 
dalam satu  hari,  tetapi  masing-masing  bus seharusnya  dihitung  hanya 
satu kali analisis ini.
Data  harus  disusun  dalam  bentuk  Tabel  untuk  setiap  trayek  dan 
dinyatakan sebagai % dari armada menurut izinnya, misalnya :

Armada menurut izin Armada yang beroperasi x/y %
y x

No. 
Trayek

4.2. Survei On Bus

4.2.1. Survei Naik Turun dan Waktu Perjalanan Kendaraan

Target Data :     Faktor muatan untuk setiap ruas pada setiap trayek
                       Jumlah  penumpang  satu  bus  dalam  satu  perjalanan  untuk 

setiap trayek
                      Waktu perjalanan untuk setiap ruas pada setiap trayek
                      Kecepatan pada setiap trayek

                                  
Metodologi :     

1. Lokasi pengumpulan data 
1 atau 2 orang pengumpul data berada dalam satu bus dan mencatat data 
sebagai dicantumkan di bawah

         
2. Jumlah Kendaraan yang disurvei                                 

±   6 perjalanan pp pada jam sibuk pagi
±   6 perjalanan pp pada jam sepi
±   6 perjalanan pp pada jam sibuk sore

N.B.   Jumlah  kendaraan  yang  di  survei  berkaitan  dengan  waktu 
perjalanan  pulang-pergi  dan  jumlah  pengumpul  data  yang 
tersedia serta ukuran sampel yang diinginkan 

3. Data yang dicatat     
Waktu Perjalanan
Waktu  yang  diperluka  untuk  menjalani  setiap  ruas  trayek.  Untuk 
perjalanan  keluar  terminal  yang  bermula  di  terminal  bus  atau  daerah 
terminal  maka  titik  berangkat  dalam  terminal  bus  harus  diperlukan 
sebagai “simpul” dan “ruas” pertama pada trayek itu ialah dari titik tersebut 
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sampai  dicapai  jaringan  jalan;   untuk  perjalanan  yang  masuk  terminal 
bus/daerah terminal  samapi ke titik para penumpang turun kendaraan di 
terminal bus.

Tekniknya sederhana : seseorang pengumpul data mempergunakan”stop-
watch” untuk mencatat waktu yang dipergunakan untuk menjalani setiap 
ruas.  Pada  akhir  setiap  ruas  dia  menyebut  waktu  yang  dipergunakan 
untuk ruas itu sehingga pengumpul data lainnya dapat mencatatnya.

Diperlukan  formulir  survei  tersendiri  untuk  setiap  perjalanan  ke  setiap 
jurusan  (lihat (4) di bawah).

Naik dan Turun Bus
Untuk setiap  ruas seorang pengumpul  data  harus  nmenghitung jumlah 
penumpang yang naik bus dan pengumpul data lainnya harus menghitung 
jumlah penumpang yang turun bus.      

4. Bentuk Formulir Survei
Diperlukan formulir tersendiri untuk setiap trayek ke setiap jurusan. Pada 
bagian atas formulir harus ada ruang untuk mencatat hal-hal yang berikut 
di samping data survai yang tercantum di 3. di atas

Hari :
Tanggal :
STNK atau nomor armada :
Nama pengumpul data :
Nomor trayek :
Jurusan : dari… ke…
Jam berangkat :
Jam tiba :

Daftar ruas-ruas harus berada pada sebelah kiri formulir. Di bagian atas 
adalah ruas pertama dan di bawahnya setiap ruas pada trayek itu. Setiap 
ruas harus dapat dikenal melalui nomor ruas

Harus ada kolom-kolom untuk mencatat waktu perjalanan untuk seetiap 
ruas dan jumlah penumpang yang naik dan turun bus pada setiap ruas.  

Harus ada pula kolom untuk mencatat jumlah bersih penumpang di dalam 
kendaraan pada akhir setiap ruas dengan mempergunakan teknik yang 
diuraikan dalam (e) di bawah ini.

Contoh formulir dapat dilihat pada Lampiran 1 dengan catatan petunjuk 
bagaimana cara mengisinya sebagaimana Lampiran 2 
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5. Analisis Data Sementara

Load faktor setiap ruas
Hal ini dihitung dengan mengurangi jumlah penumpang yang naik pada 
ruas dari jumlah penumpang yang naik pada ruas pertama. 

Untuk ruas kedua jumlah bersih penumpang diatas kendaraan pada ruas 
pertama  ditambahkan  pada  jumlah  penumpang  yang  naik  pada  ruas 
kedua.  Dari jumlah ini dikurangi jumlah penmpang yang turun pada ruas 
kedua.
Proses ini diulang untuk setiap ruas

N.B. Ada dua jalan untuk memeriksa ketelitian data itu.
(i) Untuk setiap perjalanan jumlah total penumpang yang naik 

harus sama dengan toatal penumpang yang turun.
(ii) Pada akhir ruas terakhir jumlah bersih penumpang haruslah 

nol.

Data  ini  dapat  dipergunakan  bersama  dengan  pengamatan  sewaktu 
survei, untuk mengidentifikasikan titik pada setiap trayek, dimana terdapat 
load faktor yang tertinggi. Titik ini (yakni tempat adanya load faktor yang 
tertinggi) haruslah lokasi pengumpul data dalam survei 3.

Jumlah penumpang satu bus untuk setiap trip
Untuk  setiap  trayek  jumnlah  penumpng  rata-rata  satu  bus  untuk  satu 
perjalanan kesetiap perjalanan haruslah dihitung untuk setiap tahap survei 
itu.  Ringkasan  rata-rata  tersebut  harus  disajikan  dalam  bentuk  tabel, 
misalnya :

Berangkat Tiba Berangkat Tiba Berangkat Tiba
Jam sibuk sore

Jumlah penumpang satu bis untuk satu perjalanan
No. 

Trayek
Jam sepiJam sibuk pagi

 

Waktu perjalanan untuk setiap ruas satu rute kesertiap jurusan

Langkah  pertama  ialah  untuk  menghitung  waktu  perjalanan  rata-rata 
utnuk setiap ruas satu trayek ke setiap jurusan. Hal ini harus disqajikan 
sdalam bentuk Tabel  dan juga waktu  perjalan yang tertinggi  dan yang 
terendah dari data survei

          No. Trayek Jurusan dari
Ke
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Tinggi

Jam sibuk sore
Watu Perjalanan Tiap Ruas

Jam sepiJam sibuk pagi

Rendah
Rata-
rata

Tinggi Rendah
Rata-
rata

No. 
Trayek

Tinggi Rendah
Rata-
rata

kecepatan setiap rute
pergunakan data waktu perjalanan dan panjang trayek untuk menghitung 
kecepatan  rata-rata  pada  setiap  trayek.  Hal  ini  harus  disajikan  dalam 
bentuk Tabel, misalnya :

Tinggi Rendah
Rata-
rata

Panjang
Tinggi

Jam sibuk sore
Kecepatan
Jam sepiJam sibuk pagi

Rendah
Rata-
rata

Tinggi Rendah
Rata-
rata

4.2.2. Survei Wawancara Penumpang
Target data :

Prosentasi  perjalanan  penumpang  yang  melakukan  perjalanan 
perpindahan dari suatu pelayanan trayek tetap ke pelayanan trayek tetap 
lainnya.  Dapat  juga ditambahkan unutk mengetahui  waktu lama akses, 
waktu menunggu dan waktu transfer serta asal tujuan perjalanan.
Metodologi  :
Pengumpulan  data  mengemukakan  masing-masing  penumpang 
pertanyaan yang sederhana : “Apakah anda telah berpindah dari trayek 
bus lain ke trayek bus ini atau apakah anda harus berpindah dari trayek 
lain  ?”   Dan berapa kali,  alat  angkut  sebelum dan sesudah pelayanan 
trayek  tersebut  “  Jawaban  terhadap  pertanyaan  ini  akan  dicatat  pada 
formulir servai, berupa YA atau TIDAK, alat angkut sebelum dan sesudah.

Survei harus dilakukan pada perjalanan sewaktu jam sibuk pagi.

Yang diwawancara adalah sejumlah 100 penumpang pada setiap trayek. 
Oleh  sebab  itu  para  pengumpul  data  harus  mengadakan  kesepakatan 
antara  mereka  berapa  jumlah  penumpang  yang  diwawancara  oleh 
masing-masing  pengumpul  data;  misalnya,  jika  ada 4  pengumpul  data 
yang  mensurvei  trayek  tertentu,  maka  masing-masing  pengumpul  data 
harus mewawancarai 25 penumpang.
Suatu contoh formulir (survei No 4) dapat dilihat pada LAMPIRAN 3.

Analisa Data Sementara 
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Untuk setiap trayek wawancara akan sama. Yakni 100. dari jawaban yang 
akan dicatat dalam Formulir Survei mungkin untuk menjumlahkan jumlah 
penumpang yang menjawab “YA”, yakni jumlah penumpang yang harus 
pindah selama perjalanannya sesuai dengan jumlah perpindahannya.

Data dapat disajikan sebagai berikut :

1 kali 2 kali > kali
No. 

Trayek
% YA Pindah

Dengan mengetahui jumlah penumpang pada trayek yang bersangkutan, 
anda  pun  dapat  membuat  matriks  asal-tujuan  (permintaan  langsung) 
angkutan umum kota tersebut, untuk kemudian dapat membandingkannya 
dengan hasil wawancara tepi jalan dan wawancara rumah tangga.

N.B. Survei  yang sederhana ini  harus dilakukan serempak dengan survei  3, 
yakni: Survei tentang naik dan turun bus dan waktu perjalanan bus.

 
5. Rangkuman

Survei on-bus, survei statis dan wawancara penumpang diperlukan untuk menilai 
unjuk kerja angkutan umum. Faktor-faktor unjuk kerja ini dapat dipandang dari 
sudut  pandang  operator,  penggunna  jasa  maupun  pemerintah.  Faktor-faktor 
tersebut antara lain faktor muatan, frekuensi, headway, wakytu perjalanan, waktu 
singga,  kecepatan,  jumlah  penumpang,  kemerataan  penumpang  dan 
sebagainya.

 
6. Latihan / soal

1) Buratlah  formulir  survei  on-bus dan  statis  pada  trayek-trayek  yang 
direncanakan

2) Rencanakan survei-survei on-bus dan statis dilihat dari segi lokasi, jumlah 
sampel serta konsumsi waktu dan tenaga tiap proses survei/trayek

3) Buatlah analisa sederhana kinerja angkutan umum

7. Daftar Pustaka
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LAMPIRAN 2

FORMULIR   SURVEI FORM-PT02 – CATATAN PETUNUK  

Kolom No 1 : Nomor rute
Nomor trayek adalah nomor yang ditunjuk pada bus.

N.B. Jika dua operator (misalnya DAMRI dan PPD menggunakan nomor yang 
sama  untuk  trayek-trayek  yang  berbeda,  tambahkan  suatu  singkatan   untuk 
mendapatkan trayeknya (misalnya No.oD, No.oP))
Kolom No 2 : Nomor daftar Bus
Nomor daftar bus biasanya satu-satunya nomor yang terdapat di Indonesia guna 
mengidentifikasikan masing-masing bus. Oleh karena itu frekuensi tinggi dapat 
membebankan pengumpul data ini mungkin perlu menyingkat nomor daftar.
Misalnya : Nomor daftar D 1509 CK dicatat 509

N.B. Operator-operator besar seperti  DAMRI sering menentukan nomor-nomor 
armada untuk tiap busnya, jika demikian, catat saja nomor armadanya dari pada 
nomor daftar.
Kolom No3 : Kapasitas
Ini harus dimasukan dalam formulir setelah survei selama analisa pendahuluan. 
Ingat, masukan kapasitas penumpang yang diizinkan (yaitu dikurangi pengemudi 
dan kondektur)
Kolom 4 : Faktor Muat, Kedatangan
Faktor muat dapat dicatat salah satu prosenan dari kapasitas yang diizinkan atau 
jumlah penumpang yang sebenarnya ada dalam bus

N.B. :
1. Metode manapun yang dipilih (yaitu % atau jumlah penumpang) adalah 

penting untuk menunjukan metodanya dalam formulir  dan supaya tetap 
dipergunakan selama survei yaitu: tentukan metodologi pencatatan faktor 
muatan sebelum survei dan pertahankan jangan sampai berubah

2. Kedatangan  ini  menguraikan  fungsi  operasional  dari  lokasi  pengumpul 
dta, missal Kdt = kedatangan, berhubungan dengan pengumpul data yang 
berlokasi di tempat kordon dalam 

Kolom 5 : Waktu Kedatangan
Jika frekuensi kedatangan rendah (katakana kurang dari satu kedatangan tiap 
menit)  kedatangan  yang  sebenarnya  tiap  bus  perlu  dicatat.  Jika 
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frekuensikedatangan  tinggi  (katakana  lebih  dari  satu  kedatangan  tiap  menit). 
Biarkan kolom 5 kosong, tetapi bambarkan garis horizontal menyilang formulir 
pada akhir tiap menit dan tulislah waktunya pada garis dalam kolom 5.

Misalnya : 07:43

LAMPIRAN 4

FORMULIR   SURVEI FORM-PT03 – CATATAN PETUNJUK  

Data “Kepala Formulir” dapat dibagi dalam 3 golongan
1. Data  yang  dapat  (dan  seharusnya)  dimasukan  sebelum  survei, 

misalnya:

Pengumpul Data
Hari
Tanggal
Nomor Trayek
Jurusan

2. Data yang hanya dapat dimasukan pada hari survei, misalnya :

Nomor Bus
Waktu Keberangkatan 
Waktu Kedatangan 

3. Data  yang  hanya  dapat  dimasukan  setelah  survei  sebagian  dari 
prose Analisa Data Pendahuluan, misalnya :

Waktu Perjalanan (trip time)
Jumlah Penumpang

Data “Badan Formulir”

Kolom No 1 : No Ruas Jalan
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Tiap  taryek  bus  dapat  ditentukan  oleh  nomor-nomor  ruas  jalan  dari 
jaringan jalan yang dipergunakan dalam Survei Rekayasa Lalu Lintas.

Untuk  trayek-trayek  yang  dimulai  dari  terminal  bus  atau  terminal,  ruas 
jalan yang terakhiir  adalah dari  mana bus meninggalkan jaringan jalan 
(yaitu pinti masuk terminal) ke tempat dalam terminal di mana penumpang 
terakhir tyryn.

N.B.  Formulir  Survei  FORM-TP03 yang  dibakukan dapat  dipakai  untuk 
suatu trayek, nomor-nomort ruas-ruas jalan untuk setiaptrayek (dalan 
tiap  jurusan)  tidsk  dapat  dimasukan  sampai  setiap  trayek  setelah 
diperiksa sewakyi KKN. 

Kolom No.2 : Penumpang yang naik

Sewaktu bus berangkat dari terminal, jumlah penumpang dalan bus harus 
dihitung dan dicatat dalam kolom 2.
Selanjutnya  pada  setiap  ruas  jalan  sewaktu  tiap  penumpang  naik,  ini 
dimasukan dalam kolom 2 jadi : IIII   II

Kolom No. 3 : Penumpang yang Turun

Metodologi yang sama dipergunakan untuk mencatat jumlah penumpang 
yang  turun  pada setiap  link.  Pada akhir  perjalanan jumlah orang yang 
turun di terminal harus dikurangi.

N.B.  Pengecekan ketelitian  survei  dapat  dilakukan dengan menghitung 
jumlah penumpang seluruhnya dalam kolom 2 dan 3 tiap perjalanan : 
jumlahnya akan sama

Kolom No. 4 : Dalam Bus
Jumlah  penumpang  yang  ada  dalam  bus  pada  tiap  ruas  jalan  dapat 
dihitung setelah survei menggunakan data dalam kolom 2 dan 3.

Kolom No. 5 : Waktu yang lewat dari Keberangkatan

Gunakan stop-watch untuk mengukur waktu yang telah lewat pada setiap 
ruas  jalan.  Pada  pemberangkatan  tiap  perjalanan  stop-watch  supaya 
disetel  pada angka 0  setelah  itu  dibaca dan dicatat  waktu  yang  lewat 
sejak keberangkatan sewaktu bus dating pada akhir tiap ruas jalan 

Kolom No. 6 : Pnjang Ruas Jalan 

Panjangn  ruas  jalan  dapat  dimasukkan  sebelum  atau  sesudah  survei 
menggunakan data inventarisasi jalan.
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Kolom No 7 : Kecepatan Ruas Jlan

Kecepatan ruas jalan dihitung dengan menggunakan data dalam kolom 5 
dan  kolom  6  setelah  survei  sebagai  bagian  dari  Analisa  Data 
Pendahuluan.

LAMPIRAN 5

FORM-TP04
LEMBAR KE :
DARI :

WAWANCARA PENUMPANG DALAM KENDARAAN
Pengumpul Data …………………….
Hari ……………….
Tanggal …………………….
WaktuKbr ……………….
Nomor Trayek …………………….
Waktu Kdt ……………….
Jurusan Dari      …………………….
Ke ……………………
Nomor Bus ………..
Jumlah Perpindahan   (YA)  ……… (TIDAK)  …………
Waktu Perjalanan …………………….

Pertanyaan wawancara :
1. Zona Asal dan Tujuan perjalanan
2. “Apakah anda telah harus pindah dari trayek atau alat angkut lain 

ke trayek ini, ataukah anda harus pindah dai trayek ini ke trayek 
atau alat angkut lain?”
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Ya Tdk 1 2 3 1 2 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Perpindahan Aalat Angkut Sebelum Alat Angkut SebelumWawan
cara 

Zona Asal
Zona 

Tujuan

LAMPIRAN 6

FORMULIR SURVEI FORM-TP04 : CATATAN PETUNJUK

Data “Kepala Formulir” data dapat dibagi 3 golongan :

1. Data yang dapat (dan harus) dicatat sebelum survei, misalnya :

Pengumpul Data
Hari
Tanggal
Nomor Trayek
Jurusan

2. Data yang hanya dapat dicatat pada hari survei, misalnya :

Nomor Bus
Waktu Keberangkatan
Waktu Kedatangan

3. Data yang hanya  akan dicatat  setelah  survei,  sebagai  bagian dari 
proses Analisa Data Pendahuluan, misalnya :

Jumlah Wawancara 
Jumlah Perpindahan (YA) …..   (TIDAK) …..
Waktu Perjalanan
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BAB 11
PERINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM

1. Pendahuluan

Di dalam mengevaluasi angkutan kinerja umum dalam kota alam trayek tetap, 
paling  tidak  kita  harus  mempertimbangkan  kebutuhan  pengguna  jasa  dan 
operator.  Oleh  karena kebutuhan pengguna jasa  dalam beberapa hal  sangat 
berbeda  dengan  kebutuhan  operator,  maka  di  dalam  membuat  peringkat 
permasalahan yang berkaitan dengan pengoperasian angkutan umum pun kita 
harus  melakukannya  secara  terpisah  :  kebutuhan  operator  dan  kebutuhan 
penumpang.

   
2. Tujuan Instruksional Umum

Setelah mempelajari  bab ini  taruna dapat memahami kepentingan pengusaha 
dan pengguna jasa  angkutan di  dalam upaya  peningkatan  kinerja  pelayanan 
angkutan umum dalam trayek tetap.

3. Tujuan Instruksionsl Khusus

Setelah mengikuti pelajaran ini dengan seksama taruna dapat:
• Memasukan  pertimbangan  kebutuhan  penumpang  di  dalam  mengenali 

permasalahan pelayanan angkutan umum dalam trayek tetap
• Memasukan  pertimbangan  kebutuhan  pengusaha  angkutan  dalam 

mengenali  permasalahan pelayanan angkutan umum dalam  trayek tetap
• Membuat peringkat  permasalahan tiap pelayanan trayek

4. Uraian Materi

4.1. Indikator Pelayanan Angkutan Umum dilihat dari sisi  Penumpang

Penumpang  tertarik  pada  kualitas  pelayanan  yang  disediakan.  Survei-survei 
unjuk kerja memberikan data tentang kualitas pelayanan ini, namun kita dituntut 
untuk menentukan kriteria atau tolak ukur dari kualitas pelayanan  yang ideal. 
Kita dapat membuat standar tertentu, meskipun hal ini cenderung subjektif dan 
tidak sesuai dengan kondisi daerah. Indikator-indikator yang  universal, artinya 
dapat diberlakukan secara umum untuk setiap daerah adalah frekuensi, faktor 
muatan, tingkat perpindahan. Umur kendaraan juga dapat dipergunakan untuk 
mengukur kenyamanan dan keamanan bepergian. 
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4.1.1. Frekuensi

Frekuensi  mempengaruhi  waktu  tunggu  rata-rata.  Penumpang  mengharapkan 
frekuensi pelayanan yang tinggi hingga waktu menunggunnya rendah, terutama 
pada saat kebutuhan akan jasa angkutan umum memuncak.

Untuk pelayanan  dalam kota dianjurkan frekuensi pada jam sibuk sebaiknya 12 
kendaran  per  jam  atau  headway  rata-ratanya  seebesar   5  menit.  Dengan 
demikian, jika pelayanan trayek tersebut dikatakan tidak ada masalah dilihat dari 
frekuensinya. 

Selama waktu  diluar  jam sibuk frekuensi  rat-rata  6  kendaraan tiap jam atau 
headway  rata-ratanya  10  menit,  dianjurkan  sebagi  frekuensi  minimum  yang 
dapat  diterima  di  luar  jam  sibuk.  Dengan  demikian,  pelayanan  suatu  trayek 
sebanyak  6  kendaraan  atau  lebih  pada  di  luar  jam  sibuk,  maka  pelayanan 
trayek dikatakan tidak ada masalah dilihat dari frekuensinya.

Data frekuensi dikumpulkan selama  survei di luar kendaraan secara statis dan 
lokasi yang dianjurkan ialah titik persilangan pelayanan tersebut dengan kordon 
dalam. 

   
4.1.2. Faktor Muatan

Penumpang  lebih  senang  faktor  muatan  yang  rendah,  yang   dapat  diartikan 
bahwa  selalu  tersedia  tempat  duduk  bagi  mereka,  dan  perjalanannya  lebih 
nyaman pada tingkat pemuatan yang rendah.

Selama waktu sibuk pagi hari seringkali terjadi faktor muatan angkutan umum 
sangat tinggi. Pada tingkat faktor muatan (dinamis) yang melebihi 90% pada jam 
sibuk pagi memberikan peringatan kepada kita bahwa pertumbuhan permintaan 
yang akan terjadi akan melampaui kapasitas yang tersedia untuk trayek tersebut. 
Oleh karena itu trayek-trayek yang faktor muatannya kurang dari 90 % pada jam 
sibuk  pagi  dari  sudut  pandang  penumpang  bukan  merupakan  trayek  yang 
mempunyai masalah.

Data  faktor  muatan  dapat  dikumpulkan  dengan  dua  cara  :  survei  di  dalam 
kendaraan  dan  di  luar  kendaraan.  Data  survei  di  dalam  kendaraan  dapat 
dipergunakan untuk mencari faktor muatan tiap bagian trayek sepanjang trayek.

Jika  faktor  muatan  tertinggi  pada  tiap  bagian  trayeknya  yang  kita  inginkan 
sebagai  indikator  kinerja  trayek  tersebut,  maka  di  dalam  kendaraan  harus 
dilakukan. Sebagai contoh, jika faktor muatan ketika keluar dari terminal 10 % 
dan berangsur-angsur meningkat sampai denagn 100 % atau lebih pada saat 
kendaraan memasuki CBD, angka yang dipergunakan sebaiknya adalah 100 %. 
Untuk keperluan identifikasi masalah, disamping faktor muatan pada seksi trayek 
tertinggi, rata-rata faktor muatan sepanjang trayek pun harus dihitung.
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Survei di luar kendaraan secara statis dapat dipergunakan untuk mengumpulkan 
data faktor muatan pada titik-titik khusus pada suatu trayek. Oleh karena maksud 
pengumpulan  data  faktor  muatan  dari  segi  penumpang  ini  berkaitan  dengan 
kapasitas pelayanan yang tersedia dalam hubungannya dengan kebutuhan yang 
diminta,  lokasi  pengumpulan  data  (survei)  statis  sebaiknya  berada  pada  titik 
dimana  faktor  muatannya  adalah  tertinggi.  Titik  ini  dapat  diketahui  dari  hasil 
survei di dalam kendaraan.

Untuk  menghemat  tenaga  surveior,  survei  faktor  muatan  statis  ini  harus 
dikombinasikan  dngan  survei  frekuensi  dan  tingkat  operasi.  Titik  survei 
sebaiknya pada persilangan trayek pelayanan dengan kordon dalam

4.1.3. Tingkat Perpindahan

Dari  segi  penumpang,  pelayanan  angkutan  umum  dikatakan  baik  jika  suatu 
trayek  melayani  secara  langsung  penumpang  tersebut  dari  asal  ke  tujuan 
perjalanannya tanpa adanya perpindahan antar-moda angkutan maupun antar-
pelayanan  trayek.  Jika  mereka  harus  berpindah,  maka  keperluan  waktu 
perjalanannya akan makin lama dan mereka pun harus mengeluarkan uang lebih 
banyak.

Data  perpindahan  dikumpulkan  dengan  wawancara  penumpang  di  dalam 
kendaraan. Sampel dengan target 100 responden tiap pelayanan trayek harus 
dicapai.  Di  dalam menganalisis  hasil  survei  perpindahan  ini,  kita  menghitung 
prosentase  penumpang  yang  berpindah,  selanjutnya  prosentase  jumlah 
penumpang yang berpindah satu kali, dua kali dan lebih dari dua kali harus juga 
disajikan.  Jika  prosentase  penumpang  yang  bepindah  tinggi,  menandakan 
pelayanan trayek tersebut ada masalah. Jika pengoperasiannya rendah, maka 
trayek tersebut amat baik melayani perjalanan asal-tujuan yang ada.

Menurut  Rekomendasi  Bank  Dunia,  standar  target  penumpang  yang 
mengadakan  perpindahan  antar-pelayanan  maupun  antar-moda  di  kota-kota 
besar adalah 50 %. Untuk kota-kota kecil tentu saja standarnya harus lebih kecil 
dari 50 %. (Rujuk publikasi Ditjendat, Menuju Lalu Lintas Yang Tertip).

4.1.4. Umur Rata-rata Kendaraan

Kendaran-kendaran  baru  meberikan  beberapa  keuntungan  potensial  kepada 
penumpang dibanding kendaraan tua, oleh karena kendaraan-kendaraan baru 
memungkinkan  untuk  memberikan  pelayanan  lebih  nyaman,  lebih  dapat 
diandalkan dan lebih aman. Namun, manfaat nyata dari kendaraan baru tersebut 
akan  tergantung  kepada  beberapa  faktor,  seperti  desain  dan  komponennya, 
kualitas pemeliharaan, kebiasaan pengemudi, dan sebagainya.

Lepas Dri faktor-faktor di atas, umur kendaraan dapat dipakai sebagai indikator 
kualitas  pelayanan.  Jika  kita  tetapkan  sembarang  standar,  misalnya  5  tahun 
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sebagai  standar  yang  diharapkan,  maka  untuk  trayek  yang  rata-rata  umur 
kendaraannya  kurang  dari  5  tahun,  maka trayek  tersebut  bukan  trayek  yang 
bermasalah di lihat dari umur kendaraannya. Sedangkan trayek-trayek lainnya 
yang  rata-rata  umur  kendaraanya  lebih  dari  5  tahun  merupakan trayek  yang 
berpotensi  masalah  dari  kualitas  pelayanan.  Data  mengenai  umur  rata-rata 
kendaraan ini didapatkan dari survei inventarisasi.

4.1.5. Peringkatan  Permasalahan  Pelayanan  Trayek  dari  Segi 
Penumpang

Jika kita data survei telah kita kumpulkan dan analisis, selanjutnya kita membuat 
tabel untuk membuat peringkatan permasalahan tiap trayek. Tabel 1 merupakan 
salah satu contoh bagaimana tabel peringkatan dibuat.

Dalam contoh ini standar telah disusun untuk tiap kriteria, dan tiap trayek diberi 
nilai yang didasrkan pada unjuk kerja dibandingkan dengan standar.

Standar frekuensi waktu sibuk minimum 12 kendaraan per jam. Tiap jam trayek-
trayek 1, 2 dan 5 masing-masing melampaui standar ini dan diberi nilai “nol” yaitu 
unjuk kerjanya memuaskan. Trayek 3 hanya mempunya frekuensi 5 kendaraan 
tiap jam dan memperoleh nilai ‘7’ (yaitu frekunsi standar 12 dikurangi frekuensi 
sebenarnya 5). Trayek 4 mempunyai frekuensi 10 kendaraan tiap jam, yaitu 2 
kendaraan /jam di bawah standar minimum, oleh karenanya trayek ini diberi nilai 
2.

Standar frekuensi di luarwaktu sibuk ialah 6 kendaraan tiap jam. Hanya trayek 3 
yang berada di bawah 6, yakni 4 kendaraan/jam, oleh karena itu taryek ini diberi 
nilai 2.

Standar  faktor  muatan  waktu  sibuk  pagi  adalah  90%.  Trayek-trayek  dengan 
faktor muatan diatas 90%, diberi nilai 1 tiap 10% di atas standar 9 lihat trayek 1, 
2 dan 5). Trayek-trayek yang faktor muatannya kurang dari 90% diberi nilai nol. 
(trayek 3 dan 4)

Standar tingkat  perpindahan waktu  sibuk pagi  maksimum 50%. Trayek-trayek 
dengan prosentasi perpindahan kurang dari 50% dianggap memuaskan dari segi 
penumpang dan diberi nilai nol (lihat trayek 1, 2 dan 5). Trayek-trayek di mana 
tingkat perpindahannyan diatas 50% memperoleh nilai 1 tiap 10% di atas standar 
(trayek 3 dan 4).

Standar  umur  kendaraan maksimum 5 tahun.  Trayek-trayek  dengan rata-rata 
umur  kendaraan  5  tahun  atau  kurang  di  anggap  memuaskan  dari  segi 
penumpang  dan  diberi  nilai  nol.  Trayek-trayek  dimana  rata-rata  umur 
kendaraannya lebih dari 5 tahun memperoleh nilai 1 tiap tahun diatas standar. 
Sebagai contoh trayek 3 memperoleh nilai 3 oleh karena umur rata-ratanya 8 
tahun, yaitu 3 tahun diatas standar.
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Dalam  kolom  11  jumlah  nilai  dimasukkan.  Nilai  rendah  menandakan  bahwa 
trayek  tersebut  unjuk  kerjanya  baik,  sedangkan  nilai  yang  lebih  tinggi 
menandakan trayek tersebut unjuk kerjanya buruk. Oleh karena tugas kita adlah 
mengidentifikasi  trayek-trayek  yang  mempunyai  masalah,  maka  trayek  yang 
mempunyai nilai akhir tertinggi adalah terburuk 1 dan tertinggi kedua terburuk 
kedua dan seterusnya.

Trayek  3  mempunyai  nilai  tertinggi  (14),  oleh  karenanya  merupakan  trayek 
dengan  unjuk  kerja  terburuk  dari  segi  penumpang.  Sedangkan  trayek  2 
mempunyai nilai terendah (1), oleh karenanya merupakan trayek dengan unjuk 
kerja terbaik dilihat dari  segi penumpang menurut standar yang dipergunakan 
dalam contoh ini.

Cara lain di  dalam membuat peringkingan permasalahan trayek ialah dengan 
menggunakan  angka-angka  yang  sederhana  tanpa  membuat  standar-standar 
sebagaimana juga dilakukan untuk perangkingan kinerja jalan. Dengan cara ini 
akan didapatkan suatu daftar urutan kinerja tiap trayek yang dapat juga berarti 
peringkatan permasalah, tetapi tanpa mempertimbangkan standar-standar yang 
ada. Rangking 1 merupakan trayek terburuk dan selanjutnya berurutan sesuai 
dengan nilai akhir ynang diperoleh tiap trayek.

4.2. Indikator Pelayanan Angkutan Umum dilihat dari sisi  Operator

Kinerja  suatu  trayek  dari  sudut  pandang  operator  berkaitan  dengan 
kelangsungan hidup finansial.  Ini akan merupakan suatu fungsi dari dua faktor, 
yakni  pendapatan  dan  biaya.  Untuk  mendapatkan  data  untuk  kepentingan 
penaksiran  indikator  dari  segi  operator  ini  akan harus mengumpul  data  yang 
berkaitan dengan kelangsungan hidup finansial. Pada umumnya ukuran kinerja 
finansial yang lazim dipegunakan ialah operating ratio, yaitu pendapatan operasi 
dibagi biaya operasi. Namun kriteria berikut ini juga dapat dipergunakan pada 
tahap awal identifikasi permasalahan angkutan umum dari segi operator. 

 
4.2.1. Penumpang Tiap Perjalanan

Di  Indonesia  sebagian  pelayanan  angkutan  umum  dalam  trayek  tetap 
menerapkan sistem tarif datar. Oleh karena itu pendapatan tiap perjalanan bus 
adalah fungsi jumlah penumpang tiap perjalanan kendaraan.

Bagaimana  kita  dapat  menggunakan  data  mengenai  jumlah  penumpang  tiap 
perjalanan untuk mengidentifikasi trayek-trayek yang mempunyai masalah, jika 
kapasitas kendaraan yang dipergunakan tidak sama? Biaya operasi perkilometer 
untuk  bus  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  mobil  penumpang.  Dengan 
perkataan lain titik impas dalam kuantitas yang terjual untuk mobil bus dengan 
sendirinya lebih besar di banding mobil penumpang. Salah satu cara di mana 
aspek  ini  dipertimbangkan  di  dalam  perangkingan  masalah  ialah  dengan 
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menghubungkan  penumpang  rata-rata  tiap  perjalanan  dengan  kapasitas 
kendaraan,  yaitu  dengan  cara  membagi  jumlah  penumpang  tersebut  dengan 
kapasitas angkutannya.

Pendekatan ini mempunyai kelemahan, terutama berkaitan dengan pendapatan 
operasi  per  hari  atau  per  tahun.  Terdapat  dua  komponen  pendapatan  yang 
belum diperhitungkan yakni  perolehan perjalanan yang dapat dicapai rata-rata 
kendaraan untuk tiap trayek dalam sehari serta tingkat operasi (ketersediaan). 
Sistem  operasi  angkutan  kota  yang  antri  di  terminal  memungkinkan  untuk 
mendapatkan penumpang yang relative banyak, tetapi perolehan rit per harinya 
rendah, oleh karena prosentase lay over time (waktu singgah di terminal) sangat 
tinggi  disbanding  dengan waktu  perjalanannya.  Disamping itu  pada beberapa 
trayek  juga  tingkat  operasi  kendaraan  sangat  rendah.  Artinya,  hari  operasi 
pertahunnya rendah (kurang dari 80%), oleh karena sudah  excess supply atau 
tingkat kerusakan kendaraan yang tinggi. Perolehan rit  dan tingkat operasi ini 
selayaknya diperhitungkan di dalam pengevaluasian kenerja trayek.

Terlepas  dari  kelemahan  tersebut,  kita  mencoba  menetapkan  peringkat 
permasalahan dengan semata-mata mempertimbangkan perolehan penumpang 
per perjalanan dengan kapasitas kendaraannya. Asumsikan suatu standar angka 
banding antara jumlah penumpang tiap perjalanan dengan kapasitasnya adalah 
satu. Dengan cara ini kita dapat mengidentifikasi trayek-trayek yang mempunyai 
mesalah sebagai birikut :

Trayek  1 dan 2 masing-masing  mempunyai  jumlah penumpang rata-rata  tiap 
perjalanan lebih tinggi dari pada kapasitas kendaraannya. Oleh karena itu, kedua 
trayek  ini  bukan  merupakan  trayek  yang  mempunyai  masalah.  Demikianpun 
dengan  trayek  4  yang  mempunyai  jumlah  penumpang  yang  sama  dengan 
kapasitasnya, oleh karena kita menetapkan angka banding satu sebagai standar. 
Trayek 1, 2 dan 4 ini diberi nilai nol.

Trayek  3  jumlah  penumpang  rata-rata  tiap  perjalanan  adalah  50.  dengan 
kapasitas kendaraan 70 maka angka bandingnya 0,71, dengan demikian dapat 
dikatakan merupakan trayek yang bermasalah. Untuk merubah angka banding 
ini nilai peringkat, lakukan perhitungan berikut :

( 1- kolom 4 ) x 10 = nilai
( 1- 0,71 ) x 10 = 2,9 

lakukanlah hal yang sama untuk trayek 5.
 

4.2.2. Kemerataan Penumpang

Bagi operator angkutan, trayek-trayek yang permintaannya stabil sepanjang hari 
lebih mengutungkan. Permintaan yang stabil memungkinkan operator mencapai 
faktor muatan yang tinggi sepanjang hari. Sebaliknya pada trayek-trayek di mana 
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permintaan di luar waktu sibuk jauh berkurang (lebih kecil) dari pada permintaan 
waktu  sibuk,  faktor  muatan  dan  atau  penggunaan  armada  (ting 
kat operasi) akan rendah selama waktu di luar sibuk.

Kita dapat menggunakan data survei statis untuk mengukur jumlah permintaan 
pada tiap trayek dalam hal penumpang tiap jam selama jam-jam sibuk dan di luar 
sibuk.
Langkah 1. Pindahkan data faktor muatan dari % ke penumpang rata-rata tiap 
                    kendaraan.
                    Faktor muatan (%) x kapasitas kendaraan = penumpang rata-rata 

tiap 
                    kendaraan.
Langkah  2.Hitung  jumlah  permintaan  penumpang  dalam hal  penumpang  tiap 

jam.
                    Penumpang rata-rata tiap kendaraan x frekuensi (perjalanan/jam) =
                    Jumlah permintaan penumpang.
                    Langkah 1 dan 2 sebaiknya dihitung terpisah untuk jam-jam sibuk 

pagi 
                    hari dan jam-jam di luar sibuk pagi hari. Pegunakan hanya data arah
                    masuk.
Langkah 3. Bagilah permintaan arah masuk waktu sibuk pagi hari dengan
                    permintaan arah masuk di luar jam sibuk. 

Idealnya  angka  banding  tersebut  adalah  satu,  yaitu  permintaannya  merata 
sepanjang  hari.  Tetapi  dalam  praktek  ini  tidak  pernah  tercapai.  Kita  dapat 
menetapkan suatu “standar sembarangan”, misalnya 2, yaitu jika angka banding 
permintaan waktu  sibuk  terhadap waktu  di  luar  sibuk lebih  besar  dari  2,  kita 
dapat mengatakan  trayek tersebut mempunyai masalah. Penetuan standar ini 
tergantung kepada perencana setempat.

Tabel 3. Contoh Menilai Tingkat Kemerataan Penumpang

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 25 22.5 90 10 225 12 30 20 600 2.7 0.7
2 12 8.4 70 12 101 100 12 30 300 3.6 1.6
3 70 28 40 4 112 70 49 5 245 2.2 0.2
4 112 7.2 60 7 50 85 10.2 10 102 2 0
5 25 21.25 85 10 212 110 27.5 15 412.5 1.9 0

 Nilai

Di luar W aktu S ibuk

Pnp / 
Jam

Tingkat 
Kemer
ataan 

No 
Trayek

Kapasita
s  Kend.

W aktu S ibuk Pagi

Faktor 
Muatan 

(% )

Pnp / 
Kend

Frek 
Kend / 
Jam

Pnp / 
Jam

Faktor 
Muatan 

(% )

Pnp / 
Kend

Frek 
Kend / 
Jam

Dalam kolom 11 Tabel 3 kita telah menghitung perbandingan anatar permintaan 
waktu sibuk dengan waktu ddi luar sibuk. Jika perbandingan  standar adalah 2 
atau kurang, maka  trayek 4 dan 5 bukan  merupakan trayek yang mempunyai 
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masalah.  Sedangkan  trayek  1,  2,  dan  3  kesemuanya  merupakan  trayek 
bermasalah, karena memberikan angka banding di atas 2.

Nilai  untuk  tiap  trayek  dihitung  dengan  mengurangkan  angka  banding 
sebenarnya dengan angka banding standarnya.                                                  
                    
4.2.3. Pendapatan per Penumpang per Kilometer

Indikator  yang  berguna  dari  kemungkinan  kemampuan  membuat  keuntungan 
suatu pelayanan trayek tetap adalah pendapatan tiap penumpang kilometer.

Langkah 1. Hitung rata-rata panjang perjalanan penumpang 

Data naik turun penumpang dari survei On-Bus dipergunakan untuk menghitung 
panjang perjalanan penumpang rata-rata dengan menggunakan metologi berikut: 

Tabel 4 
Contoh Data Hasil Survei On-Bus Trayek A dari simpul 1 ke 12.

1 2 3 4 5 6
1 - 2 7 1 6 1.2 7.2
2 - 5 8 2 12 0.8 9.6
5 - 7 10 3 19 0.7 13.3
7 - 9 5 2 22 1.0 22.0

9 - 12 1 2 21 0.5 10.5

Panjang 
Ruas (km)

Pnp-KmRuas Pnp.Naik Pnp.Turun
Pnp. Dalam 

Kend

Catatan :

Kolom1. Ruas-ruas diidentifikasi oleh nomor simpul yang dipakai dalam peta 
jaringan Jalan

Kolom 2. Penumpang naik adalah jumlah penumpang yang naik pada tiap 
ruas.  Pada  permulaan  perjalanan,  hitunglah  jumlah  penumpang 
yang  berada  di  dalam  kendaraan  sewaktu  kendaraan 
meninggalkan  simpul  1.  Tambahkan  dengan  jumlah  penumpang 
naik  sebelum  mencapai  simpul  2.  dalam  contoh  kita,  jumlah 
penumpang  pada  ruas  antara  simpul  1  dan  2  sebanyak  7 
penumpang.

Kolom 3. Penumpang turun adalah penumpang turun pada tiap ruas jalan. 
Hitunglah  jumlah  penumpang  turun  mualai  kendaraan 
meninggalkan  simpul  yang  satu  sampai  kendaraan  tersebut 
memasuki simpul berikutnya.

80



Dalam contoh kita hanya satu penumpang yang turun antara simpul 1 dan 
2.

Penumpang yang turun pada tujuan akhir seyogyanya diabaikan dalam 
perhitungan,  karena  dapat  dianggap  tidak  mewakili  keseluruhan 
trayek, tetapi harus dituliskan untuk keperluan pengecekan. Dalam 
contoh kita terdapat 21 penumpang turun pada akhir trayek, simpul 
12.

Kolom 4. Penumpang  yang  berada  dalam  kendaraan  dihitung  dengan 
menggunakan  penumpang  naik  dan  turun,  serta  menambahkan 
penumpang  di  dalam kendaraan  pada  ruas  sebelumnya.  Dalam 
contoh kita,  penumpang yang  berada di  dalam kendaraan pada 
ruas sebelumnya (1-2) dan sebelum memasuki ruas 2 – 5, ialah  7 
– 1 = 6 penumpang. Tambahan penumpang pada ruas 2 – 5 ialah 
hasil pengurangan penumpang naik dengan penumpang turun (8 – 
2  = 6).  Oleh karena itu  jumlah penumpang di  dalam kendaraan 
pada ruas 2 – 5 ialah 12 (= 6 + 6). Teruskan perhitungan kumulatif 
untuk ruas-ruas selanjutnya.

Kolom 5. Data panjang ruas diperoleh dari inventaris jalan  

Kolom 6. Penumpang kilometer untuk tiap ruas dihitung dengan mengalikan 
jumlah penumpang di dalam kendaraan dengan (kolom 4) dengan 
panjang  ruas  (kolom).  Dalam  contoh  kita,  penumpang  kilometer 
pada ruas 1 – 2 ialah 6 x 1.2 = 7.2 pnp-km.

Sekarang  kita  dapat  menghitung  panjang  perjalanan  penumpang  rata-rata 
dengan  mambagi  jumlah  penumpang-kilometer  (kolom  6)  dengan  jumlah 
penumpang  yang  naik  (kolom  2).  Dalam  contoh  ini  jumlah  penumpang 
penumpang- kilometer 62.6 pnp-km seangkan penumpang naik 31. Oleh karena 
itu panjang perjalanan rata-rata  = 62.6/31 =2.02 km

Langkah 2. : Hitung pendapatan Rata-rata Tiap penumpang-Kilometer

Pendapatan rata-rata tiap penumpang kilometer dihitung sebagi berikut :
                              Tarif (Rp)
=
    rata-rata panjang perjalanan penumpang
 
misalkan, tarif dasar Rp 150, maka pendapatan rata-rata tiap pnp-km :
= 150/2.02 = Rp 68,2 tiap pnp-km
Tetapi perhitungan tersebut hanya unuk satu perjalanan dalam satu arah dari 
simpul 1 ke 12. misalkan Survei on-bus dilakukan tiga kali perjalanan PP, dan 
didapatkan data berikut : 
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Tabel 5 :          Trayek A

Perjalanan Jumlah Pnp Naik Jumlah Pnp-Km

1  -  12 31 62.6
12  -  1 24 55.3
1  -  12 40 70.2
12  -  1 30 65.0
1  -  12 38 69.0
12  -  1 22 45.0
Jumlah 185 467.1

jadi panjang perjalanan penumpang rata-rata = 367.1 = 1.98 km
  185

Pendapatan rata-rata tiap penumpang kilometer = Rp. 150 = Rp. 75.75 /pnp/km
1.98

Langkah 3 : Pergunakan Pendapatan Rata-rata tiap Penumpang Kilometer 
untk membandingkan unjuk kerja trayek

Kurang realistis jika kita menetapkan standar unjuk kerja pendapatan rata-rata 
tiap penumpang-kilometer.  Barangkali  lebih realistis  jika kita  menghitung rata-
rata  keseluruhann  trayek,  kemudian  mengurangkan  unjuk  kerja  tiap  trayek 
dengan nilai rata-rata ini untuk memberikan nilai tiap trayek. Lihat contoh berikut.

Tabel 5

1 2 3 4 5
1 68.8 64.5 + 3.4 3
2 75.1 64.5 + 9.7 2
3 46.5 64.5 - 18.9 5
4 56.1 64.5 - 9.3 4
5 80.5 64.5 + 15.1 1

327.0

Nilai
Nomor 
Trayek

Pend. Rata-
rata Tiap Pnp-

km (Rp)

Pend. Rata-rata 
Tiap Pnp-km 
semua trayek 

(Rp)

Penyimpangan 
dari Rata-rata

4.2.4. Peringkatan
Tugas selanjutnya adalah mengkombinasikan nilai penumpang tiap perjalanan, 
tinglkat  pmerataan  penumpang  dan  pendapatan  rata-rata  tiap  perjalanan, 
kemudian membuat peringkat akhir kinerja tiap trayek.
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Tabel 6. berikut memberikan contoh bagaimana peringkat dilakukan :

Tabel 6. Peringkatan dari Sudut Pandang Operator

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0 1 0.7 4 3 3 8 3
2 0 1 1.6 5 2 2 8 3
3 2.8 5 0.2 3 5 5 13 5
4 0 1 0 1 4 4 6 1
5 0.8 4 0 1 1 1 6 1

Peringkat 
Akhir

Peringkat 
B

Nilai Pend. 
Rata-rata

Peringkat 
C

Jumlah 
Peringkat

Nomor 
Trayek

Nilai 
Pnp/Prjl

Nilai 
Pemerataan

Perinkat 
A

 
Catatan :

Kolom 1 : Nomor Trayek
Kolom 2 : Nilai Penumpang Tiap Perjalanan
Kolom 3 : Peringkat A, didapat dari nilai-nilai kolom 2. trayek dengan nilai 

terendah  diberi  peringkat  1.  dalam  contoh  kita,  terdapat  tiga 
trayek yang mempunyai  nilai  0, dan kepadanya masing-masing 
diberi  peringkat  1  (trayek  1,  2  dan  4),  setelah  itu  trayek  5 
mendapat  nilai  yang  terendah  berikutnya  (  0.8)  dan  diberi 
peringkat 4. trayek 5 dengan nilai 2.8 diberikan peringkat 5.

Kolom4 : Nilai Pemerataan
Kolom 5 : Peringkat B, didapat dari kolom 4. Cara peringkatan sebagaimana 

dilakukan pada perigkat A.
Kolom 6 : Nilai Pendapatan Rata-rata tiap Penumpang-kilometer
Kolom 7 : Peringkat   C  didapat  dari  kolom  6.  cara  peringkatan 

seabagaimana dilakukan pada peringkat A.
Kolom 8 : Jumlah  Peringkat.  Jumlah  peringkat  didapat  dengan 

menjumlahkan peringkat-peringkat kolom 3, 5, dan 7.
Peringkat 9 : Peringkat Akhir. Peringkat Akhir diperoleh dari jumlah peringkat 

kolom 8. nilai terendah pada kolom 8 adalah terbaik, dan diberi 
peringkat 12 dan seterusnya sampai yang terburuk.

Kesimpulan : Trayek 3 mempunyai peringkat akhir yang tertinggi (5) dan 
oleh karena itu merupakan trayek yang mempunyai kinerja 
trayek yang terburuk menurut sudut pandang operator.

Cara  lain  di  dalam membuat  perankingan permasalahan trayek  ialah dengan 
menggunakan  angka-angka  yang  sederhana  tanpa  membuat  standar-standar 
sebagaimana  juga  dilakukan  untuk  perankingan  kinerja  jalan  (lihat  catatan 
briefing  rekayasa  lalu  lintas).  Dengan  cara  ini  akan  didapatkan  suatu  daftar 
urutan  kinerja  tiap  trayek  yang  dapat  juga berarti  peringkatan permasalahan, 
tetapi  tanpa  mempertimbangkan  standar-standar  yang  ada.  Ranking  1 
merupakan trayek terburuk dan selanjutnya berurutan sesuai denaan nilai akhir 
yang diperoleh tiap trayek.
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4.3. Upaya Peningkatan Pelayanan
Upaya  peningkatan  pelayanan  angkutan  umum  selanjutnya  dapat  dilakukan 
setelah kita mengetahui secara umum permasalahan baik dari segi penumpang 
maupun operator.  Pemecahan masalah harus dilakukan dengan meningkatkan 
kinerja operasional angkutan umum.

5. Rangkuman
Kinerja  angkutan  umum  dalam  kota  dalam  trayek  tetap  dievaulasi  dengan 
mempertimbangkan  kebutuhan  pengguna  jasa  dan  operator.  Oleh  karena 
kebutuhan  pengguna  jasa  dalam  beberapa  hal  sangat  berbeda  dengan 
kebutuhan  operator,  maka  di  dalam  membuat  peringkat  permasalahan  yang 
berkaitan dengan pengoperasian angkutan umum pun kita harus melakukannya 
secara terpisah : kebutuhan operator dan kebutuhan penumpang.

6. Latihan / Soal
1. Kriteria  apa saja  yang  yang  harus dimasukan untuk  menilai  kinerja 

operasional  angkutan  dari  sudut  pandang  pengguna  jasa  di  dalam 
mengenali permasalahan pelayanan angkutan umum dalam trayek tetap 

2. Kriteria  apa  saja  yang  harus  dimasukkan  untuk  menilai  kinerja 
operasional angkutan dari sudut pandang operasional angkutan di dalam 
mengenali permasalahan pelayanan angkutan umum dalam trayek tetap 
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BAB 12
PERHITUNGAN TARIF ANGKUTAN UMUM

1. Pendahuluan

Selain penentuan jaringan pelayanan, penentuan jumlah kendaraan serta jenis 
kendaraan, unsur lain yang masih di bawah kendali pemerintah  ialah penentuan 
tarif  angkutan  umum.  Di  dalam  penghitungan  tarif  yang  dipergunakan  pada 
angkutan jalan di Indonesia menggunakan pendekatan biaya operasi kendaraan. 
Artinya,  tarif  angkutan  umum  yang  ditetapkan  berdasarkan  biaya  operasi 
kendaraan ditambah sejumlah prosentase keuntungan yang diperkenankan. 

Dalam pembelajaran ini kita akan berlatih menghitung tarif angkutan umum. 

2. Tujuan Instruksional Umum

Setelah mengikuti pembelajaran ini taruna dapat melakukan penghitungan biaya 
operasi kendaraan dan menetapkan tarif angkutan umum.

3. Tujuan Istruksional Khusus

Setelah mengikuti pembelajaran ini taruna dapat :

3.1 Menjelaskan dengan kata-kata sendiri macam-macam penggolongan biaya
3.2 Membuat  daftar  komponen  biaya  langsung  dan  tidak  langsung 

pengoperasian angkutan umum
3.3 Menghitung harga pokok angkutan

4. Uraian Materi

4.1 Perumusan Struktur Biaya

a. Struktur Biaya
Banyak  cara  untuk  mengelompokkan  biaya  yang  berkaitan  dengan 
pengoperasian  angkutan  umum.  Namun  untuk  memudahkan  dan  mengikuti 
petunjuk Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, di dalam pembelajaran kita ini 
penghitungan biaya pokok angkutan digolongkan menjadi biaya langsung dan 
biaya  tidak  langsung.  Biaya  langsung  adalah  biaya-biaya  yang  berhubungan 
secara  langsung  terhadap  pengoperasian  kendaraan.  Artinya  berhubungan 
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dengan kilomemeter operasi kendaraan. Sedangkan biaya tidak langsung yaitu 
biaya penunjang yang beriatan secara tidak langsung dengan kilometer operasi 
kendaraan tetapi tetap dibutuhkan agar pelaksanaan operasi dapat berjalan.

Tugas 1

Diskusikan komponen-komponen biaya yang termasuk biaya langsung dari butir-
butir di bawah ini.

Penyusutan  kendaraan  produktif,  Penyusutan  sarana  bengkel,  Bunga  modal 
kendaraan  produktif,  Penyusutan  bangunan  kantor,  Penyusutan  pool  dan 
bengkel, Penyusutan  inventaris  /  alat  kantor,  Biaya  administrasi  kantor, 
Biaya awak bus (sopir dan kondektur), Bahan bakar minyak, Ban, Service Kecil, 
Service Besar, Overhoul, Penambahan olie, Suku cadang dan body, Cuci bus, 
Retribusi  terminal,  STNK,  Uji  kendaraan  dan Asuransi,  Biaya  pegawai  selain 
awak  kendaraan,   Biaya  pemeliharaan  kantor,  Biaya  pemeliharaan  pool  dan 
bengkel, Biaya listrik dan air, Biaya telepon dan telegram, Biaya perjalanan dinas 
selain  awak  kendaraan,  Pajak  kendaraan,  Ijin  trayek,  Ijin  usaha,  Biaya 
pemasaran, dan biaya  Lain-lain

PENGELOMPOKKAN BIAYA

1. Biaya Langsung

Biaya langsung terdiri dari : Penyusutan kendaraan produktif, Bunga modal 
kendaraan produktif, Biaya awak bus (sopir dan kondektur), Bahan bakar 
minyak,  Ban,  Service  Kecil,  Service  Besar,  Overhoul,  Penambahan olie, 
Suku cadang dan body, Cuci bus, Retribusi terminal, STNK, Uji kendaraan 
dan Asuransi.

2. Biaya Tidak Langsung

Biaya langsung terdiri dari Biaya  pegawai  selain  awak  kendaraan,  dan 
Biaya  Pengelolaan  yang  terdiri  dari  :  Penyusutan  bangunan  kantor, 
Penyusutan  pool  dan  bengkel,  Penyusutan  inventaris  /  alat  kantor, 
Penyusutan sarana bengkel, Biaya administrasi kantor, Biaya pemeliharaan 
kantor, Biaya pemeliharaan pool dan bengkel, Biaya listrik dan air, Biaya 
telepon dan telegram, Biaya perjalanan dinas selain awak kendaraan, Pajak 
kendaraan, Ijin trayek, Ijin usaha, Biaya pemasaran, dan biaya  Lain-lain

4.2. Tahapan Perhitungan

Untuk  kelompok biaya langsung sebagian biaya dapat secara langsung dihitung 
biaya pokok per kilometernya, sedangkan beberapa lainnya harus menghitung 
biaya per tahunnya dahulu untuk kemudian dihitung biaya per kilometernya.
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Sedangkan  untuk  kelompok  biaya  tidak  langsung,  perhitungan  biaya  per 
kilometernya harus dimulai  dengan menghitung biaya per tahunnya kemudian 
baru dapat dihitung biaya pokok per kilometer untuk setiap kilometernya.

a. Penghitungan Biaya Tak Langsung

Untuk melakukan perhitungan biaya tidak langsung, komponen-komponen biaya 
pegawai selain awak kendaraan dan biaya pengelolaan dilakukan dengan cara 
sebagai berikut:

1) Biaya pegawai selain awak kendaraan dan biaya pengelolaan dilakukan 
perhitungan biaya total per tahun.
2) Bagi  perusahaan  angkutan  yang  mempunyai  lebih  dari  satu  segmen 
usaha, maka biaya tidak langsung dapat dialokasikan pada masing-masing 
segmen usaha. Alokasi biaya langsung dari masing-masing segmen usaha 
didasarkan pada proporsi produksi masing-masing segmen. Sedangkan 
bagi perusahaan angkutan yang hanya memiliki  satu segmen usaha, maka 
biaya langsung tidak memerlukan pengalokasian.
3) Setelah  dilakukan  perhitungan  biaya  untuk  masing-masing  segmen 
usaha  angkutan  jalan  raya,  selanjutnya  dilakukan  perhitungan  dengan 
membagi menurut masing-masing jenis kendaraan.

b. Penghitungan Biaya Langsung

Penyusutan dihitung memakai metode garis lurus. Untuk kendaraan baru maka 
harga kendaraan dinilai  berdasarkan harga kendaraan baru termasuk BBM dan 
ongkos  angkut,  sedangkan  untuk  kendaraan  lama  harga  kendaraan  dinilai 
berdasarkan harga perolehan.

Lihat unsur-unsur biaya langsung lainnya pada lampiran formulir

c. Jumlah Biaya Tidak Langsung dan Biaya Langsung

Setelah  dihitung  biaya  per  kilometernya,  biaya  langsung  dan  biaya  langsung 
tersebut  kemudian dijumlahkan.  Hasil  penjumlahan biaya  langsung dan biaya 
tidak langsung tersebut, merupakan biaya pokok per km-kendaraan. Biaya pokok 
per  Km-kendaraan  tersebut  selanjutnya  dibagi  dengan  jumlah  seat  maka 
diperoleh biaya pokok per penumpang-Km, pada load faktor yang didapat dari 
hasil survei atau sesuai dengan PP. 43/1993.

87



Tugas 2.  

Gunakan  data  berikut  untuk  menghitung  Biaya  Dasar  Bus  Kota.  Untuk 
sementara  data atau informasi lainnya dapat dibuat asumsi sesuai dengan 
pengetahuan Saudara.  Gunakan formulir yang disediakan.

Karakteristik Kendaraan  :

1) Type :  Besar SD/DD/Sedang  (Microbus)  *)
2) Jenis pelayanan :  Bumel Lintas (Biasa)/Patas/Patas AC *)
3) Kapasitas / daya

angkut penumpang :   80.................. seat

Produksi Per Bus

1) Km-tempuh/rit =  .........15....... Km
2) Frekwensi/hari =  .........15....... rit

 3) Km-tempuh/hari (  1) x 2)  ) =  .......225....... Km/hr.
4) Penumpang/rit =  .........56....... Pnp.
5) Penumpang/hari  (  2) x 4)  =  ........840...... Pnp.
6) Hari Operasi/bulan =  ..........25...... hari
7) Km-tempuh/bulan  (  3) x 6)  ) =  ......5625...... Km
8) Penumpang/bulan (  5) x 6)  ) =  ......2100...... Pnp.
9) Km-tempuh/thn  (7) x 12 bulan ) =  .....67500  ... Km/tahun
10) Penumpang/th  ( 8) x 12 bulan ) =  ....252000.... Pnp.

Asumsi-asumsi Perhitungan Biaya
Angkutan Kota

No Uraian Satuan Bus DD Bus SD Bus 
Sedang

MPU

1 Masa Penyusutan Kend Tahun 5 5 5 5
2 Jarak Tempuh Rata-rata Km/hari 250 250 250 250
3 BBM Km/liter 2 3,6 5 7,5-9
4 Jarak Tempuh Ganti Ban Km 24000 21000 20000 25000
5 Ratio Pengemudi/Bus Org/Kend 1,2 1,2 1,2 1,2
6 Ratio Konmdektur/Bus Org/Kend 1,2 1,2 1,2 -
7 Jarak Tempuh Antar Service Kecil Km 5000 5000 4000 4000
8 Spare part/service besar Km 10000 10000 10000 12000
9 Penggantian Minyak Motor Km 4000 4000 4000 3500
10 Penggantian Minyak Rem Km 8000 8000 8000 12000
11 Penggantian Gemuk Km/kg 3000 3000 3000 4000
12 Penggantian Minyak Gardan Km 12000 12000 12000 12000
13 Penggantian Minyak Parseling Km 12000 12000 12000 12000
14 Hari Jalan Siap Operasi Hari/tahun 365 365 365 365
15 SGO:SO % 80 80 80 80
16 Nilai Residu % 20 20 20 20

Tugas 3. 
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Hitung  tarif  untuk  berbagai  tingkat  faktor  muatan   sebagaimana  daftar 
berikut  ini.  Pada tingkat  faktor  muatan berapa sebaiknya  tarif  ditetapkan 
dengan  memperhatikan  kelangsungan  usaha  dan  perlindungan  terhadap 
pengguna jasa menurut  hasil  perhitungan Saudara jika rata-rata  panjang 
perjalanan penumpang 3 kilometer?. Jelaskan!

Posisi biaya pada berbagai tingkat faktor muatan:

100 % Rp. ......../Seat-Km
  90 % Rp. ......../Seat Km
  80 % Rp. ......../Seat Km
  70 % Rp. ......../Seat Km
  60 % Rp. ......../Seat Km
  50 % Rp. ......../Seat Km
  40 % Rp. ......../Seat Km

Tugas 4.

Buatlah rekapitulasi biaya pokok dan struktur biaya atau proporsi biaya tiap 
unsur  biaya  yang  Saudara  hitung.  Apakah  masih  ada  komponen  biaya 
operasi yang masih perlu diefisienkan? Bagaimana langkah selanjutnya jika 
ternyata  masih ada bagian biaya yang kurang efisien?

Rekapitulasi biaya pokok   :

Komponen Biaya Rp./Bus-Km %

a)  Biaya langsung  :
-  Penyusutan . .................. ......
-  Bunga Modal . .................. ......
-  Gaji & Tunj. Awak Bus . .................. ......
-  B B M . .................. ......
-  B  a  n . .................. ......
-  Service Kecil . .................. ......
-  Service Besar . .................. ......
-  Penambahan Olie Mesin . .................. ......
-  General Overhoul (upah,
    suku cadang dan body) . .................. ......
-  Cuci Bus . .................. ......
-  Bahan Pelumas . .................. ......
-  Retribusi Terminal . .................. ......
-  S T N K . .................. ......
-  K  I  R . .................. ......
-  Asuransi . .................. ......

5. Rangkuman
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Biaya pengoperasian angkutan umum dapat dikelompokkan menjadi biaya 
langsung  dan  biaya  tidak  langsung.  Sebagian  biaya  langsung,  dihitung 
langsung biaya perkilometernya dan sebagian lagi dihitung biaya per tahun 
terlebih dahulu kemudian dibuat biaya per kilometernya. Untuk biaya per 
tahun kelompok biaya  tidak langsung  harus dikonversikan ke dalam biaya 
per kilometer. Harga pokok angkutan selanjutnya dihitung dengan membagi 
biaya operasi kendaraan per kilometer dengan jumlah penumpang rata-rata 
pada tingkat faktor muatan tertentu.
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Lampiran

BIAYA DASAR  BUS KOTA

a.Karakteristik Kendaraan  :

1) Type :  Besar/SD/DD/Sedang  (Microbus)  *)
2) Jenis pelayanan :  Bumel Lintas (Biasa) / Patas / Patas AC *)
3) Kapasitas / daya

angkut penumpang :  ..................... seat

b.Produksi Per Bus

1) Km-tempuh/rit =  .................. Km
2) Frekwensi/hari =  .................. rit

 3) Km-tempuh/hari (  1) x 2)  ) =  .................. Km/hr.
4) Penumpang/rit =  .................. Pnp.
5) Penumpang/hari  (  2) x 4)  ) =  .................. Pnp.
6) Hari Operasi/bulan =  .................. hari
7) Km-tempuh/bulan  (  3) x 6)  ) =  .................. Km
8) Penumpang/bulan (  5) x 6)  )  =  .................. Pnp.
9) Km-tempuh/tahun  (  7) x 12 bulan ) =  .................. tempuh/hr. x Rp.
10) Penumpang/tahun  (  8) x 12 bulan ) =  .................. Pnp.

c.Biaya Per Bus-Km

1) Biaya Langsung

a) Biaya Penyusutan

1) Harga kendaraan =  Rp.  ................
2) Masa penyusutan =  ..................  th.
3) Nilai residu =  .............. % dari harga

    kendaraan

4) Penyusutan per Bus-Km  :

Harga kendaraan - nilai residu    = Rp. .../Bus-Km
Prod. Bus-Km/th. x masa penyusutan

b) Bunga Modal    **)

1) Bunga Modal/th.  :

(n+1                                                     )
(--- x Harga kend. x tingkat bunga/th)  =  Rp. .../th.

(  2                                                       )
  Masa penyusutan

dimana  :
n : masa pengembalian pinjaman
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2) Bunga Modal per Bus-Km  :

Bunga modal per tahun
-------------------------------  =  Rp. .../Bus-Km
Produksi Bus-Km/th.

c) Gaji dan Tunjangan Awak Bus.

(1) Susunan/jumlah awak bus

-   Sopir =  ...................  orang
-   Kondektur =  ...................  orang

--------------------------
     Jumlah =  ...................  orang

(2) Biaya awak bus per tahun

-   Gaji/upah =  Rp. ............
-   Uang dinas jasa/
     Tunjangan Kerja
     Operasi =  Rp. ...........
-    Tunjangan Sosial =  Rp. ...........

-----------------
      Jumlah =  Rp. ...........

(3) Biaya per Bus-Km  :

Biaya awak bus/th.
-------------------------- =  Rp. .......... /Bus-Km.
Prod. Bus-Km/th.

d) Biaya Bahan Bakar Minyak  (BBM)

(1) Pemakaian BBM/bus/hari =  ............... Km/l
(2) Km-Tempuh/hari =  ............... Km/l
(3) Pemakaian BBM =  .............../l
(4) Harga BBM =  Rp. ........./l
(5) Biaya BBM/bus/hari =  Rp. ........
(6) Biaya BBM/bus-Km :

Biaya BBM/bus/hr.
-------------------------- =  Rp. ............/Bus-Km
Km-tempuh/hari

e) B a n.

(1) Jumlah Pemakaian Ban =  ............ buah
(2) Daya tahan ban =  ............ Km
(3) Harga ban/buah =  Rp. ..............
(4) Biaya ban/seat-Km :

**) Apabila harga kendaraan sudah terhitung dengan bunga modal, maka pada
komponen bunga modal tidak dihitung lagi.
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Jml. Pemakaian ban x harga ban/bh.
------------------------------------------------  =  Rp. ... Bus/Km
             Km daya tahan ban 

f) Service Kecil

(1) Service kecil dilakukan setiap .......... Km
(2) Biaya bahan  :

-   Olie mesin =  ...l   x Rp. .../l    = Rp. ...
-   Gemuk =  ..Kg x Rp. ../Kg = Rp. ...
-   Minyak rem =  ...l   x Rp. .../l    = Rp. ...
-   Solar/bensin =  ...l   x Rp. .../l    = Rp. ...

(3) -   Upah/service bila
     dilakukan di luar =  ....................     = Rp. ...

     -----------
     Jumlah       = Rp. ...

Biaya service kecil/Bus-Km  :

Biaya service kecil
 --------------------------------    =  Rp. ..../Bus-Km

       ......... Km

g) Service Besar

(1) Service kecil dilakukan setiap .......... Km
(2) Biaya bahan  :

-   Olie mesin =  ...l   x Rp. .../l    = Rp. ...
-   Olie gardan =  ...l   x Rp. .../l    = Rp. ...
-   Olie transmisi =  ...l   x Rp. .../l    = Rp. ...
-   Gemuk =  ..Kg x Rp. ../Kg = Rp. ...
-   Minyak rem =  ...l   x Rp. .../l    = Rp. ...
-   Platina =  ......................   = Rp. ...
-   Busi =  ..bh x Rp. ../bh  = Rp. ...
-   Kondensor =  ..bh x Rp. ../bh  = Rp. ...
-   Filter (olie + udara) =  ..bh x Rp. ../bh  = Rp. ...
-   Solar/bensin =  ...l   x Rp. .../l    = Rp. ...

(3) -   Upah/service bila
     dilakukan di luar =  .....................    = Rp. ...

     -----------
     Jumlah     = Rp. ...

Biaya service besar/Bus-Km  :

Biaya service besar
--------------------------------    =  Rp. ..../Bus-Km
       .......... Km 
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h) Biaya General Overhoul

(1) General overhoul dilakukan setiap ...........  Km
(2) Biaya overhoul/tahun

-   Upah Rp. .......
-   Bahan Rp. .......

------------
     Jumlah Rp. .......

(3) Biaya overhoul per Bus-Km  :

Biaya overhoul per bus/th
-----------------------------------   =  Rp. .... /Bus-Km
      Prod. Bus-Km/th

i) Penambahan Olie Mesin

(1) Penambahan olie mesin/hari =  ....... l
(2) Km-tempuh/hari =  ....... Km
(3) Harga olie/liter =  Rp. .......
(4) Biaya penambahan olie/

bus-Km =  .............

Penambahan olie/hr. x Hrg.Olie/l
--------------------------------------------  =  Rp. .../Bus-Km
            Km-tempuh/hari  

j) Cuci Bus

(1) Biaya cuci bus/hari/bus =  Rp. ............
(2) Biaya cuci bus/bulan =  Rp. ............
(3) Biaya cuci bus/Bus-Km :

Biaya cuci bus/bulan
---------------------------  =  Rp. ......./Bus-Km
Prod. Bus-Km/bulan

k) Retribusi Terminal

(1) Retribusi terminal/rit =  Rp. ..........
(2) Jumlah rit/tahun =  ............. rit
(3) Retribusi terminal/tahun =  Rp. ..........
(4) Biaya retribusi terminal/

Bus-Km :

Retribusi terminal/tahun
----------------------------------  =  Rp. ....../Bus-Km
    Prod. Bus-Km/th.

l) S T N K
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(1) Biaya STNK/bus =  Rp. .........
(2) Biaya STNK/Seat-Km :

Biaya STNK
-------------------------  =  Rp. ......../Bus-Km
Prod. Bus-Km/th.

m) K I  R

(1) Frekwensi kir/th =  .......... kali
(2) Biaya setiap kali kir =  Rp. .........
(3) Biaya kir/th. =  Rp. .........
(4) Biaya kir/Seat-Km :

Biaya kir/th.
----------------------  =  Rp. ......../Bus-Km
Prod. Bus-km/th.

n) Asuransi

(1) Asuransi kendaraan/th. =  Rp. .............
(2) Asuransi awak bus/th. =  Rp. .............

-------------------
Jumlah =  Rp. .............

(3) Biaya Asuransi per Seat-Km :

Jumlah biaya Asuransi/th.
------------------------------------  =  Rp. ......../Bus-Km
      Prod. Bus-Km/th.

Rekpitulas biaya langsung per Bus-Km :

-   Penyusutan =  Rp. ...............
-   Bunga Modal =  Rp. ...............
-   Gaji & Tunjangan Awak Bus =  Rp. ...............
-   B  B  M =  Rp. ...............
-   B  a  n =  Rp. ...............
-   Service Kecil =  Rp. ...............
-   Service Besar =  Rp. ...............
-   General Overhoul ( upah, suku cadang
     dan body ) =  Rp. ...............
-   Penambahan Olie Mesin =  Rp. ...............
-   Cuci Bus =  Rp. ...............
-   Retribusi Terminal =  Rp. ...............
-   S T N K =  Rp. ...............
-   K  I  R =  Rp. ...............
-   Asuransi =  Rp. ...............

---------------------
     Jumlah =  Rp. ...............
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2) Biaya Tidak Langsung.

a) Biaya tidak langsung per segmen  usaha per tahun (bus kota, bus antar kota, bus wisata, 
bus angkutan kota).  *)

(1) Biaya  Pegawai selain awak bus  :

(a) G a j i =  Rp. .............
(b) Lembur =  Rp. .............
(c) Tunjangan Sosial =  Rp. .............

-------------------
Sub total (1) =  Rp. .............

(2) Biaya Pengelolaan  :

(a) Penyusutan bangunan kantor =  Rp. .........
(b) Penyusutan pool dan bengkel =  Rp. .........
(c) Penyusutan inventaris/alat

kantor =  Rp. .........
(d) Penyusutan sarana bengkel =  Rp. .........
(e) Biaya administrasi kantor =  Rp. .........
(f) Biaya pemeliharaan kantor =  Rp. .........
(g) Biaya pemeliharaan pool dan

bengkel =  Rp. .........
(h) Biaya listrik dan air =  Rp. .........
(i) Biaya telepon dan telegram =  Rp. .........
(j) Biaya perjalanan dinas selain

awak bus =  Rp. .........
(k) Pajak perusahaan =  Rp. .........
(l) Ijin trayek =  Rp. .........
(m) Ijin usaha =  Rp. .........
(n) Biaya pemasaran =  Rp. .........
(o) Lain-lain (diluar unsur-unsur =  Rp. .........

biaya pengelolaan tersebut
diatas).

---------------
Sub total (2) =  Rp. .........

(3) Total biaya tidak langsung per
segmen usaha/tahun ( (1) + (2) ) =  Rp. .........

b) Biaya tidak langsung per bus per tahun 
( Total biaya tidak langsung per segmen usaha/tahun dibagi jumlah bus/segmen usaha )  = 
Rp. ................/th.

c) Biaya tidak langsung/Seat-Km
( Biaya tidak langsung/bus/tahun dibagi produksi Seat-Km/tahun )  =   Rp. .............../Seat-
Km.

3) Biaya Pokok per Bus-Km   :

Biaya langsung =  Rp. ........./Seat-Km
Biaya tidak langsung =  Rp. ........./Seat-Km

---------------------------
Jumlah =  Rp. ........./Seat-Km
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4) Biaya pokok per Pnp-Km :

Biaya pokok/Bus-Km
-----------------------------------   =  Rp. ......../Pnp-Km
Kapasitas penumpang/bus

b)  Biaya tidak langsung  :
-  Biaya pegawai selain awak bus . .................. ......
-  Biaya pengelola . .................. ......

--------------------------------                       
-  Jumlah . .................. ......
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