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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Transportasi umum merupakan sarana yang digunakan oleh masyarakat 

dalam melakukan aktivitas sehari- hari. Jenis transportasi umum yang sering 

digunakan oleh masyarakat diantaranya, bus dan angkutan umum. Saat  ini masih 

banyak masyarakat yang belum tertarik dengan moda transportasi umum hal 

tersebut dikarekan kurangnya ketersediaan fasilitas dalam menggunakan moda 

transportasi umum seperti ketersediaan tempat duduk pada saat jam puncak, jam 

kedatangan bus yang tidak menentu. 

Menurut OZ Tamin (1999), daerah yang mempunyai penduduk lebih dari 

satu juta jiwa sering kali memiliki permasalahan dalam bidang transportasi. 

Permasalahan ytersebut diakibatkan permintaan lalu lintas yang melebihi tingkat 

penyedia ruang dan jalan. 

Kota batam memiliki jumlah penduduk lebih dari 1,2 juta jiwa (BPS, 

2016) dan mengalami peningkatan sebesar 7,4% setiap tahunnya.dengan demikian 

moda trasnsporatasi umum sangat dibutuhkan oleh masyarakat batam untuk 

menunjang kelancaran dalam aktivitas sehari-hari. 

Kemacetan dikota Batam sudah semakin mengkhawatirkan, biasanya 

kemacetan hanya terjadi saat jam sibuk namun saat ini tidak melihat jam-jam 

sibuk. Untuk memperbaiki masalah kemacetan maka diperlukan peran pemerintah 

untuk memperbaiki sistem transportasi umum yang akan digunakan oleh 

masyarakat. Agar masyarakat lebih memilih transportasi umum dibandingkan 

dengan kendaraan pribadi. Adapun aspek yang perlu diperhatikan oleh angkutan 
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umum diantaranya keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, 

kesetaraan dan keteraturan. Hal ini merupakan salah satu upaya penyelesaian 

dalam pada permasalahan kemacetan. Batam telah menetapkan 9 trayek untuk 

moda transportasi umum bus trans batam. 

Untuk mengetahui kemampuan dan kemauan masyarakat kota batam 

dalam membayar tarif bus trans batam peneliti perlu mengkaji terhadap Ability to 

Pay (ATP) dan Willingnes to Pay (WTP) 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan melihat hal-hal yang dibahas dalam latar belakang diatas maka 

permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana karateristik calon penumpang bus trans batam ? 

2. Berapa nilai kemampuan masyarakat dalam membayar tarif bus trans 

batam ? 

3. Berapa nilai keinginan masyarakat dalam membayar tarif bus trans batam ? 

4. Bagaimana hubungan antara Ability to Pay (ATP) dan Willingnes to Pay 

(WTP) ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis karateristik calon penumpang bus trans batam. 

2. Untuk mengetahui besarnya kemampuan masyarakat dalam membayar 

tarif bus trans batam. 

3. Untuk mengetahui besarnya keinginan masyarakat dalam membayar tarif 

bus trans batam. 

4. Untuk mengetahui hubungan antara Ability to Pay dan Willingnes to Pay. 
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1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini akan mengambil responden dengan cara meneliti orang yang 

akan melakukan perjalanan menggunakan angkutan umum (Bus Trans 

Batam). 

2. Masalah yang diteliti adalah tarif Ability to Pay dan Willingnes to Pay yang 

ditanggung oleh masyarakat kota batam. 

3. Penelitian yang akan dianalisis adalah kesesuaian tarif yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah kota batam. 

4. Penelitian ini akan membahas koridor 3 dengan rute Sekupang - Nagoya. 

5. Penelitian ini hanya menganalisis masyarakat yang memiliki penghasilan 

seperti, pekerja swasta, pegawai negri sipil, ibu rumah tangga. 

6. Survey penelitian ini dilakukan pada tanggal 8 januari 2018 dan 9 Januari 

2018. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui keinginan dan kemampuan masyarakat dalam membayar 

tarif  dalam penggunaan jasa transportasi umum, 

2. Mengetahui apa saja yang dibutuhkan masyarakat dalam menggunakan 

angkutan umum. 

3. Dapat menjadikan salah satu alasan sebagai acuan dalam kenaikan dan 

penurunan tarif transportasi umum dikota batam. 

1.6 Sistematika Pembahasan 
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Dalam penulisan penelitian ini, penulis memaparkan secara sistematis 

dengan membagi penelitian ini menjadi beberapa bab yaitu: 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan latar belakang masalah,signifikan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian yang dilakukan ruang lingkup, manfaat 

penelitian dan terakhir sistematika dalam penulisan. 

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi uraian yang berhubungan dengan penelitian yang akan 

dilakukan agar dapat memberikan gambaran tentang analisis tarif angkutan 

umum (ATP dan WTP) dan dapat melihat anggaran yang dibutuhkan untuk 

biaya operasional kendaraan (BOK). 

3. BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang pemilihan metode untuk melakukan penelitian, proses 

dalam melakukan penelitian, Teknik untuk mengumpulkan data, model 

keputusan variable penelitian dan skala penelitian, analisis data. 

4. BAB IV : ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Babi ini berisi tentang pengolahan data dari karateristik responden ATP dan 

WTP yang didapatkan dari hasil survey yang telah dilakukan dengan 

rute/trayek yang telah ditentukan. Kemudian akan dilanjutkan  mengganalisis 

data dengan menggunakan software SPSS untuk menguji Validitas data 

tersebut. 
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5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi uraian dari analisis yang telah dilakukan, kesimpulan dari data 

yang didapatkan saat melakukan survey lapangan terhadap responden serta 

berisi saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 
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