
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang  

   Untuk memperlancar arus penumpang, diperlukan adanya transportasi yang memadai dan 

dapat diandalkan. Angkutan umum merupakan salah satu sarana yang digunakan orang untuk 

mencapai tempat tujuannya dalam upaya memenuhi kebutuhan yang tidak terdapat di tempatnya. 

Bagi orang, yang mempunyai keterbatasan dalam nenentukan pilihan jenis moda angkutan, 

angkutan umum merupakan salah satu alternatif terbaik dalam kelancaran aktifitasnya. 

             Keberadaan angkutan umum di wilayah Purbalingga khususnya arus penumpang dari 

Kecamatan Bobosari menuju Purbalingga sangat dibutuhkan. Angkutan  merupakan salah satu 

sarana transportasi yang berada di daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.Sarana ini 

dibutuhkan oleh sebagaian masyarakat, karena banyak masyarakat disekitar wilayah Bobosari 

banyak yang bekerja, bersekolah, dan beraktifitas lainnya yang setiap harinya menggunakan 

angkutan umum sebagai alai transportasi. 

         Kinerja angkutan yang baik harus mampu menghasilkan pelayanan yang efektif dan efisien, 

serta mampu memenuhi tuntutan penumpang dan kegiatan masyarakat, karena pada dasarnya 

pengguna angkutan umum menghendaki adanya tingkat pelayanan yang cukup. 

memadai baik keamanan, maupun kenyamanan  perjalanan, serta waktu tempuh yang efektif. 

         Bobosari sebagai salah satu kota yang memiliki tingkat kesibukan cukup tinggi khususnya di 

wilayah Kabupaten Purbalingga, masalah transportasinya harus benar-benar diperhatikan. Sehingga 

pemerintah Kabupaten Purbalingga  bekerjasama dengan pihak swasta (operator) harus mampu 

menyediakan supply khususnya angkutan umum secara optimum sesuai dengan mobilitas. 

        

         Penyediaan armada operasi angkutan umum yang optimum dimaksudkan agar tidak terdapat 

penumpukan armada operasi di jalan ketika penumpang kosong tetapi armada operasi tersebut 

dapat menampung penumpang pada waktu-waktu sibuk dengan kualitas pelayanan yang tidak 

mengecewakan. Sedankan dari segi operator operasi armada bisa berjalan efisien dan berutilitas 

tinggi sehinga bias menghasilkan keuntungan financial seperti yang diharapkan. 
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         Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan adanya penelitian mengenai optmasi kelayakan 

jumlah armada angkutan umum,ditinjau dari kelayakan ekonomi studi kasus angkutan umum 

trayek Bobosari-Purbalingga. Dikarenakan pengguna angkutan umum mengharapkan tersedianya 

angkutan umum yang aman, nyaman, lancar, cepat, dan terjangkau tarifnya, serta terciptanya 

kondisi usaha yang menguntungkan bagi operator dengan jumlah armada yang terbatas dan dengan 

semakin tingginya biaya operasional kendaraan yang diakibatkan oleh kenaikan harga Bahan Bakar 

Minyak (BBM). 

 

 1.2 Rumusan Masalah 

           Berdasarkan latar belakang tersebut, maka harus dilakukan evalussi mengenai optimasi 

jumlah armada angkutan umum di wilayah Purbalingga ditinjau, dari kelayakan ekonomi studi 

kasus trayek Bobotsari-Purbalingga yang meliputi : 

a. Berapakah penumpang terangkut trayek angkaot Bobotsari-Purbalingga dan Purbalingga-

Bobotsari. 

b. Berapa jumlah armada yang optimum ? 

c. Apakah tarif yang berlaku saat ini dapat menutup seluruh biaya yang dikeluarkan pemilik 

armada, sehingga, kelayakan ekonominya terpenuhi ? 

 1.3 Tujuan Penelitian 

            Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu 

a. Mengetahui jumlah penumpang terangkut yang harus terlayani. 

b. Mengetahui jumlah armada angkutan umurn yang optimum sesuai dengan penumpang 

yang ada. 

c. Mengetahui kelayakan ekonominya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

           Manfaat yang diharapkan dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai, benkut : 

a. Mengetahui jumlah armada angkutan umum yang optimum sehingga semua pergerakan 

terfasilitasi tanpa mengabaikan kepentingan penumpang maupun pemilik angkutan umum. 

b. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi instansi pemerintah terkait dan operator 

kendaraan angkutan umum, berkaitan jumlah armada yang optimum sehingga efisien dan 
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berutilitas tinggi. 

1.5 Batasan Masalah 

            Agar penelitian ini terarah diperlukan batasan-batasan penelitian dengan tidak mengurangi 

sasaran penelitian. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Penelitian dilakukan pada Pukul 06.00 - 16.00 WIB serta dihitung per trip  kendaraan 

angkutan. umum. 

b. Penelitian ini dilakukan selama 2 hari sibuk yaitu 

- Hari senin, karena mewakili hari–hari normal seperti hari senin, se-lasa., rabu, kamis, 

dan jum'at. 

-  Hari sabtu, karena mewakili hari akhir pekan seperti hari sabtu dan minggu. 

c. Untuk analisis penumpang terangkut adalah dari data primer. 

d. Penelitian ini di lakukan hanya pada satu jenis angkutan. 
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