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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Tingginya pertumbuhan penduduk didaerah perkotaan memicu peningkatan 

aktivitas, salah satunya dalam bidang transportasi, semakin bertambahnya 

penduduk semakin meningkatkan mobilitas transportasi, dengan demikian 

keberadaan sarana dan prasarana serta kualitasnya akan menjadi sebuah kebutuhan. 

Tranportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ketempat 

lainya dengan menggunakan kendaraan yang di gerakan oleh manusia.tranportasi 

digunakan untuk mempermudah aktivitas sehari hari.  Transportasi darat 

merupakan salah satu jenis transportasi yang dapat mempercepat pertumbuhan dan 

perkembangan ekonomi, sosial dan budaya dalam suatu daerah. 

Dalam era modern seperti sekarang ini banyak moda transportasi yang 

berkembang dan bermunculan, salah satunya transportasi angkutan sewa khusus 

yaitu grab car.  Grab car merupakan angkutan sewa khusu, pelayanan angkutan 

dari pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasio dalam wilayah perkotaan, 

dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta 

pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran 

tarif tercantum dalam aplikasi.  

Alasan masyarakat dalam memilih moda transportasi angkutan sewa khusus 

grab car sebagai moda transportasi utama tidaklah berpatokan pada satu faktor saja, 

Masyarakat modern yang semakin cerdas dan kritis dalam memilih moda 
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transportasi darat, banyak faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat memilih 

moda transportasi angkutan sewa khusus grab car yaitu dengan berbagai 

keunggulan yang dimiliki seperti kebersihan dalam moda transportasinya dan 

kemudahan dalam pemesanan yaitu melalui handphone.  

Pemilik kendaraan angkutan sewa khusus grab car, selalu bersaing untuk 

menjadikan moda transportasi yang memuaskan bagi para pengguna jasanya, jika 

dapat bersaing dengan pemilik kendaraan angkutan sewa khusus grab car yang lain 

dan moda transportasi darat yang lain,  maka langkah yang harus diambil oleh 

pemilik kendaraan angkutan sewa khusus grab car adalah mengukur kemampuan 

finansial pemilik kendaraan angkutan sewa khusus. Kemampuan finansial adalah 

kemampuan pengalokasian dana atas biaya dan mengendalikan biaya yang 

dikeluarkan pemilik kendaraan angkutan sewa khusus grab car. Biaya merupakan 

pengorbanan ekonomis yang harus dikeluarkan pemilik kendaraan angkutan sewa 

khusus grab car untuk jasa angkutannya, biaya juga menjadi ukuran tingkat 

pelayanan, sehingga diperlukan perhitungan biaya yang objektif dan cermat agar 

dapat dipergunakan sebagai dasar pengambil keputusan. Pemilik kendaraan 

angkutan sewa khusus grab car harus dapat mengontrol biaya-biaya yang 

dikeluarkan dimana tentunya akan berpengaruh terhadap usaha dari pemilik 

kendaraan angkutan sewa khusus grab car. Yang disebut dengan biaya operasional 

kendaraan seperti biaya ban, bahan bakar, pelumas, sopir atau biaya yang 

dikeluarkan pada saat kendaraan grab car memerlukan perawatan dan penggantian 

suku cadang kendaraan. 
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Banyaknya peminat dan tinginya mobilitas moda transportasi angkutan sewa 

khusus grab car di daerah Purwokerto mempengaruhi biaya operasional kendaraan 

grab car tersebut, oleh karena itu penulis ingin meneliti tentang biaya operasional 

kendaraan nya.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah berapa besar nilai biaya operasional kendaraan pada grab car di daerah 

Purwokerto.  

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai biaya opersional 

kendaraan pada grab car di daerah Purwokerto dengan metode komponen biaya 

sesuai perhitungan biaya operasional kendaraan bagian I DPU Tahun 2005 dan 

metode wawancara. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Mengetahui berapa nilai biaya operasional kendaraan pada grab car di daerah 

Purwokerto. 

1.5. Batasan Penelitian 

Sebagai pokok bahasan dalam penelitian ini adalah menganalisi nilai biaya 

operasional kendaraan pada grab car di daerah Purwokerto. Adapun batasan 

masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian hanya meninjau dan menganalisis tentang nilai biaya operasional 

kendaraan pada grab car dengan kendaraan sedan dan kendaraan bukan sedan.  

2.  Penelitian hanya berada di daerah Purwokerto. 
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