
BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kebutuhan Manusia terhadap:Transportasi 

       1. Kegiatan transportasi dapat dilihat dari sudut Pandang 

a. Sosial, Masyarakat yang membutuhkan, menggunakan , mengelola, trasportasi dan juga 

melakukan pergerakan. 

b.  Fisik, Prasarana dan sarana transportasi membutuhkan ruang bagi pergerakannya dan guna 

lahan untuk jaringan jalan. 

c. Ekonomi, Pembangunan prasarana transportasi berhubungan dengan perekonomian daerah. 

(Juanita, 2005) 

        2. Transport Demand (Permintaan  Transportasi) 

a. Permintaan akan transportasi adalah : jenis permintaan tidak langsung yang berawal dari 

kebutuhan manusia akan barang dan jasa. 

b.  Permintaan transportasi (Transport demand) termasuk jenis permintaan turunan (derived 

demand) dan terdapat ketergantungan yang luas antara transportasi dan industri pertanian, 

perdagangan, dan perkembangan perekonomian pada suatu daerah. (Juanita, 2005) 

         3. Transport Supply (Penyediaan Transportasi) 

Menurut teori ekonomi, transport supply adalah pasokan yang disediakan untuk- 

mengantisipasi kebutuhan pergerakan. (Juanita, 2005) 
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2.2      Angkutan Umum 

           Angkutan merupakan sarana  untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke 

tempat lain yang dikehendaki, atau mengirim barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Angkutan 

pada dasamya terdiri dari angkutan orang dan angkutan barang dengan kendaraan bermotor 

maupun tidak bermotor. Terdapat tiga kategori dalam mengelompokan angkutan berdasarkan 

penggunaannya, yaitu: angkutan pribadi, angkutan penumpang sewaan, dan angkutan umum 

massal. Di Indonesia, pelayanan angkutan umum massal dibedakan menjadi Angkutan Antar Kota, 

Angkutan Perkotaan, dan Angkutan Pedesaan. 

          Angkutan umum ( public transport ) adalah semua jenis moda transportasi yang di supplay 

untuk kebutuhan mobilitas pergerakan barang dan atau orang demi kepentingan masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhannya (Napitupulu, 2005). Angkutan umum penumpang adalah angkutan yang 

ditentukan pada jenis angkutan umum yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar, dengan 

lintassan tetap dan dapat dipolakan secara tegas. Tujuan dari keberadaan angkutan umum 

penumpang adalah menyelenggarakan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. 

           Penumpang adalah orang yang didalam melakukan pergerakanya mempergunakan moda 

angkutan-umum dengan membayar biaya tertentu (Herijanto, 1997). Masyarakat sebagai pengguna 

jasa angkutan umum menuntut pelayanan yang baik yaitu yang mempunyai ciri-ciri terpercaya, 

aman, mudah diperoleh, nyaman, murah, cepat, dan frekuensi tinggi. (Warpani, 1990). 

            Menurut Dewi (2003), bahwa studi untuk mengevaluasi kualitas pelayanan bus DAMRI di 

sepanjang rute yang dilalui, penumpang selalu memilih moda yang mempunyai kecepatan tinggi 

dan delay yang rendah, dengan kata lain moda yang mempunyai waktu tempuh yang paling 

singkat. Untuk mengukur efisiensi pengoperasian angkutan umum digunakan parameter kecepatan 

pedalanan ( V ) dan faktor muat ( load factor / LF ). 
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           Lintasan angkutan umum penumpang atau trayek angkutan umum, penumpang adalah 

lintasan yang ditetapkan berdasarkan ijin pengusaha angkutan umum penumpang, kecuali taksi 

yang mengatur lalu lintas bebas karena bersifat pelayanan pribadi (Warpani,1990). Perusahaan 

angkutan umum adalah perusahaan transpotasi yang akan mengangkut setiap muatan atau 

penumpang di antara lokasi-lokasi pada rutenya dengan ongkos sama tanpa diskriminasi. 

         Persoalan yang dialami angkutan umum. di Indonesia (Setijowamo, 1997) yaitu : 

a. Keterbatasan kapasitas angkut. 

b. b. Rendahnya tingkat pelayanan (ketidakpastian jadwal keberangkatan). 

c. Rendahnya kecepatan (bergeraknya). 

d. Minimnya disiplin pengendara angkutan umum. 

e. Aksesibilitas yang terbatas. 

2.3     Transportasi sebagai suatu sistem 

          Manusia dan transportasi tidak dapat dipisahkan dan akan membentuk hubungan timbal batik 

antara kegiatan masyarakat dan pelayanan dan penyediaan transportasi berupa saran dan prasarana 

yang merupakan wujud dari kegiatan lalu lintas. 

         Masalah transportasi yang timbul, antar lain dipengaruhi olch komponen-komponen : 

1. Sistem kegiatan. 

2. Pola kegiatan 

3. Perilaku kegiatan 

4. prasarana transoprtasi (aksesibilitas) 

        Kemudahan aksesibilitas akan mempengaruhi kemudahan system kegiatan. Sistem kegiatan 

akan membuat perilaku orang berbeda-beda (melakukan pergerakan sesuai kebutuhan masing-

masing) yang akan membentuk pola kegiatan. Pergerakan atau sebaran tersebut berupa : 

Optimasi Jumlah Armada..., Citra Yudistira Kresna Aji, Teknik Sipil UMP, 2016



1. Bangkitan (Pergerakan yang disebabkan adanya, perilaku orang untuk   pemenuhan 

kebutuhan sehingga keluar dari pemukimannya menuju tempat aktifitas seperti berbelanja, 

ke kampus dsb) 

2. Tarikan (pergerakan yang disebabkan tata, guna lahan seperti berbelanja, ke sekolah dsb.) 

(Juanita, 2005) 
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Gambar 2.2 Keterkaitan antar Komponen Dada system Transportasi 

Keterangan :  

A = Bangkitan  

B = Tarikan  

 

 Bangkitan Tarikan  

Gambar 2.1. Bangkitan dan Tarikan  

   

                                                              Aksesibilitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Keterkaitan antar Komponen pada System Transportasi  
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2.4      Permintaan Atas Jasa Transportasi 

           Pada dasarnya permintaan atas jasa transportasi merupakan cerminan kebutuhan akan 

transpor dari pemakai system tersebut, baik untuk angkutan manusia maupun angkuta barang yang 

biasanya yang biasanya bukanlah tujuan akhir,tetapi hal itu dilakukan untuk mencapai tujuan lain. 

Oleh karena itu permintaan itu transportasi disebut permintaan turunan (derived demand) yang 

timbal akibat adanya permintaan akan komoditi atau jasa lain. Pada dasarnya permintaan atas jasa 

transportasi diturunkan dari : 

a. Kebutuhan seseorang untuk berjalan dari satu lokasi ke lokasi lainnya untuk-   

melakukan suatu kegiatan (misalnya bekerja, berbelanja, d1l). 

b. Permintaan akan angkutan penumpang agar tersedia di tempat yang diinginkan. 

         Dalam hal angkutan penumpang, karakter turunan dari kebutuhan dicerminkan. pada fakta 

dimana perjalanan diadakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu,seperti pergi bekerja,membeli 

makanan ke toko serba ada dan sebagainya. Jadi, faktor-- penting yang mempengaruhi jumlah 

perjalanan ke tempat tertentu adalah -jenis-lienis kegiatan yang dapat dilakukan di tempat tersebut, 

atau dengan kata lain, tingkat percapaian tujuan perjalanan di tempat itu. Biaya untuk mencapai 

tempat tujuan tadi dari tempat asal penumpang juga penting. Karakteristik alat transportasi yang 

tersedia dari tempat asal seseorang ke tempat tujuannya merupakan faktor utama dalam 

menentukan moda (cara) dan rute yang akan ditempuh. (Morlok, 1985) 

2.5     Karakteristik Pelayanan Transportasi 

          Karakteristik pelayanan perangkutan merupakan atribut dari sistem transportasi yang dapat 

mempengaruhi keputusan konsumen seperti kapan,untuk apa, dengan moda apa, dengan rute yang 

mana melakukan pergerakan atau per jalanan. Secara umum masing-masing konsumen akan 

mempertimbangkan atribut pelayanan yang berbeda pula, yang mencerminkan perbedaan dalam 

kerakteristik sosial dan ekonomi. 
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          Menurut Manheim (1979) atribut pelayanan untuk jasa transportasi, adalah : 

1. Waktu. 

     Waktu perjalanan total 

     Waktu yang dihabiskan pada tempat perpindahan 

     Frekuensi pelayanan 

     Jadwal waktu keberangkatan/kedatangan 

2. Biaya atau ongkos 

     Biaya transportasi langsung seperti bahan bakar, dll 

     Biaya operasi langsung lainnya, seperti pemuatan dan dokumentasi 

     Biaya tak langsung seperti perawatan, asuransi, bunga, dan pergudangan 

3. Keamanan 

     Probabilitas kerusakan pada barang 

     Probabilitas kecelakaan 

4. Kenyamanan pengguna jasa 

     Jarak perjalanan 

     Jumlah ketersediaan kendaraan 

     Kesenangan fisik (temperatur, kebersihan, kualitas perjalanan) 

     Kesenangan psikologi (status, kebebasan) 

     Kesenangan yang lain (penanganan bagasi, tiket, pelayanan makanan) 

     Kesenangan pejalanan 
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2.6 Trayek 

            Pengoperasian kendaraan umum ditata dalam suatu jaringan pelayanan yang terdiri dari 

trayek dan rute serta simpul-simpul berupa sejumlah tenpat perhentian disepanjang lintasan. 

           Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang yang 

mempunyai asal dan tujuan tetap maupun tidak terjadwal. Titik berat trayek adalah pada asal dan 

tujuan, sedangkan lintasan menunjuk pada ruas jalan yang dilalui kendaraan umum yang melayani 

trayek bersangkutan, lintasan adalah rute. Jadi satu trayek dapat menawarkan lebih dari satu rute. 

(Warpani, 2002) 

2.7     Lintasan pelayanan 

          Suatu trayek dapat memiliki lebih dari satu kemungkinan lintasan bergantung pada jaringan 

prasarana atau jalan yang menghubungkan asal dan tujuan trayek tersebut. Hal ini mengandung arti 

bahwa beban lulu lintas dapat dibagi dalam beberapa lintasan. Apabila lintasan hanya satu, maka 

semua lulu lintas menjadi beban lintasan tunggal tersebut. Pada kenyataannya hampir selalu 

didapati lebih dari satu kemungkinan lintasan yang menghubungkan zona yang satu dengan zona 

lainnya. Perbebanan lintasan sangat penting artinya dalam menyusun jaringan trayek untuk 

mimcapai kesimbangan atau mempertemukan sediaan pelayanan (dalam hal ini kapasitas jaringan 

jalan) dengan permintaan atau tuntutan layman angkutan umum (Warpani, 2002). 

         Suatu rute biasanya direncanakan, baik dari segi teknologinya, kapasitasnya maupun setrategi 

operasionainya,didasarkan pada kondisi yang akan dilayaninya. Maksud dari pengaturan faktor 

operasional yang berpengaruh terhadap besarnya kapasitas suatu rute, yaitu : 

a. Kecepatan rata-rata 

b. Waktu tempuh 

c. Headway 
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          Karena dengan meningkatnya kecepatan rata-rata kendaraan, maka kapasitas rute akan 

bertambah. begitu juga dengan berkurangnya waktu tempuh makin kecilnya headway,maka 

kapasitas rute akan makin bertarnbah. (Santoso, 1996) 

2.8    Biaya Operasi Kendaraan 

         Biaya operasi kendaraan adalah biaya yang dikeluarkan oleh operator dalam menjalankan 

usaha  pelayanan angkuttan untuk memenuhi fungsinya. Untuk memperoleh laba yang cukup, 

pengusaha angkutan umum penumpang(AUP) perlu menekan biaya operasi serendah mungkin dan 

meningkatkan penjualan jasa angkutan sebesar mungkin,artinya memperoleh penumpang sebanyak 

mungkin selama angkutan itu beroperasi selama jam kerja. 

          Komponen biaya-operasi kendaraan dibagi dalam 2 kelompok utama (LPM-ITB, 1997) yaitu  

1. Biaya tetap 

             Yaitu biaya yang tidak berubah (tetap) walaupun terjadi perubahan pada volume produksi 

jasa sampai ke tingkat tertentu. Biaya tetap terdiri dari 

 Biaya penyusutan kendaraan 

           Adalah biaya turunnya suatu harga atau nilai dari sebuah benda karena pemakaian dan 

kerusakan atau keusangan benda itu (Kuiper, 1971).. 

           Untuk memperoleh nilai penyusutan pertahunnya,digunakan rumus (LPMIPB, 1997) 

A= S  n-I(I + i) 

   A =   Biaya penyusutan setup tahun 

   S  = Selisih harga kendaraan barn (nilai sekarang) dengan kendaraan bekas 

   I  = Suku bunga 

  N =    Jangka waktu penyusutan 
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  Dengan nilai residu 20 % dari harga kendaraan. 

 Biaya perijinan dan administrasi 

            Untuk menghitung besarnya biaya perijinan dalam usaha jasa angkutan ditetapkan oleh 

pemerintah berdasarkan ukuran dan tahun kendaraan. Biaya ini terdiri dari Surat Tanda Nomor 

Kendaraan (STNK), Ijin trayek, pemeriksaan kendaman (KIR), dan Organda. 

         Biaya overhead 

Yaitu biaya untuk pengelolaan, bengkel dan sarana penunjang lainnya. 

       Biaya pelumas 

           Yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pergantian minyak pelumas seperti Oli mesin, minyak 

rem, minyak kopling, minyak gardan, dan gemuk. 

 Biaya penggunaan ban 

            Yaitu biaya yang digunakan untuk penggunaan ban. Jangka waktu penggunaan ban 

umumnya dihitung berdasarkan jarak tempuh kendaraan dalam kilometer,walaupun ada yang 

dengan menghitung bulan atau penggunaan kendaraan.Beberapa faktor yang mempengaruhi usia 

penggunaan ban, diantaranya:cuaca, kondisi permukaan jalan, kualitas jalan, kondisi kendaraan dan 

cara mengemudikan kendaraan. 

       Biaya suku cadang 

          Yaitu biaya yang dikeluarkan untuk penggantian suku cadang. Jangka waktu pergantian suku 

cadang dihitung berdasarkan jarak tempuh kendaraap dalam kilometer, walaupun ada yang dengan 

mengbitung bulan. 
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      Biaya perawatan 

         Yaitu-biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan dan perbaikan kendaraan. Besarnya biaya 

perawata kendaraan berdasarkan atas jarak tempuh dan jangka waktu. Faktor yang paling utama 

adalah umur kendaraan dan kondisi kendaraan. 2. Biaya tidak tetap 

          Yaitu biaya yang dapat berubah ubah apabila terjadi perubahan pada volume produksi jasa. 

Biaya tidak tetap terdiri dari : 

      Biaya pemakaian BBM 

         Yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pemakaian BBM. Pemakaian BBM biasanya dihitung 

berdasarkan jumlah kilometer per liter. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemakaian BBM 

diantaranya : cuaca, kondisi permukaan jalan, kualitas jalan, kecepatan kendaraan, kondisi 

kendaraan, ukuran kendaraan dan cara mengemudikan kendaraan. 

       Biaya retribusi 

          Biaya retribusi dikeluarkan jika kendaraan dioperasikan dan besarnya telah ditetapkan oleh 

pemerintah daerah.Pernungutan retribusi dilakukan setiap memasuki terminal. 

      Biaya cuci kendaraan 

        Yaitu biaya pencucian kendaraan yang dilakukan, setiap hari. 

2.9   Tarif Jasa Angkutan 

       Menurut Anonim (1996) tarif adalah besarnya biaya yang dikenakan kepada setiap penumpang 

kendaraan angkutan urnum penumpang,yang dinyatakan dalam rupiah (Rp.). Guna melindungi 

konsumen,Pemerintah menetapkan tarif maksimum,untuk menjaga persaingan sehat,Pemerintah 

juga menetapkan tarif minimum.Tarif juga harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga masih 

memberi keuntungan yang wajar kepada pengusaha Angkutan Umum Penumpang (AUP). 
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        Struktur tarif merupakan cara bagaimana tarif tersebut dibayarkan.Ada beberapa pilihan yang 

umum terdiri dari : tarif seragam atau datar, tarif kilometer, tarif bertahap dan tarif zona. (LPM -

ITB, 1997) 

1. Tarif Seragam (Flat fare) 

       Tarif dikenakan tanpa memperhatikan jarak yang dilalui.Tarif seragam menawarkan sejumlah 

keuntungan yang dikenal secara luas,terutama kemudahan dalam mengumpulkan ongkos di dalam 

kendaraan.Struktur ini memungkinkan transaksi yang cepat,terutama sekali bermanfaat dalam 

kendaraan berukuran besar dan dioperasikan oleh satu orang,dan secara umum pengumpulan 

tarifnya sederhana.Struktur ini juga memudahkan pengecekan karcis penumpang dan persediaan 

karcis.Kerugian utama dari system tarif seragam adalah tidak diperhitungkan kemungkinan untuk 

menarik penumpang yang melakukan perjalanan jarak peadek dengan membuat perbedaan tarif. 

Struktur tarif ini bermanfaat apabila diterapkan pada daerah yang pelayanan angkutan umum 

terbatas dan pada daerah yang kawasan pemukimannya sebagian besar terletak melingkar 

mengelilingi kota. 

2.. Tarif berdasar jarak (distance base fare) 

            Sejumlah tarif dibedakan secara mendasar oleh jarak yang ditempuh. Perbedaan dibuat 

berdasarkan kilometer, tahapan dan zona. 

a. Tarif kilometer 

           Tarif sangat tergantung pada jarak yang ditempuh,yaitu penetapan besarnya tarif dilakukan 

pengalian ongkos tetap per kilometer dengan panjang perjalanan yang ditempuh oleh setiap 

penumpangnya,jarak minimum (tarif minimum) diasumsikan nilainya. 
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b. Tarif bertahap 

           Tarif dihitung berdasarkan jarak yang ditempuh oleh penumpang. Tahapan adalah suatu 

penggal dari rute yang jaraknya antara satu atau lebih tempat perhentian sebagai dasar perhitungan 

tarif.Untuk itu jaringan perangkutan dibagi dalam penggal-penggal rute secara kasar mempunyai 

panjang yang sama. Tergantung kebijaksanaan tarif,apabila sebagian besar penumpang melibatkan 

perjalanan jarak pendek di pusat kegiatan kota,jarak antar - tahapan lebih seragam panjangnya 

daripada daerah pinggiran yang berpenduduk lebih jarang atau daerah yang mengelilinginya,jarak 

antar kedua titik tahapan pada umumnya berkisar 2 sampai 3 km. 

c. Tarif zona 

           Merupakan bentuk penyederhanaan dari tarif bertahap jika daerah pelayanan perangkutan 

dibagi ke dalam zona-zona. Pusat kota biasanya sebagai zona terdalam dan dikelilingi oleh zona 

terluar yang tersusun seperti sebuah sabuk. Daerah pelayanan perangkutan juga dapat dibagi ke, 

dalam zona-zona yang 

berdekatan. Jika terdapat jalan melintang dan melingkar, panjang jalan ini harus dibatasi dengan 

membagi zona-zona ke dalam sektor-sektor. Skala jarak dan tarif dibentuk dengan struktur`tarif 

bertahap, misalnya berdasarkan suatu jarak dan suatu tingkat tarif. 

          Penetapan besarnya nilai tarif didasari oleh dua nilai pokok yaitu penyedia angkutan umum 

dan keuntungan yang diinginkan.Tarif angkutan umum diatur dan ditetapkan oleh pemerintah. 

2.10  Kelayakan Ekonomi 

         Penilaian dan evaluasi suatu alternatif transportasi adalah kegiatan penelitian atau pengkajian 

yang dilakukan secara menyeluruh dan beberapa aspek dalam usaha untuk mengetahui kelayakan 

suatu usulan tarasportasi (Hendarto,2001). Secara umum evaluasi sistem transportasi dibedakan ke 

dalam dua tipe berdasarkan waktu pelaksanaannya, yaitu : 
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1. Evaluasi pra-pelaksanaan 

         Yaitu evaluasi yang dilakukan sebelum tahap implementasi dari suatu usulan sistem 

transportasi.Evaluasi ini dimaksudkan untuk membandingkan kinerja dari sistem transportasi yang 

diusulkan untuk diterapkan dalam rangka memperbaiki atau menjaga kualitas pelayanan maupun 

dalam usaha memecahkan masalah transportasi yang ada. 

2. Evaluasi pasca-pelaksanaan 

         Yaitu evaluasi yang dilakukan setelah tahap implementasi dari suatu usulan sistem 

transportasi. Evalunsi ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja sistem transportasi yang diterapkan 

apakah telah memenuhi kriteria tujuan dan sasaran yang telah diterapkan. 

        Ada lima jenis metode kriteria investasi untuk menentukan kelayakan ekonomi, yaitu : 

1. Pay back period 

       Metode ini mencoba mengukur seberapa cepat investasi bisa kembali, karena itu satuan yang 

digunakan adalah periode waktu (tahun, bulan, dan sebagainya). Kalau periode payback ini lebih 

pendek daripada yang disyaratkan, maka dikatakan menguntungkan, sedangkan kalau lebih lama 

dikatakan merugi. 

2. Nei present value (NPV) 

       Metode ini membandingkan semua komponen biaya dan manfaat pada acuan yang 

sama,sehingga dapat dibandingkan satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini yang digunakan adalah 

besaran netto saat ini. Dengan menggunakan metode ini, maka,investasi dikatakan layak jika NPV 

> 0,apabila NPV=0 berarti investasi tersebut seimbang (impas), dan apabila NPV < 0 berarti 

dikatakan tidak layak (rugi). 

3. Benefit cost ratio (BCR) 
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           Benefit cost ratio adalah angka perbandingan nilai pendapatan dengan nilai biaya yang 

dieluarkan.Prinsip dari metode ini adalah mencari indeks yang menggambarkan tingkat 

pemanfaatan biaya terhadap manfaat yang akan diperoleh.Nilai BCR > 1 maka investasi dikatakan 

layak (untung), apabila BCR = 1 maka investasi dikatakan seimbang (impas), dan apabila BCR < 1 

maka investasi dikatakan tidak  layak (rugi). 

4. Internal rate of return (IRR) 

           Metode ini menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan 

nilai sekarang pendapatan di masa mendatang. Apabila tingkat bunga ini lebih besar daripada 

tingkat bunga relevan (tingkat keuntungan yang disyaratkan) maka dikatakan 

menguntungkan,kalau lebih kecil dikatakan merugikan. 

5. Profitability ratio 

          Metode ini menghitimg perbandingan antara nilai sekarang pendapatan di masa mendatang 

dengan nilai sekarang investasi. Kalau Profitability indeks (PI)-nya lebih besar dari 1, maka 

dikatakan menguntungkan dan apabila kurang dari 1 dikatakan tidak menguntungkan (rugi). 

Dailam penelitian ini digunakan metode Net present value ( NPV) dan Benefit cost ratio (BCR). 

Untuk analisanya menggunakan persamaan 1. BCR (Benefil cost ratio ). 

Diperoleh dengan membagi antara Benefit dengan Cost. 

BCR = B/C 

Dengan keterangan : 

B = Benefit ( Keuntungan ) 

C = Cost ( Biaya ) 
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            Nilai BCR > 1 maka investasi dikatakan layak( untung ), apabila BCR = 1 maka investasi 

dikatakan seimbang( impas ), dan apabila BCR < I maka investasi dikatakan tidak layak( rugi ) 

(Kodoatie, R.J.1995). 

2. NPV (Net present value ) 

           Diperoleh dengan mengurangkan Benefit dengan Cost. 

 NPV=B-C 

Dengan keterangan : 

B = Benefit ( Keuntungan ) 

C =Cost(Biaya) 

           Nilai NPV > 0 maka investasi dikatakan layak( untung ) apabila NPV = 0 maka investasi 

dikatakan seimbang( impas ), dan apabila NPV < 0 maka investasi dikatakan tidak layak( rugi ) 

(Kodoatie, R.J.19951). 
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