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BAB II 
KERANGKA TEORITIS 

 
 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Kegiatan manusia seiring dengan kebutuhan dasar manusia dengan 

manusia lainnya atau sistem kebutuhan lainnya seperti alat perhubungan yang 

disebut dengan alat transportasi. Dengan adanya alat transportasi, maka 

pergerakan lalu lintas menjadi lebih cepat, aman, nyaman dan terintegrasi. Sarana 

transportasi (alat angkut) berkembang mengikuti fenomena yang timbul akibat 

penggalian sumberdaya seperti penemuan teknologi baru, perkembangan struktur 

masyarakat, dan peningkatan pertumbuhan. 

Pertumbuhan di sektor ekonomi memberi dampak terutama dirasakan 

dikawasan perkotaan, dengan terlihat makin menguatnya konsentrasi penduduk di 

kota-kota besar dan metropolitan. Dewasa ini tingkat pertumbuhan penduduk 

perkotaan telah mencapai + 4% per tahun, lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan 

penduduk rata-rata nasional yang hanya mencapai + 1,8%. Dengan gejala seperti 

dapat diperkirakan pada tahun 2018 penduduk perkotaan akan mencapai 52% atau 

sekitar 140 juta jiwa penduduk perkotaan dari sekitar 270 juta jiwa penduduk 

Indonesia. 
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Gambar 2.1 Jumlah Penduduk di Pedesaan dan Perkotaan 

 
Sumber: Directorate of Land Transportation, Ministry of Communication 

 

Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini telah meningkatkan peranan sektor 

 transportasi dalam menunjang pencapaian sasaran pembangunan. Fungsi sektor 

transportasi akan merangsang peningkatan pembangunan ekonomi karena antara 

fungsi sektor transportasi dan pembangunan ekonomi mempunyai hubungan 

kausal.  

Di banyak kota-kota besar, transportasi melalui jalan merupakan moda 

yang paling dominan dibandingkan dengan moda transportasi lainnya. Dari 

sejumlah angkutan yang melalui jalan tersebut, penggunaan kendaraan pribadi 

cenderung lebih dominan dari pada kendaraan angkutan umum. Untuk 

terwujudnya lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, nyaman, cepat, tertib dan 

menjangkau seluruh wilayah daratan dibutuhkan manajemen transportasi yang 

antara lain meliputi pengembangan moda transportasi, penataan frekuensi dan 
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jarak perjalanan lalu lintas kendaraan, bahan bakar yang digunakan, dan 

pengaturan serta pembinaan terhadap kendaraan bermotor dan kendaraan 

angkutan umum (Pedoman Kriteria Transportasi Berkelanjutan, 2005). 

Permasalahan transportasi perkotaan umumnya meliputi kemacetan 

lalulintas, parkir, angkutan umum, polusi dan masalah ketertiban lalulintas. 

Kemacetan lalulintas akan selalu menimbulkan dampak negatif, baik terhadap 

pengemudinya sendiri maupun ditinjau dari segi ekonomi dan lingkungan 

(Munawar, 2004). 

Dengan kecenderungan saat ini, masa depan transportasi umum semakin 

diragukan. Kendaraan pribadi memenangkan pertarungan pembagian moda. Bila 

pendapatan bertambah, di negara-negara berkembang kendaraan pribadi semakin 

banyak digunakan, sedangkan rit transportasi umum menurun hampir secara 

keseluruhan. 

Laporan Mobility 2001 (Mobilitas 2001) dari World Business Council for 

Sustainable Development (Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan 

Berkelanjutan) mengindikasikan bahwa sistem angkutan umum di kota-kota besar 

utama di dunia biasanya hilang antara 0,3% -1,2% setiap tahunnya (Lloyd Wright, 

2002). 

 

2.2 Manajemen Transportasi 

Manajemen transportasi adalah sebagai usaha dalam mencapai tujuan 

yang telah ditentukan dengan penghasilan jasa angkutan oleh perusahaan 
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angkutan sedemikian rupa, sehingga dengan tarif yang berlaku dapat memenuhi 

kepentingan umum. 

Pada umumnya manajemen transportasi menghadapi tiga tugas utama 

(Nasution, 1996): 

1). Menyusun rencana dan program untuk mencapai tujuan dan misi 

organisasi secara keseluruhan. 

2). Meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan. 

3). Dampak sosial dan tanggung jawab sosial dalam mengoperasikan 

angkutan kota. 

Masalah umum manajemen lalu lintas adalah bagaimana mencapai 

optimalisasi kapasitas angkutan. Kapasitas angkutan adalah kemampuan suatu 

alat angkut untuk memindahkan muatan atau barang dari suatu tempat ke tempat 

tertentu. Unsur-unsur kapasitas angkutan terdiri dari: 

1). Berat muatan 

2). Jarak yang ditempuh 

3). Waktu yang dibutuhkan 

Untuk pemanfaatan maksimum dari kapasitas angkutan, manajemen lalu 

lintas harus mampu. 

1). Mencapai efesiensi operasional yang tinggi 

2). Mencapai standar perawatan yang layak jalan dari kendaraan 

3). Mencapai organisasi yang sehat dengan standar tanggung jawab 

manajemen yang tinggi 

 

T. ADLIZA ASMAESHA, ANALISA KINERJA OPERASIONAL RUTE BUS PILOT PROJECT (BPP) DI KOTA BATAM (STUDI KASUS: RUTE SEKUPANG–BATAM CENTRE), 2009 
UIB Repository©2013 



 10 

2.3 Permintaan dan Penawaran Jasa Transportasi 

2.3.1 Permintaan Jasa Transportasi 

Kebutuhan akan jasa transportasi ditentukan oleh barang dan penumpang 

yang akan diangkut dari satu tempat ke tempat lain. Untuk mengetahui berapa 

jumlah permintaan akan jasa angkutan yang sebenarnya (actual demand) perlu 

dianalisa permintaan akan jasa-jasa, transportasi sebagai berikut (Abbas, 1993): 

1). Pertumbuhan penduduk 

2). Pembangunan wilayah dan daerah 

3). Industrialisasi 

4). Transmigrasi dan penyebaran penduduk 

5). Analisa dan proyeksi akan permintaan jasa transportasi 

 

2.3.2 Penawaran Jasa Transportasi 

Penawaran jasa transportasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ada 

kaitannya dengan permintaan akan jasa transportasi secara menyeluruh. Tiap 

model transportasi mempunyai sifat karakteristik dan aspek teknis yang 

berlainan, hal mana akan mempengaruhi terhadap jasa angkutan yang ditawarkan 

oleh pengangkutan. Dari sisi penawaran jasa angkutan dapat kita bedakan dari 

beberapa segi sebagai berikut (Abbas,  1993): 

1). Peralatan yang digunakan 

2). Kapasitas yang tersedia 

3). Kondisi teknis alat angkutan yang dipakai 

4). Produksi jasa yang dapat diserahkan oleh perusahaan angkut 
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5). Sistem pembiayaan dalam pengoperasian alat angkut. 

Sementara itu dari segi penyedia jasa memperhatikan agar pengguna jasa 

angkutan merasa puas terhadap hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal 

berikut: keamanan, ketepatan, keteraturan, kenyamanan, kecepatan, kesenangan, 

dan kepuasan. 

 

2.4 Konsep Analisa Kinerja Operasional Rute 

2.4.1 Analisa Terhadap Tingkat Pelayanan Bus Pilot Project 

2.4.1.1 Perhitungan Perpindahan Penumpang 

Perpindahan penumpang diperoleh dari data wawancara penumpang di 

dalam bis dan di halte. Kemudian digunakan rumus dibawah ini untuk 

menghitung jumlah perpindahan penumpang (Yafiz, 2002): 

 

  
  
 

 

Ukuran tingkat perpindahan penumpang dikatakan baik apabila hasil 

perhitungan perpindahan penumpang berada pada angka standar World Bank 

Technical yaitu tidak lebih besar dari 10%. 

   

2.4.1.2 Perhitungan Faktor Muat / Load Factor Setiap Pemberhentian 

Perlu diketahui tempat pemberhentian Bus Pilot Project ini terletak pada 

halte-halte disepanjang rute perjalanan yang telah ditentukan. Jumlah penumpang 

% Perpindahan penumpang = 
Penumpang pindah 

 
Jumlah sample 

 

X 100% 
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di dalam bus dihitung dengan analogi sebagai berikut (Badan pendidikan dan 

Perhubungan,1995): 

1). Pada halte pertama jumlah penumpang didapat dari jumlah bersih 

penumpang yang naik. 

2). Pada halte kedua perhitungannya yaitu jumlah bersih penumpang diatas 

Bus Pilot Project yang naik pada halte pertama ditambah dengan 

jumlah penumpang yang naik pada halte kedua, kemudian dikurangi 

dengan jumlah penumpang yang turun. 

3). Perhitungan ini diulangi untuk setiap halte berikutnya. 

Secara sederhana jumlah penumpang di dalam bus dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

Dimana: 

PN1 = jumlah penumpang naik pada halte 1 

PN2 = jumlah penumpang naik pada halte 2 

PNn = jumlah penumpang naik pada halte n 

PT2 = jumlah penumpang turun pada halte 2 

PTn = jumlah penumpang turun pada halte n 

 

 

Jumlah Penumpang di dalam bus = (PN1 + PN2 +...PNn) – (PT2 + ...PTn) 
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Dan untuk perhitungan persentasi load factor maka digunakan rumus 

sebagai berikut (Yafiz,2002): 

 

 

  

 

Armada bus yang beroperasi harus memiliki load factor minimal 70% 

pada setiap kali perjalanan, sehingga dapat diketahui apakah setiap bus mampu 

mengangkut penumpang dalam kapasitas maksimal dan sesuai dengan metode 

perhitungan tarif. 

 

2.4.1.3 Variansi Frekuensi Jumlah Penumpang 

Variansi frekuensi jumlah penumpang didapat dari jumlah total 

penumpang pada jam sibuk dan diluar waktu sibuk (Yafiz, 2002). 

  

   

 
 
 

Rute trayek dikatakan baik apabila variansi jumlah penumpang antara 

waktu di luar sibuk dengan waktu sibuk relatif sama. Serta persentasi variansinya  

mendekati 100%. 

 

 

% Load factor  = X 100% 
 

Jumlah penumpang 
rata-rata 

 
Kapasitas BPP 

 

% Variansi frekuensi       = X 100% 
 

Jumlah penumpang 
diluar jam sibuk 

 
Jumlah penumpang 

pada jam sibuk 
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2.4.2 Analisa Terhadap Evaluasi Tarif 

2.4.2.1 Tarif Pokok 

 

  

 Biaya pokok merupakan biaya yang terdiri dari biaya langsung dan tidak 

langsung. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut (Pedoman Teknis 

Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan dalam 

Trayek Tetap dan Tidak Tetap dan Teratur): 

1) Biaya langsung adalah biaya yang berkaitan langsung dengan produk jasa 

yang dihasilkan, seperti: penyusutan kendaraan produktif, bunga modal 

kendaraan produktif, gaji awak bus, tunjangan kerja operasi (uang dinas) 

awak bus, tunjungan sosial awak bus, Bahan Bakar Minyak (BBM), ban, 

service kecil, service besar, pemeriksaan (overhaul), penambahan oli, suku 

cadang dan bodi, cuci bus, retribusi terminal, STNK/pajak kendaraan, kir, 

asuransi 

 
2) Biaya tidak langsung adalah biaya-biaya yang secara tidak langsung 

berhubungan dengan produk jasa yang dihasilkan, seperti:  

3) Biaya pegawai selain awak kendaraan terdiri dari: 

a. Gaji/upah 

b. Uang lembur 

c. Tunjangan sosial terdiri dari: tunjungan perawatan kesehatan, pakaian 

dinas, dan asuransi kecelakaan. 

Tarif Pokok  = total biaya pokok / load factor  
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4) Biaya pengelolaan terdiri dari: penyusutan bangunan kantor, penyusutan 

pool dan bengkel, penyusutan inventaris atau alat kantor, penyusutan sarana 

bengkel, biaya administrasi kantor, biaya pemeliharaan kantor, biaya 

pemeliharaan pool dan bengkel, biaya listrik dan air, biaya telepon dan fax, 

biaya perjalanan dinas selain awak kendaraan, pajak perusahaan, izin trayek, 

izin usaha, biaya pemasaran, dan biaya lain-lain. 

 

2.4.2.2 Tarif Rata-rata Satu Kali Perjalanan (BEP) 

 

 

Jarak rata-rata yang digunakan adalah jarak (kilometer) rata-rata satu kali 

perjalanan (Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di 

Wilayah Perkotaan dalam Trayek Tetap dan Tidak Tetap dan Teratur). 

. 

2.4.2.3 Tarif Angkutan Umum Penumpang Kota 

Tarif angkutan umum penumpang kota merupakan hasil perkalian antara 

tarif BEP ditambah 10% dari tarif pokok untuk jasa keuntungan perusahaan 

(Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah 

Perkotaan dalam Trayek Tetap dan Tidak Tetap dan Teratur). 

 

 

 

 

Tarif BEP     = tarif pokok x jarak rata-rata 

 

Tarif  angkutan umum   = tarif BEP + 10% tarif pokok 
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2.4.2.4 Asumsi Perhitungan Biaya 

Tabel 2.1 
Pedoman Asumsi Perhitungan Biaya 

 
Sumber : Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di 

Wilayah Perkotaan dalam Trayek Tetap dan Tidak Tetap dan 
Teratur 

 

2.5 Hipotesis 

Dari studi literatur penulis berpendapat bahwa keberadaan rute yang ada 

pada saat ini kurang efektif dan efisien sehingga belum mampu mengatasi 

permasalahan-permasalahan sebagai berikut: 

1). Terdapat beberapa halte yang merupakan bagian dari rute Bus Pilot Project 

sepi penumpang. 

2). Ada beberapa bagian dari rute yang dilewati Bus Pilot Project masih belum 

optimal, dimana pada saat jam sibuk bus tidak mampu menampung seluruh 
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penumpang, dan pada saat di luar jam sibuk banyak bus yang beroperasi 

dalam keadaan kosong. 

3). Tingkat perpindahan penumpang dari Bus Pilot Project ke angkutan umum 

yang lain cukup tinggi. 

4). Waktu tempuh yang dibutuhkan Bus Pilot Project untuk sampai di tempat 

tujuan akan lebih lama pada saat jam sibuk bila dibandingkan dengan jam 

sepi. 

5). Tarif penumpang yang ada sekarang dirasakan terlalu murah bila 

dibandingkan dengan tarif yang dianalisa ulang pada penelitian ini. 
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