
 
 

 6 Universitas Internasional Batam 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Ability to Pay  dan Willingnes to Pay 

2.1.1 Ability to Pay (ATP) 

Ability to Pay adalah sebuah kemampuan masyarakat dalam membayar tarif 

angkutan umum. Ability to Pay memiliki kedekatan yang sering digunakan dalam 

analisis ini diantaranya, alokasi biaya untuk transportasi, intensitas penggunaan 

jasa transportasi yang dilakukan oleh calon responden. Hal penting untuk 

mengetahui intensitas perjalanan yang dilakukan oleh pengguna jasa bus trans 

batam, berfungsi untuk mengetahui biaya tarif perjalanan yang dikeluarkan dalam 

melakukan perjalanan. Adapun hal yang mempengaruhi Ability to Pay  

diantaranya: 

1. Pendapatan keluarga dalam setiap bulan 

Pendapatan per bulan keluarga dapat mempengaruhi tingkat kemampuan 

masyarakat untuk membayar tarif transportasi yang digunakan. 

Dikarenakan semakin besarnya pendapatan dalam keluarga maka akan 

semakin besar alokasi biaya transportasi yang akan disediakan. 

2. Alokasi biaya transportasi 

Semakin besar alokasi biaya untuk penggunaan transportasi dapat 

meningkatkan kemampuan dalam membayar tarif untuk perjalanan. Dan 

sebaliknya jika alokasi biaya untuk transportasi semakin rendah tingkat 

kemampuan masyarakat dalam membayar tarif akan semakin kecil. 
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3. Intensitas perjalanan 

Semakin besar intensitas perjalanan dalam sebuah keluarga akan 

semakin banyak perjalanan yang ditempuh dan dapat mempengaruhi 

besar biaya yang akan dikeluarkan setiap bulannya. Dan sebaliknya jika 

intensitas perjalanan yang dilakukan semakin kecil biaya yang akan 

dikeluarkan setiap bulannya akan semakin kecil. 

4. Jumlah anggota keluarga 

Banyaknya anggota keluarga yang ditanggung dapat mempengaruhi 

banyaknya intensitas perjalan yang dilakukan. Dan akan mempengaruhi 

alokasi biaya transportasi yang dikeluarkan. 

Untuk dapat menganalisis kemampuan masyarakat dalam membayar tarif 

bus Trans Batam yang digunakan dapat melakukan dengan menggunakan metode 

travel budget dengan mengasumsikan untuk setiap keluarga akan selalu 

mengalokasikan sebagian dari penghasilan sebagai kebutuhan agar dapat 

menggunakan jasa angkutan umum (bus Trans Batam) dalam melakukan aktivitas 

sehari-hari. 

Faktor-faktor Ability to Pay dapat dijelaskan dengan menggunakan 

flowchart sebagai berikut: 
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Gambar 2.1. FlowChat Pengaruh Ability to Pay 

Tingginya tarif dalam melakukan perjalanan akan menjadi pertimbangan 

dalam memilih moda transportasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apabila 

tarif yang dibayarkan memiliki kapasitas yang lebih tinggi dari tingkat pendapatan 

masyarakat maka besar masyarakat akan memilih moda transportasi lain yang 

lebih murah. Dan apabila tidak ada pilihan lain dalam menggunakan transportasi, 

secara terpaksa masyarakat akan menggunakan jasa tersebut. Dalam hal ini 

pendapatan sangat mempengaruhi daya beli atas jasa dan pelayanan dalam 

angkutan umum (bus trans batam). Namun dapat diperhitungkan dengan 

presentase biaya  transportasi setiap keluarga dari total pendapatanya. Selanjutnya 

kan memperhitungkan presentase tiap keluarga dengan menggunakan metode 

travel cost individual yang dapat di terima oleh pengguna jasa yaitu : 
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ATPindividual = 
𝐼𝑐 𝑥 % 𝑇𝐶

𝐷
 ………………………….. ( 2.1) 

Keterangan: 

Ic = penghasilan 

%TC  = Presentase dari penghasilan untuk travel cost 

D  = frekuensi perjalanan 

Atau dapat menggunakan Rumus  

ATP  = 
𝑙𝑡 𝑥 𝑃𝑝 𝑥 𝑃𝑡

𝑇𝑡
.………..………………….. ( 2.2) 

Keterangan : 

lt  =  Rata-rata pendapatan perbulan 

Pp = Presentase rata-rata alokasi biaya transportasi /bulan  

Pt  =  Rata-rata presentase alokasi biaya trasnportasi Sekupang -Nagoya 

Tt =  frekuensi perjalanan 

2.1.2 Willingnes to Pay (WTP) 

Willingness to Pay adalah kesediaan atau kemauan pengguna untuk 

memberikan royalitas atas jasa yang didapatkan. Pendekatan yang sering 

digunakan pada analisis Willingnes to Pay didasarkan pada pemikiran pengguna 

terhadap tarif dari jasa pelayanan angkutan umum yang ada. Faktor-faktor analisis 

permasalahan transportasi WTP terlihat pada gambar. 2.2 
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Gambar 2.2 Flowchart Pengaruh Willingnes to Pay 

1. Produk yang ditawarkan 

Sebuah produk/ jasa yang ditawarkan oleh penyedia jasa pelayanan 

transportasi biasanya semakin banyak jumlah armada dalam melayani 

akan semakin menguntungkan pihak pengguna. 

2. Kuantitas dan kualitas pelayanan yang disediakan 

Produksi jasa angkutan yang besar biasanya akan meningkatkan 

kualitas pelayanan yang baik. Dengan demikian dapat dilihat 

penggunan tidak mengalami desak-desakan, pada kondisi ini 

pengguna jasa bersedia membayar lebih besar. 

3. Utilitas pengguna terhadap angkutan . 

Apabila banyak manfaat yang dapat dirasakan penggunan pada suatu 

pelayanan transportasi. Pastinya akan semakin besar pula kemauan 

pengguna untuk membayar tarif yang ditentukan. Dan sebaliknya 

apabila manfaat yang dirasakan penggunan semakin rendah maka 
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pengguna enggan menggunakan sehingga semakin rendah kemauan 

untuk membayar tarif jasa yang tersedia akan semakin rendah. 

4. Penghasilan 

Jika seseorang mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi pastinya 

tingkat kemauan untuk membayar tarif perjalanan akan semakin 

tinggi/besar hal ini disebabkan alokasi biaya perjalan yang disediakan 

oleh pengguna/calon penumpang lebih besar. Dan akan menimbulkan 

kemampuan dan kemauan membayar tarif semakin besar.  

Nilai Willingnes to Pay yang didapatkan dari masing- masing responden 

biasanya berupa nilai maksimum rupiah yang besedia dibayarkan oleh responden 

untuk tarif jasa angkutan bus Trans Batam. Untuk mendapatkan nilai rata-rata dari 

nilai Willingnes to Pay bisa menggunakan rumus: 

MWTP = 
1

𝑛
∑ 𝑊𝑇𝑃𝑖𝑎

𝑖=1 ……………………………….. ( 2.3) 

Keterangan : 

MWTP  =  Rata-rata WTP 

n  =  Ukuran Sampel 

WTPi  = Nilai WTP maksimum responden ke-I  

Atau dapat menggunakan Rumus: 

WTP = T + B…………………………………….. ( 2.4) 

Keterangan : 

  T = Tarif Angkutan saat ini yang layak menurut responden 

  B = biaya yang perlu ditambahkan untuk peningkatan layanan 
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2.2 Hubungan antara Ability to Pay dan Willingnes to Pay 

Penentuan tarif yang sering terjadi benturan antara Willingnes to Pay dan 

Ability to Pay ( Tamin, Rahman, Kusmawati, Munandar dan Setiaji, 1999) kondisi 

ini dapat dilihat dalam ilustrasi yang ada pada gambar.2.3 

 

Gambar 2.3 Hubungan antara Ability to Pay dan Willingnes to Pay 

1. ATP > WTP  

Dalam kondisi ini dapat dijelasakan bahwa kempuan membayar lebih 

besar dari pada keinginan untuk membayar jasa yang telah 

digunakan. Hal tersebut bisa saja terjadi apabila pengguna 

mendapatkan penghasilan lebih tinggi namun kepuasan pada jasa 

yang didapatkan lebih rendah, ini biasanya disebut dengan Choice 

riders 

2. ATP < WTP 

Pada kondisi ini berbanding terbalik dengan kondisi ATP > WTP , 

yang mana pada kondisi ini pengguna memiliki keinginan untuk 

membayar jasa tersebut lebih besar daripada kemampuan untuk 
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membayarnya. Kondisi ini bisa saja terjasi terhadap penggunan yang 

memilik penghasilan lebih rendah tetapi memiliki utilitas terhadap 

jasa sangat tinggi. Sehingga keinginan dalam membayar jasa lebih 

cenderung dipengaruhi oleh utilitas kondisi ini pengguna disebut 

dengan captive riders 

3. ATP = WTP 

Kemampuan dan keinginan untuk membayar jasa yang telah 

digunakan memiliki tingkatan yang sama. Kondisi ini menyatakan 

bahwa kepuasan terhadap penggunaan jasa yang telah didapatkan 

seimbang dengan tarif yang dikeluarkan. 

Pada prinsipnya dalam menentukan tarif dapat ditinjau dari beberapa 

aspek utama yang ada pada system angkutan umum, diantaranya: 

1. Pengguna ( user) 

2. Operator 

3. Pemerintah regulator  

Aspek penggunaan, jika parameter ATP dan WTP diteliti, bisa dijadikan 

subyek untuk menentukan nilai tarif yang berlaku melalui prinsip ini 

ditunjukan pada gambar 2.3. 
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Gambar 2.4. Aspek Penentuan Ability to Pay dan Willingnes to Pay 

1. Fungsi ATP yaitu kemampuan dalam membayar sehingga tarif yang 

diberlakukan dan semaksimal mungkin tidak melebihi nilai ATP 

kelompok masyarakat. Adanya campur tangan pemerintah dalam bentuk 

subsidi langsung ataupun silang sangat dibutuhkan saat kondisi nilai tarif 

yang berlaku lebih besar dari pada ATP , sehingga didapatkan nilai tarif 

yang besarnya sama dengan nilai ATP. 

2. Fungsi WTP yaitu memberikan tingkat pelayanan pada angkutan umum , 

agar jika nilai WTP masih berada dibawah ATP masih memungkinkan 

untuk melakukan peningkatan dari nilai tarif dengan memperbaiki kinerja 

pelayanan. 

Pengajuan  tarif baru akan diperhitungkan apabila perhitungan untuk tarif 

jauh dibawah ATP dan WTP. 
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2.3 Pengertian Tarif 

Tarif adalah suatu nominal yang harus dibayarkan untuk melakukan 

transaksi jual beli terhadap barang ataupun jasa. 

Penetapan tarif dalam undang-undang lalu lintas sudah ditetapkan oleh 

pemerintah namun untuk menetapkan tarif angkutan dibutuhkan keterkaitan dari 

beberapa instansi sebagai berikut: 

1. Pengelolah dalam jasa angkutan merupakan pihak yang 

menginginkan tarif untuk dapat sesuai dengan pelayanan yang sudah 

ditetapkan. 

2. Pengguna jasa angkutan kota sebagai pihak yang mengeluarkan 

anggaran untuk menggunakan angkutan tersebut dengan harapan 

memperoleh layanan yang baik dan nyaman. 

3. Pemerintah sebagai pihak yang memberikan ketetapan terhadap tarif 

resmi dan sebagai regulator yang menyeimbangi kepentingan calon 

pengguna angkutan dengan pengelola, tanpa menghindari pendapat 

asli daerah dari sector transportasi 

2.3.1 Tarif dalam jasa angkutan umum 

Tarif jasa angkutan umum merupakan daftar yang mencantumkan biaya 

yang harus dikeluarkan masyarakat untuk menggunakan angkutan dan sudah 

tersususn secara berurutan. Pembebanan pada pembiayaan dapat dihitung dengan 

kemampuan transportasi (what the traffic will bear) berikut pengelompokan jenis 

tarif: 
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1. Tarif berdasarkan trayek 

Tarif berdasarkan trayek merupakan pemanfaatan operasional dari 

moda transportasi yang digunakann untuk memperhitungkan jarak 

yang dijalankan dengan moda transportasi tersebut (km/millies) 

2.  Tarif berdasarkan lokal 

Tarif berdasarkan lokal adalah tarif yang berlaku hanya pada daerah 

tertentu. 

3. Tarif diferensial 

Tarif diferensial adalah tarif angkutan yang ada perbedaan tarif atau 

lebih tinggi di karenakan oleh jarak, beban pada  muatan, kecepatan 

atau jenis khusus barang yang diangkut. 

4. Tarif peti kemas (Container) 

Tarif peti kemas adalah pengakutan yang menggunakan box atau 

kotak, dan hanya dilakukan diatas truk dengan ukuran 20 feet sampai 

dengan 40 feet. Biasanya disebut dengan Container On First Car 

(COFC) 

2.4 Metode Stated Preference 

 Stated preference adalah metode dengan menggunakan teknik pernyataan 

responden secara individu terhadap suatu pilihan. Ada beberapa cara untuk 

mengukur prefensi seseorang dalam melakukan survey stated preference 

yaitu:  
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a. Conjoint Analysis 

Conjoint Rating, dalam metode ini responden memberikan penelitian 

pada alternative yang ditawarkan dengan menggunakan skala rating 

(seperti memilih 1 sampai dengan 10 ) metode ini menggunakan 

atribut yang bervariasi dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu. 

Conjoint Rangking metode ini memberikan responden 3 alternatif 

dalam satu pertanyaan yang dimana peneliti menginginkan responden 

untuk membuat rangking atau urutan dari alternative yang tersedia. 

Paired Comparoson  dalam metode ini responden diharapkan untuk 

memilih diantara dua alternative yang mana satu alternative 

melihatkan keadaan yang ada saat ini dan alternative lain melihatkan 

suatu perubahan yang telah terjadi. 

b. Discrete Choice Method 

Refendum Contingen Choice adalah Teknik yang menunjukan kepada 

responden bahwa pertanyaan harus menetapkan hanya satu pilihan 

diantara dua alternative. Metode ini merupakan metode biner yang 

mana responden hanya diperlukan untuk memiliih ya atau tidak. 

Choice Modeling  dalam metode mempunyai banyak data sehingga 

responden memilih antara dua alternative dan digambarkan dengan 

beberapa atribut. 

Dalam penelitian ini menggunakan model pemilihan Conjoint Rating 

untuk kuesioner kareteristik responden. 
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2.5 Penelitian terdahulu 

Penelitian yang terdahulu yang dijadikan referensi penulis dalam 

membuat laporan dan sebagai alasan untuk menentukan variable- variable pada 

skripsi ini adalah : 

1. Carlsson, dan Fredrik (1999) meneliti suatu kesediaan penumpang dalam 

membayar perbaikan atribut dari moda transportasi yang berbeda dengan 

menggunakan survey stated preference pada penumpang pribadi dengan bisnis 

yang berpergian dengan kereta api atau udara. 

2. Luftfartsverket (1998) Pada paper ini tidak meneliti atribut utama kemauan 

untuk membayar penumpang yaitu harga dan waktu perjalanan, selain untuk 

meneliti beberapa atribut sekunder penumpang yaitu dampak lingkungan, 

kehandalan dan kenyamanan.  

3. Eboly dan Mazzulla (2008) meneliti tentang kemauan untuk membayar 

penggunaan jasa angkutan umum untuk peningkatan kualitas layanan. agar 

dapat mencapai tujuan digunakan dengan beberapa metode MNL 

(Multinominal Logit) dan ML (Mixed Logit) dikalibrasikan dengan bedasarkan 

pemilihan pengguna. Dalam survey Stated Preference, ada faktor yang 

menjadi heterogen mengenai persepsi dari mulai atribut reabilitas, bus 

kepenuhan, informasi di halte bus dan petugas yang ramah. 

4. Jeansirisak Sittha dan Paksarsawan Sompong (2011) penelitian ini meneliti 

tentang kemauan dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan MRT 

(Mass Rapid Transit) untuk menggunakan moda perjalanan yang baru seperti 

MRT dan BRT untuk dapat memberikan pengarahan terhadap kebijakan tarif 

agar sesuai dengan ATP dan WTP. Dan diharapkan pemerintah dapat 
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mengatur ATP dan WTP sesuai dengan kemampuan masyarakat dan 

terjangkau bagi pendatang (traveller). Yang berfungsi untuk membantu 

kemajuan transportasi di Bangkok agar dapat terjangkau oleh para pendatang. 
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