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ABSTRAK
Muhammad Nur ‘Aziz, 2011, ANALISIS KINERJA BATIK SOLO TRANS
(Studi Kasus Kota Surakarta). Skripsi. Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Angkutan penumpang memiliki peranan yang sangat penting bagi sarana
transportasi perkotaan. Angkutan umum mampu melayani sistem pergerakan dan
memberi kemudahan bagi sistem pengoperasian agar dapat melayani pengguna
secara maksimal. Batik Solo Trans merupakan moda transportasi baru yang
beroperasi di Surakarta. Moda transportasi ini masuk dalam kategori Bus Rapid
Transit,suatu angkutan cepat yang menaik turunkan penumpang di tempat-tempat
yang sudah ditentukan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana
kinerja pelayanan Batik Solo Trans di Surakarta sesuai dengan Standar Departemen
Perhubungan dan standar World Bank.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan mengumpulkan
data sekunder dan data primer Batik Solo Trans yang kemudian dianalisis sesual
dengan indikator kinerja angkutaan umum. Perhitungan analisis kinerja angkutan
umum berdasarkan atas standar Departemen Perhubungan dan Standar World Bank.
Berdasarkan standar Departemen Perhubungan, Batik Solo Trans memenuhi
standar waktu tunggu penumpang, waktu tempuh, kecepatan, headway, jarak jalan
kaki ke shelter, serta jumlah pergantian moda, dan menurut standar World Bank,
Batik Solo Trans memenuhi standar headway, tingkat ketersediaan, tingkat
kerusakan, umur kendaraan, konsumsi bahan bakar, kebutuhan suku cadang, dan
tingkat kecelakaan.

Kata kunci : angkutan penumpang, Batik Solo Trans, Bus Rapid Transit, kinerja,
Departemen Perhubungan, World Bank.
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ABSTRACT
Muhammad Nur 'Aziz, 2011, BATIK SOLO PERFORMANCE ANALYSIS
OF TRANS (Case Study Surakarta). Thesis. Department of Civil Engineering
Faculty of Engineering, Sebelas Maret University of Surakarta.
Passenger transport has a very important role for urban transport. Public transport
has the ability to serve the system movement and makes it easy for systems that
operate in order to provide maximum service to the users. Batik Solo Trans is a new
mode of transportation operating in Surakarta. This mode of transportation
included in the category of Bus Rapid Transit, a rapid transit passengers who raise
and lower in places that have been determined. The study was conducted to
determine the extent to which service performance of Batik Solo Trans in
Surakarta accordance with the Department of Transportation Standards and World
Bank standards.
The research method used is descriptive analysis by collecting secondary data and
primary data Batik Solo Trans is then analyzed sesual with performance indicators
of public transport. Performance analysis of public transport calculations based on
Department of Transportation standards and World Bank Standards.
Based on the Department of Transportation standard, Batik Solo Trans meet the
standards of passenger waiting time, distance time, velocity, headway, walk
distance to shelter, and feeder moda, and according to World Bank standards, Batik
Solo Trans meet the standards of headway, high availability, the extent of damage,
vehicle age, fuel consumption, spare parts requirements, and accident rates.

Key words
: passenger transport, Batik Solo Trans, Bus Rapid Transit, the
ccccccccccccccperformance, the Department of Transportation, the World Bank
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w

= Waktu tunggu penumpang (menit)

V

= kecepatan perjalanan (km/jam).

S

= jarak tempuh (km)

T

= waktu

Bbk

= Biaya bahan bakar

BSK

= Biaya servis kecil

BSB

= Biaya servis besar

BPK

= Biaya penyusutan kendaraan

BPB

= Biaya penggantian ban

BOH

= Biaya over haul

BO

= Biaya penambahan oli

BTPR

= Biaya pembayaran Retibusi

BSTNK = Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan
BUK

= Biaya uji kendaraan.

BA

= Biaya Asuransi

BIT

= Biaya ujin trayek

BLT

= Biaya listrik dan telepon

BIU

= Biaya ijin usaha

LF

= Faktor muat ( load factor)

M

= Penumpang yang diangkut

S

= Kapasitas penumpang yang tersedia
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Seiring kemajuan zaman kebutuhan manusia semakin meningkat. Untuk memenuhi
kebutuhan tersebut manusia akan melakukan pergerakan dari satu tempat ke tempat
yang lain. Pergerakan dapat terjadi bila ada sistem transportasi yang mendukung
semua kegiatan yang dilakukan manusia. Sistem transportasi merupakan salah satu
komponen atau aspek yang tak terpisahkan dari komponen lainnya yang
membentuk kota sebagai suatu sistem.
Surakarta merupakan kota besar yang sedang dalam proses pertumbuhan dan
perkembangan. Demikian pesatnya pertumbuhan dan perkembangan kota,
menuntut masyarakatnya berinteraksi dengan banyak pihak dan banyak tempat. Hal
ini mendorong peningkatan akan kebutuhan sarana transportasi perkotaan.
Salah satu sarana transportasi perkotaan yang ada di Surakarta adalah angkutan
umum. Angkutan penumpang memiliki peranan yang sangat penting bagi sarana
transportasi perkotaan. Angkutan umum mampu melayani sistem pergerakan dan
memberi kemudahan bagi sistem pengoperasian agar dapat melayani pengguna
secara maksimal.
Salah satu angkutan umum yang dimiliki Surakarta adalah Bus Rapid Transit yang
lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Batik Solo Trans atau disingkat BST. Bus
Rapid Transit atau disingkat BRT adalah sebuah sistem bus yang cepat, nyaman,
aman dan tepat waktu.
Perum Damri adalah instansi yang dipercaya oleh pemerintah kota Surakarta untuk
mengelola BST. BST beroperasi di Rute A Damri ( Kartasura-Palur via Bandara)
dengan rute berangkat melewati Palur, Jl Kolonel Sutarto, Jl. Urip Sumoharjo, Jl.
Sudirman, Jl. Mayor Sunaryo (Beteng), Jl. Kapten Mulyadi (Sangkrah), Jl. Veteran,
to user
Jl. Bhayangkara, Jl. DR. Radjimancommit
(Laweyan),
Perempatan Gendengan, Jl. Slamet
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Riyadi, Kleco, Terminal Kartasura, dan berakhir di Bandara. Sementara untuk rute
balik melewati Terminal Kartasura, Kleco, Jl. Slamet Riyadi, Jl. Soedirman (Balai
Kota), Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Brigjend Sutarto, Jl. Ir. Sutami (UNS), dan berakhir
di Palur.
Untuk mengoptimalkan penggunaan BST, maka perlu diadakan evaluasi kinerja
dan pengelolaannya. Mengingat BST adalah moda transportasi altearnatif baru di
kota Surakarta, yang perlu senantiasa dievaluasi agar tercipta pelayanan angkutan
umum seperti yang diinginkan oleh konsumen.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan
permasalahan adalah sebagai berikut :
Apakah kinerja dan pelayanan angkutan umum Batik Solo Trans di Surakarta telah
memenuhi standar Indikator Kinerja Pelayanan Angkutan Umum Menurut
Departemen Perhubungan dan Indikator Kinerja Angkutan Umum yang mengacu
pada standart World Bank.

1.3

Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari rumusan masalah
yang ditinjau, batasan-batasan masalah yang diambil sebagai berikut:
1. Wilayah kajian adalah ruas jalan yang dilalui rute Batik Solo Trans di kota
Surakarta.
2. Angkutan umum yang diteliti adalah Batik Solo Trans.
3. Survai dilakukan selama satu hari, dimulai dari kendaraan mulai beroperasi
sampai dengan kendaraan berhenti beroperasi.
4. Indikator yang ditinjau sebagai penilaian kinerja angkutan adalah waktu
tempuh, waktu tunggu penumpang, jarak jalan kaki ke shelter, jumlah
commit to user
pergantian moda, jumlah penumpang, utilitas kendaraan, kualitas ketersediaan
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kendaraan, tingkat kerusakan, umur kendaraan, konsumsi bahan bakar,
kebutuhan suku cadang, operating ratio, produktivitas pegawai, tingkat
kecelakaan dan load factor, yang mengacu pada :
Ø Indikator Kinerja Pelayanan Angkutan Umum Menurut Departemen
Perhubungan Darat.
Ø Indikator Kinerja Angkutan Umum yang mengacu pada standart World
Bank.
5.

Perhitungan biaya operasi kendaraan merupakan perhitungan dilapangan dan
bukan perhitungan yang standar. Mengingat masih banyak yang belum
diketahui secara rinci.

1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kinerja pelayanan
angkutan umum Batik Solo Trans di Surakarta sebagai alat transportasi perkotaan
yang memberikan pelayanan pengguna angkutan umum secara aman, nyaman dan
tepat waktu.

1.5

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah
1. Manfaat Teoristis
Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pengkajian kinerja
angkutan umum.
2. Manfaat Praktis
Hasil yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
perbaikan ataupun peningkatan pelayanan angkutan umum..

commit to user
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BAB 2
LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka
Keputusan

Direktur

Jendral

Perhubungan

Darat

Nomor:

SK.687/AJ.206/DRJD/2002 menerangkan bahwa angkutan kota adalah angkutan
dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam wilayah kota dengan menggunakan
mobil bus dan/ atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan
teratur. Wilayah pengoperasian adalah wilayah atau daerah untuk pelayanan
angkutanperkotaan yang dilaksanakan dalam jaringan trayek. Wilayah pelayanan
angkutan perkotaan adalah wilayah yang didalamnya bekerja satu sistem pelayanan
angkutan penumpang umum karena adanya kebutuhan pergerakan penduduk dalam
wilayah perkotaan.
Warpani, 1990. Menyatakan bahwa meningkatnya jumlah kendaraan di Indonesia
yang cenderung kepada kepemilikan dan penggunaan kendaraan pribadi
mengindikasikan pelayanan angkutan umum yang masih rendah. Kecenderungan
ini tak boleh berlanjut terus karena lahan kota tetap sementara jumlah kendaraan
terus bertambah. Untuk itu perlu diupayakan penyeimbangan permintaan dengan
penyediaan angkutan kota.
M. Prasasti Sela, 2003. Merencanakan rute angkutan pariwisata di kota surakarta
dengan menggunakan jaringan jalan yang ada dengan lintasan rute yang tetap dan
adanya informasi yang jelas pada pelayanan pariwisata kota. Metode yang
digunakan adalah metode observasi langsung di lapangan. Dari hasil analisis
diperoleh rute terbaik adalah rute yang melalui Jl. Ir. Sutami, Ir. Juanda, Urip
Sumoharjo, Jendral Sudirman, Ronggowarsito, Gajah Mada, Honggowongso, Dr.
Radjiman, Dr. Wahidin, Slamet Riyadi, Adi Sumarmo, Adi Sucipto, dan Ahmad
Yani.
Kartika Ratna Subagyo, 2003. Pelakukan penelitian tentang penentuan nilai waktu
penggguna angkutan umum bus commit
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besarnya nilai waktu pengguna angkutan umum bus kota di surakarta dalam bentuk
nilai moneter dengan menggunakan metode pilihan moda angkutan. Berdasarkan
analisis diperoleh hasil bahwa besarnya nilai waktu penggunaan angkutan umum
bus kota di Surakarta secara umum adalah Rp. 801,894/jam.
Endang Widjajanti dan Dodi Sondhari. Dalam Simposium VIII FSTPT Palembang,
membahas pengaruh angkutan umum terhadap kinerja jalan, khususnya kapasitas
jalan di Jl. Jatinegara Barat, Jakarta. Kegiatan yang diukur adalah jumlah angkutan
umum yang berjalan lambat serta berhenti untuk naik/turun penumpang serta
pengguna angkutan umum yang menunggu angkutan umum di sepanjang segmen
ruas yang diteliti.
Anggraeni Wijaya, 2003. Mengadakan penelitian tentang kinerja angkutan umum
di wilayah Surakarta dengan menggunakan indikator standard World Bank.
Penelitian dilakukan pada beberapa PO. yang ada di Surakarta. Dari hasil penelitian
yang disimpilkan bahwa PO. Nusa mempunyai kinerja yang memenuhi indikator.
Nugroho Harimurti, 2007. Pada penelitiannya menyatakan bahwa pergerakan orang
secara individu sangat tidak efisien. Kecenderungan penggunaan kendaraan pribadi
dapat menyebabkan pemborosan konsumsi energi. Keadaan ini akan semakin parah
jika di dalam perkembangan suatu kota besar tidak diiringi oleh perencanaan,
penyediaan transportasi massal yang representatif dan memadai. Perlunya
perencanaan penyediaan sarana angkutan umum penumpang yang banyak dan
masal dan juga tidak terlepas dari sistem pelayanan jasa angkutan yang berfungsi
untuk mengumpulkan dan mendistribusikan pergerakan.
A. N. Sari, 2008. Melakukan penelitian tentang evaluasi rute trayek di Kabupaten
Sragen berdasarkan persebaran kawasan permukimannya, sehingga menghasilkan
suatu rekomendasi dalam penyusunan rute trayek yang dapat melayani permintaan
pergerakan di Kabupaten Sragen.
Eko Fitriyanto,2008. Meneliti tentang pelayanan angkutan umum di wilayah
surakarta (rute B dan rute 08). Faktor yang ditinjau adalah mengenai kelayakan
angkutan umum berdasarkan modulcommit
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(standar kemempuan melayani daerah pelayanan rute dan waktu pelayanan) dan
standard world bank (standard headway). Hasilnya belum memenuhi kelayakan
rute, ditinjau dari faktor-faktor penentu baik dan buruknya suatu rute.
Viyandani Witasari,2008. Mengevaluasi kinerja angkutan umum perkotaan jalur 08
di wilayah surakarta. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui kiinerja dan
pelayanan angkutan umum di lokasi tersebut dengan menggunakan standar
indikator kinerja pelayanan angkutan umum menurut Departemen Perhubungan dan
indikator kinerja pelayanan angkutan umum yang mengacu pada standar World
Bank. Hasilnya belum sesuai dengan indikator yang ditetapakan. Indikator yang
sesuai dengan Departemen Perhubungan adalah waktu tunggu penumpang.
Sedangkan indikator yang sesuai dengan standart World Bank adalah headway,
kecepatan dan operating ratio.
Ardani D. Y, 2008. Menganalisis penentuan prioritas rute bus rapid transit di
surakarta dengan metode proses hirarki analitik (PHA) dengan bantuan software
matematica v.5.0. Hasil analisis menunjukkan bobot aspek finansial sebesar
20,10%, aspek ekonomi sebesar 19,95%, aspek pengembangan wilayah sebesar
19,66%, aspek sosial kemasyarakatan sebesar 19,52 %, dan aspek lingkungan
sebesar 19,77%.
Triyanto,2008. Menganalisis tarif angkutan umum berdasarkan biaya operasi
kendaraan dengan menggunakan tiga variasi analisis tarif, yaitu metode dephub,
metode dephub debgan asumsi dari dllaj jawa barat tahun 1992, dan metode dephub
dengan asumsi dari tamin tahun 1999. Kemudian data tersebut dianalisis dengan
data ATP dan WTP hasil survai di surakarta tahun 2007. Dari perhitungan
dihasilkan tarif dengan asumsi analisis 1 (load factor 70%) sebesar Rp. 3.189,594.
Asumsi analisis 1 (Load factor 80%) sebesar Rp. 2.790,895. Asumsi analisis 3
(Load factor 70%) sebesar Rp. 3.297,869.
Taty Yuniarti,2009. Menganalisis tarif angkutan umum berdasarkan biaya
operasional kendraan, ability to pay dan willingness to pay pada PO atmo trayek
palur-kartasura di surakarta. Hasil tanalisis menunjukkkan tarif berdasarkan Biaya
commit to user
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Operasional Kendaraan adalah Rp. 2.930,98. Berdasarkan ability to pay adalah Rp.
2.349,66 dan berdasarkan willingness to pay adalah Rp. 2.338,93.
Aidil Busyra, 2009. Melakukan penelitian mengenai matrik asal tujuan penumpang
angkutan umum di Jogjakarta. Pergerakan penumpang yang diteliti adalah
penumpang yang melakukan perjalanan menggunakan Trans-Jogja.
Public transit system, a basic part of the transportation network in urban areas,
benefit society by providing mobility to people in shared vehicles. Although transitoriented development may not always be the best way, it is one of the best solutions
for transportation problems in large cities and is being focused on frequently,
especially in the metropolitan areas. Public transit systems have attracted the
attention of both public and private sectors for a while and have drawn lots of
investments.
(Amir Samimi, American Journal of Applied Science, 2009)
Traffic congestion is a major urban transport problem. Efficient public transport
(PT) can be one of the potential solutions to the problem of urban road traffic
congestion. Public transport systems can carry a significant amount of trips during
congested hours, improving overall transportation capacity, and can release the
burden of excess demand on congested road networks
(Md Aftabuzzaman, Journal of Public Transportation, 2010)
Pada penelitian ini akan dicoba mengevaluasi kinerja angkutan umum Batik Solo
Trans di Surakarta dengan menggunakan indikator kinerja pelayanan angkutan
umum menurut Departemen Perhubungan dan indikator standart World Bank, untuk
mengetahui kelayakan kinerja nagkutan umun Batik Solo Trans. Alasan
menggunakan indikator kinerja angkutan umum tersebut karena keduanya saling
melengkapi kriteria kinerja angkutan umum sehingga kriteria lebih terperinci.
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2.2 Dasar Teori
2.2 1 Angkutan Umum
Angkutan pada dasarnya adalah sarana untuk memindahkan orang dan barang ke
tempat lain. Prosesnya dapat dilakukan menggunakan sarana berupa kendaraan atau
tanpa kendaraan (diangkut oleh orang).
Sistem angkutan perkotaan terdiri dari sistem angkutan penumpang dan sisem
angkutan barang. Selanjutnya sistem angkutan sendiri bisa dikelompokkan menurut
penggunanya menurut Vichic, (1981) yaitu :
1) Angkutan pribadi, yaitu angkutan yang dimiliki dan diopersikan oleh dan untuk
keperluan pribadi pemilik dengan menggunakan prasarana baik pribadi
maupun umum.
2) Angkutan umum, yaitu angkutan yang dimiliki oleh operator yang biasa
digunakan untuk umum dengan persyaratan tertentu.
Angkutan umum sebagai salah satu elemen dari sistem transportasi perkotaan
memegang peranan yang sangat penting bagi wilayah perkotaan. Kota yang baik
dapat ditandai dengan kondisi sistem transportasi angkutan umumnya. Sistem
transportasi angkutan umum perkotaan harus mamapu menjangkau setiap wilayah
perkotaan dan harus memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat dalam
berbagai kegiatan, di semua lokasi yang berbeda dan tersebar dengan karakteristik
fisik yang berbeda pula.
Tujuan utama keberadaan angkutan umum penumpang adalah penyelenggaraan
angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. Ukuran pelayanan yang baik adalah
pelayanan yang aman, cepat, murah, dan nyaman.

2.1.1 Rute Angkutan Umum
Rute angkutan umum adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa
angkutan orang dengan mobol bus, yang mempuntai asal dan tujuan perjalanan
commit to user
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Pengelompokan rute berdasarkan pengoperasiannya menurut Giannopulus, (1989)
adalah sebagai berikut :
1) Fixed routing, pada tipe pengoperasian ini, rute dan tempat-tempat
perhentian telah ditetapkan dan pengemudi diwajibkan mengikuti rute yang
ada dan berhenti pada setiap pemberhentian yang telah ditentukan.
2) Fixed routing with some stop compulsory and some on request, pada rute
ini, pengemudi harus mengikuti rute yang ada, tetapi tidak perlu berhenti di
setiap perhentian. Pada beberapa tempat, pengemudi harus berhenti,
sedangkan di perhentian-perhentian lain pengemudi hanya berhenti apabila
penumpang naik atau turun.
3) Fixed routing with special purpose deviation, rute telah ditetapkan dan
harus diikuti, namun pengemudi diberi kemungkinan untuk menyimpang
dari rute tersebut demi kepentingan kelompok tertentu, seperti orang jompo
atau cacat.
4) Tottaly flexible atau demand responsive routing, pada tipe ini, bus berjalan
sesuai permintaan penumpang.
Kinerja angkutan umum adalah hasil kerja dari angkutan umum dalam berjalan
untuk melayani segala kegiatan masyarakat untuk bepergian maupun beraktivitas.
Kinerja angkutan banyak dipengaruhi oleh perilaku para pengemudi dalam
menjalankan armada baik dalam mengatr kecepatan, kecepatan waktu dalam
perjalanan maupun dalam pelayanan penumpang. Selain itu kinerja penumpang
juga dipengaruhi oleh karakteristik jalan atau rute yang dilalui angkutan tersebut.
F.D Hobbs menyatakan bahwa manajemen lalu lintas mempunyai tugas yang
penting dalam peningkatan pelayanan angkutan umum. Tujuan utama strategi
perencanaan transportasi saat ini adalah mendorong peningkatan pemakaian
angkutan umum, dan ini dapat dicapai dengan peningkatan kualitas pelayanan
angkutan umum.
commit to user
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2.2.2 Indikator Kinerja Angkitan Umum
Ada

beberapa

standaar

untuk

mengukur

kelayakan

kinerja

angkutan

umum.Menurut standar Departemen Perhubungan beberapa indikator kinerja
pelayanan bus seperti tabel berikut :
Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Pelayanan Bus Menurut Departemen Perhubungan
No.
1

Kriteria
Waktu antara
-

Rata-rata

-

Muksimum

2

Waktu Tunggu Penumpang

3

Jarak jalan kaki ke shelter

4

5

6

7

Ketentuan

5-10 menit
10-20 menit
5-10 menit

-

Wilayah padat

300-500 m

-

Wilayah kurang padat

500-1000m

Jumlah pergantian moda
-

Rata-rata

-

Maksimum

0-1 kali
2 kali

Waktu perjalanan bus/waktu tempuh
-

Rata-rata

-

Maksimum

1-1,5 jam
2-3 jam

Kecepatan perjalanan bus
-

Daerah padat

10-12 km/jam

-

Daerah jalur bus

15-18 km/jam

-

Daerah kurang padat

25 km/jam

Biaya perjalanan
-

Dari pendapatan rumah tangga

10 %

(Sumber : Direktorat Jendral Perhubungan Darat ; Departemen Perhubungan, 1996)

Indikator kinerja angkutan umum yang menuju pada parameter yang ditetapkan
Bank Dunia (World Bank), seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut :
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Tabel 2. 2. Indikator kinerja pelayanan angkutan umum (bus) menurut standar
World Bank
No.
1

2

Aspek
Jumlah Penumpang

Utilitas kendaraan

Parameter

Standar

Jumlah penumpang yang diangkut

463-555

per-hari

orang/bis/hari

Rata-rata jarak perjalanan yang

230-260 km

ditempuh
3

4

5

Kualitas

Kecepatan bus kota

10-12 (km/jam)

Headway

10-20 menit

Tingkat operasi atau

Rasio jumlah kendaraan yang

80-90 %

tingkat ketersediaan

beroperasi dengan jumlah bus

kendaraan

keseluruhan

Tingkat kerusakan

Prosentase jumlah bus dalam

7-10%

pemeliharaan terhadap total bus yang
dioperasikan
6

Umur kendaraan

Umur rata-rata bus

10 tahun

7

Konsumsi bahan bakar

Volume bahan bakar per 100 km

15-25 liter

perjalanan
8

9

Kebutuhan suku cadang

Rasio biaya suku cadang dengan

per tahun

biaya operasional kendaraan

Operating ratio

Rasio antara pendapatan dengan

7-12

1,05-1,08

biaya operasi
10

11

Produktivitas pegawai

Tingkat kecelakaan

Jumlah staff administrasi/bus

0,3-0,4

Jumlah pegawai bengkel/bus

0,5-15

Jumlah pegawai total/bus

3-8

Jumlah kecelakaan per 100.000 km

1,5-3,0 %

perjalanan
12

Load factor

Perbandingan jumlah penumpang

70%

dengan kapasitas tempat duduk per
satuan waktu

(Sumber : The World Bank, Urban Transport, 1986)

2.2.3 Kinerja Angkutan Umum
Kinerja angkutan umum yaitu pelayanan angkutan umum dalam memenuhi
permintaan konsumen. Untuk mengetahui tingkat pelayanan angkutan umum maka
pperlu adanya indikator yang mengatur kinerja angkutan umum.
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Indikator yang akan dianalisis, yang mengacu pada Indikator kinerja angkutan
umum menurut Departemen Perhubungan adalah:
a.

Waktu Tunggu Penumpang
Waktu tunggu dipengaruhi oleh waktu berhenti angkutan, perilaku/kebiasaan
mengemudi operator, gangguan lalu lintas, dan headway. Dalam indikator ini,
waktu tunggu maksimal adalah antara 10 sampai 20 menit. Waktu tunggu
penumpang rata-rata dapat ditentukan dengan rumus :
=

"oƼƾwƼʛ

....................................................................................... (2.1)

dengan:
w = Waktu tunggu penumpang (menit)
b.

Jarak jalan kaki ke shelter adalah jarak yang ditempuh oleh penumpang yang
berjalan kaki dari tempat dia berangkat menuju shelter pemberangkatan.
Standar yang ditentukan adalah 500 sampai 1000 meter.

c.

Jumlah pergantian moda adalah banyaknya moda transportasi yang digunakan
menuju shelter pemberangkatan. Jumlah pergantian moda yang ideal adalah
sebanyak satu kali.

d.

Waktu tempuh adalah waktu yang digunakan oleh kendaraan untuk melewati
suatu rute tertentu dalam satu rit, termasuk waktu berhenti untuk menaikkan
dan menurunkan penumpang dan perlambatan karena hambatan di jalan.
Besarnya waktu tempuh dapat diperoleh dengan pencatatan langsung di
lapangan. Waktu tempuh yang ideal adalah antara 1-1,5 jam.

Indikator yang akan dianalisis, yang mengacu pada indikator standar World Bank
adalah:
a.

Jumlah Penumpang
Jumlah penumpang yaitu jumlah orang yang menggunakan jasa angkutan per
commit to
user indikator ini, bus yang dimaksud
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adalah bus dengan ukuran besar yang memiliki kapasitas lebih dari 35 tempat
duduk.
Jumlah penumpang cenderung tinggi pada jam-jam sibuk, diantaranya pada
pagi hari, pada jam berangkat sekolah dan kerja, siang hari pada saat pulang
sekolah, dan sore hari pada saat jam pulang kantor. Semakin tinggi jumlah
penumpang, berarti semakin baik pelayanan angkutan umum.
b.

Utilitas Kendaraan
Menggambarkan efisiensi penggunaan bus yaitu jarak yang ditempuh per hari
(km/hari).

c.

Kualitas
1. Headway adalah selisih waktu kedatangan antara angkutan pada
perhentian.
2. Kecepatan angkutan umum menggambarkan waktu yang diperlukan oleh
pemakai jasa untuk mencapai tujuan perjalanan. Rumus yang digunakan
adalah :
=

........................................................................................(2.2)

dengan:
V : kecepatan perjalanan (km/jam).
S : jarak tempuh (km)
d.

Tingkat Ketersediaan (Availability)
Tingkat ketersediaan kendaraan adalah jumlah angkutan kota yang beroperasi
dibanding dengan total jumlah angkutan kota yang menggambarkan jumlah
efisiensi dan produktivitas masing-masing angkutan kota, semakkin rendah
angka ini menggambarkan ketidak-efektifan dalam pengelolaan kendaraan dan
sebaliknya. Availability dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :
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ʢ, kƼ" ƼTĖ

ʢ, kƼ" ƼTĖ

,ƒƼTʛƼTĖ om/omƼ).

100%

,ƒƼT /ƒƼ o)ok,m,"ƼT

................(2.3)

Tingkat Kerusakan
Prosentase jumlah bus yang mengalami kerusakan atau dalam pemeliharaan
terhadap jumlah seluruh bus yang beroperasi.

f.

Umur Kendaraan
Umur kendaraan dapat diketahui dari tahun atau tanggal pembuatan kendaraan.
Umur kendaraan menunjukkan apakah kendaraan masih layak beroperasi.
Semakin tua umur kendaraan maka fungsi atau kinerja kendaraan dalam
melayani penggunanya juga semakin menurun.

g.

Konsumsi Bahan Bakar
Jumlah pemakaian bahan bakar per bus dalam 100 km perjalanan (liter).

h.

Kebutuhan Suku Cadang
Biaya yang dikeluarkan untuk suku cadang dibanding dengan biaya opersional.

i.

Operating Ratio
Operating Ratio merupakan rasio antara pendapatan dengan biaya operasional.
Pendapatan dapat diperoleh dari tarif dikalikan jumlah penumpang. Biaya
operasional adalah biaya yang dikeluarkan oleh PO. untuk operasional bus.
Biaya opersional dibedakan menjadi dua, yaitu :
1. Biaya Langsung
·

Biaya Bahan Bakar (Bbk)
Berbandingan antara biaya tempuh per hari dengan pemakaian solar
per liter.
Bbk = o

ƒo ,"/"Ƽm.

Ƽ Ƽ.ƼT)/kƼm/k.ƒom(
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·

Biaya Servis Kecil (BSK)
BSK =

·
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ʢƼmƼ ƒo ," om "Ƽm.

.ƼʛƼ )om

)Ƽƒ,ƼT ʢƼmƼ ƒo ," (

)

.)

..................................(2.5)

Biaya Servis Besar (BSB)
Besar BSB biasanya ditentukan sendiri oleh PO atau Organda.

·

Biaya Penyusutan Kendaraan (BPK)
Besarnya biaya penyusutan beardasarkan pada umur kendaraan dan
umur ekonomis kendaraan yang diperhitungkan dari harga kendaraan
baru.

·

BPK = ,

"ƼmĖƼ
,m o

oTƾƼmƼƼT Ƽm,

/T/ .)

"Ƽm.
b

......................................................(2.6)

Biaya Penggantian Ban (BPB)
Tergantung dari jumlah ban, harga ban, dan durasi penggantian.
BPB =

·

"ƼmĖƼ ƼT

b%

"ƼmĖƼ

oTƾƼmƼƼT

.......................................................(2.8)

ƾ,mƼ). om. )ƼƼT

Biaya Penambahan Oli ( BO)
BO = oli/hari x harga oli

·

.......................................................(2.7)

ƾ,mƼ). oTĖĖƼTƒ.ƼT

Biaya Over Haul (BOH)
BOH =

·

ʢ, kƼ" ƼT

............................................................(2.9)

Biaya Cuci Bus
Biaya pencucian bus yang dilakukan setiap hari.
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Biaya Pembayaran Retribusi ( BTPR)
Biaya retribusi merupakan pajak dari penggunaan jalan yang akan
dimasukkan ke Dipenda
BTPR = jumlah rit/hari x biaya TPR/rit ......................................(2.10)

·

Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan (BSTNK)
Biaya STNK dilakukan setiap tahun.

·

Biaya Uji Kendaraan (BUK)
Uji kendaraan biasanya dilakukan dua tahun sekali.
.ƼʛƼ ,ʢ.

·

BUK = "Ƽm. /omƼ)./ƒƼ",T

........................................................(2.11)

Biaya Asuransi (BA)
Merupakan biaya yang harus dikeluarkan setiap bus untuk asuransi.

2. Biaya Tak Langsung
·

Gaji
Merupakan besarnya gaji yang dikeluarkan P.O setiap bulannya untuk
semua pegawai.

·

Biaya Ijin Trayek (BIT)
Biaya yang dikeluarkan untuk ijin trayek armada baru yang
diserahkan ke DLLAJ Surakarta.
BIT =

·

.ƼʛƼ .ʢ.T ƒmƼʛo
"Ƽm.
b

..............................................................(2.12)

Biaya Listrik dan Telepon (BLT)
BLT =
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Biaya Ijin Usaha (BIU)
Biaya ijin usaha dilakukan oleh operator ke Pemda Surakarta ( setiap
10 tahun)
BIU =

j.

.ƼʛƼ .ʢ.T ,)Ƽ"Ƽ
b

ƒƼ",T

..............................................................(2.14)

Produktivitas Pegawai
Merupakan jumlah staff administrasi/bus, jumlah pegawai bengkel/bus, jumlah
pengawas total/bus.

k.

Tingkat Kecelakaan
Jumlah kecelakaan yang terjadi dalam 100.000 km per jam.

l.

Load Factor
Menurut Morlok, E.K (1990), Load Factor atau faktor muat merupakan rasio
perbandingan penumpang yang diangkut terhadap kapasitas yang tersedia
dalam angkutan umum penumpang.
Perbandingan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :
LF =

..................................................................................................(2.15)

dengan:
LF = Faktor muat ( load factor)
M = Penumpang yang diangkut
S = Kapasitas penumpang yang tersedia
Cara perhitungan load factor yaitu dengan menghitung terlebih dahulu jumlah
penumpang dalam satu kendaraan per segmen jalan. Segmen jalan ditentukan
dengan melihat area bangkitan dan tarikan yang terdapat pada rute yang dilalui.
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Kemudian jumlah penumpang per segmen dibandingkan dengan kapasitas
kendaraan.

2.2.5 Kerangka Pikir
Kerangka pikir pada penelitian ini yaitu sesuai dengan metode deskriptif analitis
yaitu dengan mengumpulkan data yang kemudian dianalisis. Kerangka pikir
penelitian ini yaitu diawali dengan memperoleh data sekunder dari DLLAJ yang
kemudidan ditelaah sehingga muncul suatu rumusan masalah.untuk menjawab
rumusan masalah tersebut maka diperlukan data-data. Untuk memperoleh data
tersebut kemudian dilakukan survey pendahuluan yang bertujuan menentukan
desain survey yang tepat. Setelah desain survey tepat, kemudian dilakukan survey
utama.
Survey utama dilakukan secara on board dan wawancara kepada peamilik bus.
Survey utama bertujuan untuk mendapatkan data primer. Kemudian data primer
tersebut akan dianalisis dengan menggunakan standar indikator kinerja angkutan
umum menurut departemen Perhubungan dan menurut standar World Bank. Setelah
dianalisis maka akan diperoleh hasil perhitungan yang kemudian dievaluasi
menjadi suatu kesimpulan.
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Data sekunder
dari DAMRI

Rumusan Masalah

Survey Pendahuluan

Desain Survey

Pengecekan
form survey

Tidak

Ya
Survey utama :
1. Survey on board
2. Survey wawancara

Data primer :
Data kepenumpangan, waktu tempuh,
headway, dan operating ratio

Analisis :
1. Standat departemen Perhubungan
2. Standar World Bank

Evaluasi dan pembahasan

Kesimpulan
Gambar 2. 1. Kerangka Pikir Penelitian
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BAB 3
METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

KETERANGAN :
RUTE BERANGKAT
RUTE BALIK

Gambar 3. 1 Peta Rute BST

Lokasi penelitian yang ditinjau adalah Rute A Damri ( Palur-Kartasura ) yang
dilewati BST untuk beroperasi, dengan rute berangkat melewati Palur, Jl. Ir. Sutami
(UNS), Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Sudirman, Jl. Mayor Sunaryo (Beteng), Jl. Kapten
Mulyadi (Sangkrah), Jl. Veteran, Jl. Bhayangkara, Jl. DR. Radjiman (Laweyan),
Perempatan Gendengan, Jl. Slamet Riyadi, Kleco, Terminal Kartasura, dan berakhir
di Bandara. Sementara untuk rute balik melewati Kleco, Jl. Slamet Riyadi, Jl.
Soedirman (Balai Kota), Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Brigjend Sutarto, Jl. Ir. Sutami
(UNS), dan berakhir di Palur.
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3.2 Sumber Data
Jenis data yang digunakan adalah :

1. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi terkait, yaitu instansi yang
berwewenang dalam penyediaan data. Data sekunder meliputi :
·

Peta rute angkutan umum di wilayah Surakarta diperoleh dari DAMRI cabang
dinas Surakarta.

·

Jalur trayek Batik Solo Trans di wilayah Surakarta diperoleh dari DAMRI
cabang dinas Surakarta.

·

Data Perusahaan diperoleh dari wawancara langsung kepada pengurus DAMRI
yang bersangkutan.

2. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan. Data
tersebut meliputi :
·

Pencatatan jumlah penumpang.

·

Waktu tempuh bus.

·

Pencatatan headway di lapangan.

Untuk memenuhi indikator kinerja angkutan umum maka diperlukan data-data
sebagai berikut :
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Tabel 3. 1 Data yang akan dikumpul dan cara mendapatkannya.
Item Data
1. Waktu tunggu penumpang

Cara Mendapatkannya
Dengan penghitungan headway yang dilakukan
di atas kendaraan (on board).

2. Waktu tempuh

Dengan

pencatatan

waktu

perjalanan,

dilakukan on board.
3. Jumlah Penumpang

Menghitung penumpang naik turun kendaraan,
dilakukan on board.

4. Utilitas kendaraan

Wawancara kepada perusahaan otobus.

5. Kualitas :
a. Headway

Diperoleh dengan pencatatan waktu keluar
masuk

kendaraan

pada

setiap

segmen,

dilakukan on board.
b. Kecepatan perjalanan

Dengan menghitung jarak tempuh dan waktu
tempuh, dilakukan on board.

6. Tingkat ketersediaan

Wawancara kepada perusahaan otobus.

7. Tingkat kerusakan

Wawancara kepada perusahaan otobus.

8. Umur kendaraan

Wawancara kepada perusahaan otobus.

9. Konsumsi bahan bakar

Wawancara kepada perusahaan otobus.

10. Kebutuhan suku cadang

Wawancara kepada perusahaan otobus.

11. Operating ratio

Wawancara kepada perusahaan otobus.

12. Produktivitas pegawai

Wawancara kepada perusahaan otobus.

13. Tingkat kecelakaan

Wawancara kepada perusahaan otobus.

14. Load factor
a. Jumlah penumpang

Menghitung penumpang naik turun kendaraan,
dilakukan on board

b. Kapaitas kendaraan

Menghitung kapasitas kendaraan, dilakukan on
board.

3.3 Peralatan
Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1.

Jam tangan/stop watch, digunakan untuk menghitung waktu tempuh angkutan
umum Batik Solo Trans dari tempat pemberangkatan awal sampai tujuan.
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Alat tulis dan formulir survai.
· Formulir kepenumpangan
Formulir ini digunakan untuk mencatat jumlah penumpang yang naik
maupun turun bus sepanjang ruas jalan yang dilewati. Formulir ini juga
mencatat waktu kedatangan dan keberangkatan angkutan umum pada
tempat-tempat pemberhentian (shelter) yang nantinya digunakan untuk
mengetahui headway.
· Formulir survay wawancara
Formulir ini digunakan untuk mencatat data-data yang berkaitan dengan
perhitungan nilai kelayakan (operating ratio) yang merupakan rasio antara
pendapatan dengan total biaya operasional. Data-data tentang bus dapat
diperoleh dengan wawancara denagn pemilik bus.

3.4 Tenaga Survai
Dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa tenaga surveyor yang bertugas untuk :
1.

Mencatat jumlah penumpang yang naik dan turun.

2.

Mencatat waktu headway antar bus.

3.

Mencatat waktu perjalanan dari terminal pemberangkatan sampai terminal
akhir.

3.5 Teknik Pengumpulan Data
Pada penelitian ini menggunakan deskriptif analitis yaitu dengan cara pengumpulan
data-data yang dibutuhkan (data sekunder dan data primer) yang kemudian data
tersebut akan dianalisis sehingga akan diperoleh hasil analisis yang dituju.
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3.5.1. Pengumpulan Data Sekunder
Data sekunder diperoleh dari instansi terkait yaitu DAMRI yang meliputi peta rute
Batik Solo Trans, jalur-jalur yang dilewati, jarak tempuh, dan jumlah bus yang
beroperasi. Data sekunder yang berasal dari perusahaan otobus dapat diperoleh
melalui wawancara dengan pengurus PERUM DAMRI.

3.5.2. Survai Pendahuluan
Survai pendahuluan merupakan survai yang dilakukan untuk menentukan waktu
yang tepat melakukan survai utama. Survai pendahuluan ini meliputi :
1.

Penentuan lokasi survai dan pengenalan lapangan
Pengenalan lokasi survai bertujuan untuk mengenal rute yang dilalui untuk
mengetahui tempat-tempat dominan terjadi naik turun penumpang bus.

2.

Penentuan waktu survai
Pelaksanaan survai pendahuluan untuk mendapatkan pembagian waktu selama
satu hari, dimulai dari kendaraan mulai beroperasi sampai dengan kendaraan
selesai beroperasi. Penentuan hasil survai harus dengan pertimbangan bahwa
hari yang dipilih dapat mewakili hari dalam seminggu.

3.

Penentuan jumlah surveyor
Penentuan jumlah surveyor sangat penting agar pelaksanaan survai dapat
efisien dan efektif.

4.

Pengecekan formulir survai
Pengecekan formulir survai bertujuan agar pada saat survai utama dilakukan
surveyor tidak mengalami kesulitan dalam mengisi form survai.
Beberapa hal yang perllu diperhatikan dalam pengecekan form survai :
·

Jumlah kolom dan jumlah baris pada form survai apakah sudah tepat.

·

Lebar kolom.

·

commit to user
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Kelengkapan form survai :
Ø Nama surveyor.
Ø Durasi survey.
Ø Plat nomor kendaraan.

3.5.3 Pengumpulan Data Primer
1.

Survai jumlah penumpang
Pelaksanaan survai dilakukan di dalam bus dengan cara mencatat jumlah
penumpang yang naik dan turun dalam satu putaran penuh dengan
menggunakan formulir survai.
Hal-hal yang perlu diamati dan dicatat dalam pelaksanaan survai :

2.

·

Waktu dan durasi survai.

·

Tanda nomor kendaraan.

·

Kapasitas kendaraan.

·

Waktu tempuh.

·

Jumlah yang naik pada setiap segmen.

·

Jumlah yang turun pada setiap segmen.

Survai headway
Survai headway angkutan umum bus kota dilakukan dengan mencatat waktu
keberangkatan masing-masing angkutan bus kota di suatu titik yang ditentukan.
Hal-hal yang perlu diamati dan dicatat dalam pelaksanaan survai headway :

3.

·

Waktu dan durasi survai.

·

Tanda nomor kendaraan.

·

Lokasi segmen.

·

Waktu keberangkatan kendaraan.

Survai waktu tempuh
Survai ini dilaksanakan di dalam bus dengan cara mencatat waktu dari
keberangkatan di terminal awal sampai pemberhentian di terminal terakhir.

4.

Survai wawancara
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Survai wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung
kepada pemilik kendaraan. Tujuan dilakukan survai wawancara adalah untuk
mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan operating ratio.

3.6 Analisis
·

Data waktu tempuh
Dengan menghitung selisih antar waktu keberangkatan bus dar terminal asal
dan waktu tiba bus di terminal tujuan.

·

Data headway dan waktu tunggu penumpang.
Dengan mencatat waktu keberangkatan antar bus dalam P.O yang sama pada
rute tersebut kemudian diambil rata-ratanya. Headway digunakan untuk
menghitung waktu tunggu penumpang dengan menggunakan rumus (2.1)

·

Data kepenumpangan
a.

Untuk mendapatkan jumlah penumpang/hari.

b.

Untuk mengetahui pendapatan/hari yang diperoleh oleh PERUM DAMRI
maka dibedakan penumpang pelajar dan penumpang umun yang akan
dikalikan dengan tarif masing-masing yang berlaku.

c.
·

Untuk menghitung load factor dengan rumus (2.15).

Data dari wawancara DAMRI
Merupakan data berupa biaya-biaya yang dikeluarkan PERUM DAMRI yang
kemudian diolah sesuai dengan rumus-rumus yang ada ( rumus 2.3 sampai
rumus 2.14) sehingga didapat biaya operasional masing-masing kendaraan.
Selain itu data-data pendukung lain juga digunakan untuk mengetahui utilitas
kendaraan, kualitas ketersediaan kendaraan, tingkat kerusakan, umur
kendaraan, konsumsi bahan bakar, kebutuhan suku cadang, produktivitas
pegawai, dan tingkat kecelakaan sesuai dengan standar indikator kinerja
angkutan umum menurut departemen Perhubungan dan menurut standar World
Bank.
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3.7 Tahapan Penelitian
MULAI
STUDI PUSTAKA
PERUMUSAN MASALAH

a.
b.
c.

SURVAI PENDAHULUAN
Survai ruas jalan yang dilalui BST
Survai jumlah armada yang beroperasi
Survai untuk menentukan penjadwalan
pemberangkatan kendaraan

PENGUMPULAN DATA

a.
b.
c.
d.

DATA PRIMER
Jumlah dan data penumpang
Waktu tempuh
Headway dilapangan
Data-data operating ratio

a.

DATA SEKUNDER
Jalur trayek BST

b.

Rute BST

c.

Penjadwalan BST

ANALISA DAN PEMBAHASAN
Aspek kinerja menurut :
· Indikator departemen Perhubungan (waktu tempuh, waktu
tunggu penumpang)
· Indikator standar world bank (jumlah penumpang, utilitas
kendaraan, kualitas ketersediaan kendaraan, tingkat kerusakan,
umur kendaraan, konsumsi bahan bakar, kebutuhan suku cadang,
operating ratio, prduktivitas pegawai, tingkat kecelakaan, dan
load factor)

KESIMPULAN DAN SARAN
SELESAI
Gambar 3. 2 Tahapan Penelitian
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BAB 4
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Survai Pendahuluan
Survai pendahuluan Batik Solo Trans dilakukan pada tanggal 9 sampai 11 Mei
2011, survai ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan wawancara
terhadap supir bus, Kepala TU, dan Kepala Unit PERUM DAMRI Surakarta.
Adapun hasil dari survai pendahuluan adalah sebagai berikut :
a. Tempat Pemberangkatan dan Pemberhentian.
Untuk rute berangkat, tempat pemberangkatan BST adalah dari terminal Palur
dan berakhir di terminal Kartasura. Sedangkan untuk rute balik, tempat
pemberangkatan adalah dari terminal Kartasura dan berakhir di terminal Palur.
b. Penetapan jam survai.
Dari data survai pendahuluan diperoleh bahwa waktu BST mulai beroperasi
adalah pukul 05.30, dan selesai beroperasi adalah antara pukul 16.00 sampai
pukul 17.30.
c. Jumlah armada yang beroperasi.
Jumlah seluruh armada BST yang beroperasi adalah 15 armada bus.
d. Evaluasi surveyor.
Dari survai pendahuluan dapat diketahui tugas surveyor apakah sudah tepat atau
belum, maka dilakukan evaluasi tugas surveyor yang bertujuan untuk
mendapatkan data yang akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam
penentuan tugas surveyor yaitu :
1. Penempatan surveyor.
2. Jumlah surveyor.
3. Kapasitas surveyor (surveyor diharapkan melaksanakan survey dengan
sungguh-sungguh agar data yang diperoleh dapat dipertanggung-jawabkan).
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4.2 Pengambilan Sampel
Untuk pengambilan sampel dilakukan dengan metode pengambilan sampel acak
berstrata (stratified random sampling), sehingga dikelompokkan berdasarkan datadata homogen yaitu dengan melihat urutan pemberangkatan BST selama satu hari
beroperasi.
Ukuran sampel yang digunakan adalah 20% dari populasi yang ada, karena jumlah
populasi kurang dari 50.000 unit. Dengan menggunakan metode acak berstrata
maka harus diketahui terlebih dahulu jumlah kendaraan yang beroperasi selama
satu hari.
Dari data sekunder dari PERUM DAMRI diperoleh jumlah kendaraan BST yang
beroperasi adalah 15 armada, sehingga penghitungan banyaknya sampel yaitu :
-

Ukuran sampel

: 20%

-

Jumlah kendaraan

: 15 armada

-

Maka jumlah sampel = 20% x 15 =3 armada

Untuk memenuhi perhitungan headway, 3 armaada kurang memenuhi, maka
dipilih 4 sampel kendaraan pada satu hari beroperasi.

4.3 Pembagian Segmen Jalan
Pada penelitian ini angkutan umum yang dipilih adalah angkutan umum Batik Solo
Trans yang beroperasi pada Rute Palur-Kartasura (Rute DAMRI A). Rute ini
melewati beberapa ruas jalan, yaitu :
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Tabel 4. 1 Ruas Jalan Rute BST
Rute Kembali (Kartasura – Palur)

Rute Berangkat (Palur – Kartasura)

1. Termilal Kartasura.
1. Palur

2. Kleco.

2. Jl. Ir. Sutami
3. Jl. Urip Sumoharjo.
4. Jl. Sudirman.
5. Jl. Mayor Sunaryo (Beteng).

3.

Jl. Slamet Riyadi.

4.

Jl. Soedirman (Balai Kota).

5.

Jl. Urip Sumoharjo,.

6. Jl. Brigjend Sutarto.

6. Jl. Kapten Mulyadi (Sangkrah).
7. Jl. Veteran.

7.

Jl. Ir. Sutami (UNS).

8.

Palur.

8. Jl. Bhayangkara.
9. Jl. DR. Radjiman (Laweyan).
10. Perempatan Gendengan,.
11. Jl. Slamet Riyadi.
12. Kleco.
13. Terminal Kartasura.
14. Bandara Adi Sumarmo.
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RUTE BATIK SOLO TRANS
(Palur – Kartasura - Palur)

= Rute Berangkat
= Rute Balik
Gambar 4. 1 Rute Batik Solo Trans
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Untuk memudahkan dalam perhitungan maka ruas jalan pada rute tersebut dibagi
menjadi beberapa segmen. Area tersebut berupa shelter. Letak shelter-shelter BST
adalah sebagai berikut :
Tabel 4. 2 Shelter Batik Solo Trans
Rute Kembali (Kartasura – Palur)

Rute Berangkat (Palur – Kartasura)

1.

palur plaza

19. Apotik Baron

2.

Mitra Palur

20. Simpang Empat

3.

UNS

4.

sekar pace

5.

RSUD

Gendengan

1.

Kartasura
2.

21. Rumah Sakit
Kasih Ibu

Terminal

3.

11. Rumah Sakit
Kasih Ibu

depan kec

12. Grand Mall

kartasura

13. MAN

Timur SMP 4

14. Sriwedari

Kartasura

15. Ngapeman

Moewardi

22. Indosat

6.

Tirtomoyo

23. Solo Square

4.

Gembongan

16. Pasar Pon

7.

Timlo

24. Kleco

5.

SMK Harapan

17. Bank Niaga

8.

Pasar Gede

25. Carefour

6.

UMS

18. Pemkot

9.

Beteng

26. Gembongan

7.

Mendungan /

19. Pasar Gede

Vastenburg

27. Simp. Kartasura

Kleco

20. Ledoksari
21. Rumah Sakit

10. PGS
11. Sangkrah

28. Terminal

8.

Faroka

Kartasura

9.

solo square

12. RSI Kustati

29. pasar colomadu

13. Baturono

30. pertigaan

14. Gading
15. Koramil
Serengan
16. taspen/ngruki
17. Makro

10. Stasiun
Purwosari

bandara

Moewardi
22. Indomoto
23. UNS
24. Terminal

31. bandara

Palur

32. pasar colomadu
33. Terminal

Kartasura

18. depan SMA 7
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PEMBAGIAN SEGMEN JALAN
(Palur – Kartasura)
BANDARA

PERTIGAAN
BANDARA

PASAR
COLOMADU

PASAR
COLOMADU

TERMINAL
KARTASURA

SIMPANG
KARTASURA

GEMBONGAN

CAREFOUR KLECO SOLO
SQUARE

RSUD
TIRTOMOYO MOEWARDI
INDOSAT
TIMLO
RS KASIH
IBU
GENDENGAN

TERMINAL
PALUR

SEKARPACE

PASAR
GEDE
BETENG
VASTENBERG
PGS

APOTIK
BARON
SMA 7

SANGKRAH

UNS

PALUR
PLAZA

MITRA
PALUR

MAKRO

TASPEN
KORAMIL
SERENGAN

RSI
KUSTATI
GADING
BATURONO
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= Shelter

PEMBAGIAN SEGMEN JALAN
(Kartasura – Palur)

TERMINAL
KARTASURA

KECAMATAN
KARTASURA
SMK
HARAPAN

TIMUR GEMBONGAN
SMP 4

UMS MENDUNGAN
FAROKA

SOLO
SQUARE
RSUD
MOEWARDI

STASIUN
PURWOSARI

INDOMOTO

LEDOKSARI
UNS
RS KASIH
IBU
GRAND
MALL

MAN
SRIWEDARI
PASAR
PON

TERMINAL
PALUR

PASAR
GEDE

NGAPEMAN
PEMKOT
BANK
NIAGA

= Shelter
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4.4 Pelaksanaan Survay
Survai dilakukan pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2011 pukul 05.30 dan selesai
pukul 16.30. Pada pelaksanaan survai ini , diperlukan 4 orang surveyor yang
bertugas mendata jumlah penumpang naik-turun bus. Pada setiap bus terdapat satu
orang surveyor. Pemberangkatan bus dimulai dari terminal palur. Untuk
memperjelas pelaksanaan survai maka dibuat tugas surveyor sebagai berikut :
Surveyor 1, Surveyor 2, Surveyor 3, Surveyor 4 :
·

Satu orang surveyor.

·

Survai on board.

·

Mencatat jumlah penumpang naik-turun, menghitung waktu tempuh,
mencatat kedatangan di setiap segmen.

Surveyor 5 :
·

Satu orang surveyor

·

Survai wawancara

·

Mencatat data-data dari PERUM DAMRI yang akan digunakan untuk
perhitungan operating ratio.
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Pemberangkatan ke- n

KARTASURA

SURVEYOR 1

PALUR

Pemberangkatan ke-(n+1)

KARTASURA

SURVEYOR 2

PALUR

Pemberangkatan ke-(n+2)

KARTASURA

SURVEYOR 3

PALUR

Pemberangkatan ke-(n+3)
SURVEYOR 4

Keterangan :
Rute Berangkat ( PalurKartasura)

Rute Kembali
(Kartasura - Palur)
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Gambar 4. 4 Pelaksanaan Survai
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4.5 Analisis Data
1.

Waktu Tunggu Penumpang

Waktu tunggu penumpang dipengaruhi oleh besarnya headway. Untuk menghitung
waktu tunggu penumpang maka perlu dilakukan penghitungan headway terlebih
dahulu. Waktu tunggu penumpang dapat diperoleh dengan rumus :
=

ℎ ili
2

Penghitungan headway dilakukan dengan menghitung waktu antara kedatangan
satu bus dengan bus lainnya. Headway dihitung ketika bus memasuki suatu segmen
jalan. Oleh karena itu akan diperoleh headway di setiap segmen yang kemudian
diperoleh waktu tunggu di setiap segmen jalan.
Survai dilakukan dengan 4 pemberangkatan bus secara berurutan, maka diperoleh 3
headway ( headway ke 1, headway ke 2, headway ke 3 ). Dari headway tersebut
kemudian dirata-rata sehingga diperoleh headway rata-rata setiap segmen.
Headway rata-rata setiap segmen dapat diperoleh dengan rumus :
ℎ rata − rata setiap segmen =
ℎ rata − rata keseluruhan =

ℎH 1 + ℎH 2 + ℎH 3
3

* ℎ ili
0

Contoh perhitungan headway rata-rata setiap segmen :
ℎ =

10 + 7 + 8
= 8,33 menit
3

h rata-rata keseluruhan rit ke 1

= 13,844 menit.

h rata-rata keseluruhan

= 15, 905 menit.
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Perhitungan waktu tunggu rata-rata :
=


*ℎ
i −i

i −i
2

i i

i Hi

g1ℎi01=

*
0

Contoh perhitungan waktu tunggu :
 =

18,33
= 4,167 menit
2

w rata-rata keseluruhan rit ke 1

= 6,922 menit.

w rata-rata keseluruhan

= 7,953 menit.
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Tabel 4. 3 Headway dan Waktu Tunggu BST rute Palur Kartasura Rit ke-1
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Nama Segmen
palur plaza
Mitra Palur
UNS
sekar pace
RSUD Moewardi
tirtomoyo
timlo
Pasar Gede
Beteng Vastenburg
PGS
sangkrah
RSI Kustati
baturono
Gading
Koramil Serengan
taspen/ngruki
Makro
depan SMA 7
Apotik Baron
Simpang Empat Gendengan
Rumah Sakit Kasih Ibu
Indosat
Solo Square
Kleco
carefour
Gembongan
Simp. Kartasura
terminal kartasura
pasar colomadu
bandara
pertigaan bandara
pasar colomadu

Headway (menit)
ke 1
10
11
12
13
13
10
12
11
11
12
12
12
15
16
14
14
14
14
14
13
13
14
16
12
11
12
14
14
16
7
14
15

ke 2 ke 3
7
8
8,333
4,167
6
12
9,667
4,833
6
12
10,000
5,000
5
12
10,000
5,000
5
12
10,000
5,000
5
11
8,667
4,333
6
11
9,667
4,833
6
13
10,000
5,000
6
12
9,667
4,833
6
13
10,333
5,167
5
12
9,667
4,833
6
10
9,333
4,667
6
9
10,000
5,000
6
9
10,333
5,167
5
10
9,667
4,833
5
12
10,333
5,167
5
13
10,667
5,333
6
11
10,333
5,167
5
12
10,333
5,167
3
13
9,667
4,833
2
14
9,667
4,833
1
15
10,000
5,000
0
15
10,333
5,167
2
15
9,667
4,833
2
15
9,333
4,667
2
15
9,667
4,833
1
15
10,000
5,000
3
13
10,000
5,000
2
17
11,667
5,833
20
4
10,333
5,167
12
6
10,667
5,333
10
7
10,667
5,333
Rata-rata
9,958
4,979
(sumber : Analisis Data Hasil Survai)
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Tabel 4. 4 Headway dan Waktu Tunggu BST rute Palur Kartasura
Waktu
Headway
tunggu
No
Nama Segmen
rata-rata
rata-rata
(menit)
(menit)
palur plaza
1
13,917
6,958
Mitra Palur
2
13,917
6,958
UNS
3
13,750
6,875
sekar
pace
4
14,083
7,042
RSUD
Moewardi
5
14,000
7,000
tirtomoyo
6
13,583
6,792
timlo
7
14,167
7,083
Pasar Gede
8
14,333
7,167
Beteng Vastenburg
9
14,333
7,167
PGS
10
14,333
7,167
sangkrah
11
17,417
8,708
RSI Kustati
12
17,167
8,583
baturono
13
17,500
8,750
Gading
14
17,417
8,708
Koramil Serengan
15
17,417
8,708
taspen/ngruki
16
14,000
7,000
Makro
17
14,250
7,125
depan SMA 7
18
14,167
7,083
Apotik
Baron
19
14,167
7,083
Simpang
Empat
Gendengan
20
14,250
7,125
Rumah
Sakit
Kasih
Ibu
21
14,083
7,042
Indosat
22
14,250
7,125
Solo Square
23
17,583
8,792
Kleco
24
17,500
8,750
carefour
25
17,583
8,792
Gembongan
26
17,667
8,833
Simp. Kartasura
27
17,917
8,958
terminal kartasura
28
17,833
8,917
pasar colomadu
29
14,917
7,458
bandara
30
18,417
9,208
pertigaan bandara
31
19,583
9,792
pasar colomadu
32
18,333
9,167
15,745
7,872
Rata- Rata
(sumber : Analisis Data Hasil Survai)
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Perhitungan diatas juga berlaku pada perhitungan waktu tunggu penumpang pada
arah rute yang berlawanan atau rute Karatsura – Palur ( dapat dilihat pada Lampiran
B). Nilai waktu tunggu selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4. 5 Waktu Tunggu Penumpang
No.

Arah Rute

Waktu Tunggu Penumpang (Menit)

1

Palur – Kartasura

7,872

2

Kartasura - Palur

8,06

(sumber : Analisis Data Hasil Survai)
Dari tabel diatas diperoleh besarnya waktu tunggu adalah 7,953 menit. Menurut
Indikator Kinerja Pelayanan Angkutan Umum Departemen Perhubungan besarnya
waktu tunggu rata-rata yaitu 5 – 10 menit. Maka waktu tunggu penumpang pada
rute ini memenuhi standar.

2.

Waktu Tempuh

Waktu tempuh merupakan waktu yang dibutuhkan untuk melewati suatu rute
tertentu yaitu dari terminal keberangkatan sampai terminal pemberangkatan
terakhir. Waktu tempuh dapat dihitung secara langsung di lapangan dengan
menggunakan stop watch. Waktu tempuh rata-rata dapat dihitung menggunakan
rumus berikut :
Waktu tempuh rata-rata =

wƼ ƒ,ƒo ,"
T

Contoh perhitungan waktu tempuh :
Waktu tempuh rata-rata =

,b

, b

b

,

b

= 73,25 menit.

Untuk perhitungan waktu tempuh dapat dilihat pada Lampiran E. Untuk selanjutnya
nilai waktu tempuh dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4. 6 Waktu Tempuh
No.

Arah Rute

Waktu Tempuh(Menit)

1

Palur – Kartasura

73,25

2

Kartasura - Palur

48,375
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Dari tabel di atas diperoleh waktu tempuh rata-rata adalah 60,8125 menit atau 1,01
jam. Pada Indikator Kinerja Pelayanan Angkutan Umum menurut Departemen
Perhubungan besarnya waktu tempuh bus rata-rata yaitu 1 – 1,5 jam, maka waktu
tempuh bus pada rute ini memenuhi standar.

3.

Jumlah Penumpang

Jumlah penumpang bus dalam satu hari beroperasi dinyatakan dengan
orang/bus/hari. Untuk menghitung jumlah penumpang bus, kita melakukan survai
penumpang mulai dari bus pertama beroperasi sampai dengan terakhir beroperasi.
Berdasarkan lampiran A -1 dan A - 2 . Dicontohkan Untuk rit pertama dan kedua
BST dengan nomor bus 004, diperoleh :
Jumlah Penumpang Naik = Jumlah Penumpang Turun
Jumlah Penumpang Naik = jumlah penumpang pelajar naik + jumlah umum naik
= 14 pelajar + 14 penumpang
= 28 penumpang.
Untuk jumlah keseluruhan penumpang, dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4. 7 Jumlah Penumpang
Jumlah
Nomor
Jumlah Total
Penumpang
Bus
penumpang
Pelajar Umum
OO4
25
110
135
O14
46
100
146
O15
24
99
123
OO1
35
119
154
Rata-rata
32,5
107
139,5
(sumber : Analisis Data Hasil Survai)
Jumlah penumpang menurut standar World Bank yaitu 463-555 orang/bus/hari.
Jumlah penumpang BST sebesar 140 orang/bus/hari tidak memenuhi standar World
Bank, hal ini dapat terjadi karena kecenderungan orang untuk memilih
menggunakan kendaraan pribadi, dan juga karena adanya over laping dari angkutan
lain yang memiliki headway yang lebih kecil, sehingga waktu tunggunya lebih
kecil.
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Utilitas Kendaraan

Utilitas kenndaaraan merupakan efisiensi penggunaan armada, yaitu jarak yang
ditempuh per hari. Perhitungan jarak tempuh/bus/hari adalah sebagai berikut :
Jarak Tempuh/bus/hari

= jarak tempuh/bus/rit x jumlah rit/hari
= 25 km/rit x 8 rit/hari
= 200 km/bus/hari.

Menurut standar World Bank besarnya utilitas kendaraan yaitu 230 -260
km/bus/hari. Maka utilitas BSTpada rute ini tidak memenuhi standar. Hal ini
menunjukkan bahwa BST yang beroperasi tidak efisien dalam menggunakan waktu
operasinya.

5.

Kualitas

5.1

Kecepatan

Kecepatan adalah jarak yang ditempuh bus setiap jamnya untuk melakukan satu
kali perjalanan. Kecepatan bus didapat dengan menghitung kecepatan pada setiap
rit kemudian dirata-rata dan diperoleh kecepatan rata-rata. Kecepatan dapat
dihitung dengan rumus :
Kecepatan tiap rit

= wƼ

Kecepatan rata-rata

=

ƼTʢƼTĖ m,ƒo

ƒ,ƒo ," ƒ.Ƽ m,ƒo

ocoƼƒƼTƒ.Ƽ m.ƒ
T

Contoh perhitungan kecepatan berdasarkan lampiran E - 1 sebagai berikut :
Waktu tempuh

= 74,5 menit

Panjang Rute

= 28 km

Kecepatan

=

,b

oT.ƒ

oT.ƒ

= 22,55 km/jam
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Tabel 4.8 Kecepatan
No

nomor bus

1
2
3
4

OO4
O14
O15
OO1

kecepatan rata-rata (km/jam)
rute P-K
rute K-P
28,288
22,776
27,080
22,484
28,741
26,082
27,305
23,051
23,598
27,854
25,726
(sumber : Analisis Data Hasil Survai)

Rata-Rata

Dari tabel diatasdiperoleh kecepatan rata-rata adalah 25,726 km/jam. Menurut
standar World Bank besarnya kecepatan yaitu 10-12 km/jam. Maka kecepatan bus
pada rute ini tidak memenuhi standar, hal ini dikarenakan seringnya terjadi
penyalipan yang dilakukan bus di belakang urutan dengan bus yang ada
didepannya.

5.2

Headway

Headway merupakan waktu antara satu kendaraan dengan kendaraan lain yang
berurutan pada satu rute yang sama. Semakin besar headway mengakibatkan waktu
tunggu yang semakin lama. Berdasarkan data pada Lampiran B - 1, headway ratarata setiap segmen dapat diperoleh dengan rumus :
ℎ rata − rata setiap segmen =
ℎ rata − rata keseluruhan =

ℎH 1 + ℎH 2 + ℎH 3
3

* ℎ ili
0

Contoh perhitungan headway rata-rata setiap segmen :
ℎ =

10 + 7 + 8
= 8,33 menit
3

h rata-rata keseluruhan rit ke 1

= 9,958 menit.

h rata-rata keseluruhan

= 15,905 menit.

Nilai Headway selengkapnya dapatcommit
dilihat pada
tabel berikut :
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Tabel 4.9 Headway Rute Palur-Kartasura
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Waktu
Headway
tunggu
Nama Segmen
rata-rata
rata-rata
(menit)
(menit)
palur plaza
13,917
6,958
Mitra Palur
13,917
6,958
UNS
13,750
6,875
sekar pace
14,083
7,042
RSUD Moewardi
14,000
7,000
tirtomoyo
13,583
6,792
timlo
14,167
7,083
Pasar Gede
14,333
7,167
Beteng Vastenburg
14,333
7,167
PGS
14,333
7,167
sangkrah
17,417
8,708
RSI Kustati
17,167
8,583
baturono
17,500
8,750
Gading
17,417
8,708
Koramil Serengan
17,417
8,708
taspen/ngruki
14,000
7,000
Makro
14,250
7,125
depan SMA 7
14,167
7,083
Apotik Baron
14,167
7,083
Simpang Empat Gendengan
14,250
7,125
Rumah Sakit Kasih Ibu
14,083
7,042
Indosat
14,250
7,125
Solo Square
17,583
8,792
Kleco
17,500
8,750
carefour
17,583
8,792
Gembongan
17,667
8,833
Simp. Kartasura
17,917
8,958
terminal kartasura
17,833
8,917
pasar colomadu
14,917
7,458
bandara
18,417
9,208
pertigaan bandara
19,583
9,792
pasar colomadu
18,333
9,167
15,745
7,872
Rata- Rata
(sumber : Analisis Data Hasil Survai)
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Tabel 4.10 Headway Rute Kartasura-Palur
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Waktu
Headway
tunggu
rata-rata
rara-rata
(menit)
(menit)

Nama Segmen

Terminal Kartasura
depan kec kartasura
15,333
7,667
Timur SMP 4 Kartasura
15,500
7,750
gembongan
15,500
7,750
SMK Harapan
15,333
7,667
UMS
15,750
7,875
Mendungan / Kleco
15,583
7,792
Faroka
15,417
7,708
solo square
16,333
8,167
Stasiun Purwosari
15,917
7,958
Rumah Sakit Kasih Ibu
16,083
8,042
Grand Mall
16,167
8,083
MAN
16,417
8,208
Sriwedari
16,333
8,167
ngapeman
16,500
8,250
Pasar Pon
16,750
8,375
Bank Niaga
16,750
8,375
Pemkot
16,500
8,250
Pasar Gede
16,167
8,083
ledoksari
16,500
8,250
Rumah Sakit Moewardi
16,083
8,042
Indomoto
16,417
8,208
UNS
16,750
8,375
Terminal Palur
16,833
8,417
Rata-rata
16,127
8,063
(sumber : Analisis Data Hasil Survai)

Dari tabel di atas diperoleh headway rata-rata adalah 15,905 menit. Menurut
standar World Bank besarnya headway yaitu 10 – 20 menit, dan menurut standar
Departemen Perhubungan adalah 5 – 10 menit. Sehingga headway BST memenuhi
standar menurut World Bank.

commit to user

48

perpustakaan.uns.ac.id

6.

digilib.uns.ac.id

Tingkat Ketersediaan

Tingkat ketersediaan merupakan perbandingan antara jumlah bus yang beroperasi
dengan jumlah bus yang dialokasikan. Berdasarkan data Pada Lampiran F - 6,
perhitungan tingkat ketersedaiaan dapat dicontohkan sebagai berikut :
ʢ, kƼ" ,) ʛƼTĖ om/omƼ).

Tingkat ketersediaan = ʢ,
Tingkat ketersediaan =

b

kƼ" ,) ʛƼTĖ ƾ.Ƽk/

Ƽ).

ƼT

100%

100%

= 86,67 %

Standar untuk tingkat ketersediaan adalah 80 – 90%. Dari perhitungan di atas,
diketahui bahwa tingkat ketersediaan BST adalah sebesar 86,67%. Berarti tingkat
ketersediaan jumlah armada BST memenuhi standar.

7.

Tingkat Kerusakan

Tingkat kerusakan merupakan prosentase jumlah bus dalam pemeliharaan terhadap
total bus yang dioperasikan. Berdasarkan data pada Lampiran F - 6, perhitungan
tingkat kerusakan kendaraan adalah sebagai berikut :
Tingkat Kerusakan

=

ʢ, kƼ" ,) ƾƼkƼ

=

o ok."ƼmƼƼT

ʢ, kƼ" ,) ʛƼTĖ ƾ.Ƽk/

100%

Ƽ).

ƼT

100%

= 7,69 %

Standar World Bank untuk tingkat kerusakan adalah 7 – 10 %. Dari perhitungan di
atas, terlihat bahwa BST memiliki tingkat kerusakan yang memenuhi standar.

8.

Umur Kendaraan

Berdasarkan Lampiran F - 6, tahun pembuatan kendaraan BST adalah tahun 2009,
berarti umur kendaraan untuk BST adalah 3 tahun. Menurut standar World Bank,
umur maksimal rata-rata kendaraan adalah 10 tahun. Ini berarti bahwa umur
commit to user
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Konsumsi Bahan Bakar

Konsumsi bahan bakar merupakan penggunaan bahan bakar ( solar ) setiap 100 km
perjalanan. Perhitungan konsumsi bahan bakar BST adalah sebagai berikut :
·

1 liter solar

= 4 km

·

1 km

= 0,25 liter

·

volume/100 km

= 0,25 x 100
= 25 liter

Menurut standar World Bank, besaarnya konsumsi bahan bakar setiap 100 km
perjalanan adalah 15 – 25 liter. Konsumsi bahan bakar BST sebesar 25 liter
memenuhi standar.

10.

Kebutuhan Suku Cadang

Kebutuhan Suku cadang merupakan rasio antara biaya suku cadang dengan biaya
operasional kendaraan. Perinciannya adalah sebagai berikut :
1.

Biaya Kebutuhan suku cadang
Kebutuhan suku cadang dapat dihutung dengan rumus :
Kebutuhan suku cadang

= biaya suku cadang – (servis kecil + servis besar +
biaya ban )

Besarnya biaya suku cadang adalah Rp. 150.000,-/hari.

2.

Biaya operasional
a.

Biaya langsung, meliputi :
·

Solar

·

Servis kecil

·

Servis besar

·

Penggantian ban

·

Penambahan oli

·

Cuci bus

·

Pembayaran Retribusi
commit to user
STNK

·

50

perpustakaan.uns.ac.id

b.

·

Uji kendaraan

·

Asuransi

digilib.uns.ac.id

Biaya tidak laingsung
·

Gaji

·

Listrik dan telephon

·

Ijin trayek

·

Ijin usaha

Berdasarkan data pada Lampiran F - 1, untuk perhitungan kebutuhan suku cadang
untuk BST adalah sebagai berikut :
1.

Data dari DAMRI meliputi :
-

1 rit

= 25 km

-

1 hari (Senin-Sabtu)

= 8 rit

-

Minggu

= 6 rit

-

Jarak tempuh bus per hari

= 25 km x 8

(Senin-Sabtu)

= 200 km

-

Jarak Tempuh hari Minggu = 25 km x 6
= 150 km

-

Km tempuh / bulan

= (200 km x 26) + (150 km x 4)
= 5.200 km

-

Km tempuh rata-rata / hari

=

b

= 173,33 km
-

Harga ban

= Rp. 1.475.000,-

-

Uji Kendaraan

= Rp. 150.000,- (1 tahun 2 kali uji)

-

Harga Kendaraan

= Aset Pemkot

-

Biaya STNK

= Rp. 950.000,-/bus

-

Biaya Suku Cadang

= Rp. 150.000,-/hari
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Biaya Langsung
·

Solar
=

,

. b

= Rp. 195.000,-/hari
·

Servis kecil
Terdiri dari :
1. Oli 9 liter @ Rp. 22.000,-

= Rp. 198.000,-

2. Vaseline

= Rp. 80.000,-

3. Oli Rem

= Rp. 50.000,-

4. Filter oli dan udara

= Rp. 85.000,-

Total

= Rp. 413.000,-/bulan
= Rp. 13.767,-/hari

·

Servis besar
Besarnya

= Rp. 694.350,-/2 bulan
= Rp. 11.500,-/hari

·

Penggantian Ban 7 stel/ 3 bulan
Harga 1 ban = Rp. 1.475.000,=
=

,kƼT
.

ƼT

"ƼmĖƼ ƼT

"Ƽm. /omƼ)./ ,kƼT
. b,

= Rp. 114.722,22/hari
·

Biaya penambahan oli
Besarnya Rp. 22.000/hari

·

Cuci bus/hari
Biaya cuci kendaraan = Rp. 5000,commit to user
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Pembayaran Retribusi
Jumlah rit

= 8 rit

Biaya retribusi/rit

= Rp. 1.125,-

Pembayarn Retribusi = jumlah rit/hari x biaya retribusi
= 8 x Rp. 1.125,= Rp. 9.000,·

STNK
Biaya STNK = Rp. 950.000,-/tahun
=

.

b.

"Ƽm.
b

,

= Rp. 2.600,·

Uji Kendaraan
Uji kendaraan selama 1 tahun (2 kali)
Biaya uji

= Rp. 150.000,-

biaya uji/hari

=

.

b.

"Ƽm.
b

= Rp. 821,-/hari
·

Asuransi Bus
Besarnya biaya asuransi

= Rp. 75.000,-/bulan
= Rp. 2.500,-/hari

Jumlah total biaya langsung
=

solar + servis kecil+ servis besar + penggantian ban + penambahan oli
+ cuci bus + retribusi + STNK + Uji Kendaraan + asuransi

=

Rp. 195.000 + Rp. 13.767 + 11.500 + Rp. 114.722 + Rp. 22.000 + Rp.
5.000 + Rp. 9.000 + Rp. 2.600 + Rp. 821 + Rp. 2.500

=

Rp. 376.910,-
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Biaya Tak Langsung
·

·

Gaji
2 administrasi @ Rp. 1.500.000/bulan

= Rp. 100.000/hari

3 bengkel @ 1.250.000/bulan

= Rp. 125.000/hari

5 lain-lain @ 1.250.000/bulan

= Rp. 208.333/hari

Total

= Rp 533.333/hari

Listrik dan Telepon
Biaya = Rp. 1.000.000,-/bulan
= Rp. 33.333,-/hari

Jumlah Total Biaya Tak Langsung
5 5

=
=
=

.b

.

b

b

5

.

.

Rp. 37.777,-

Total Biaya Operasional
=

Biaya langsung + biaya tidak langsung

=

Rp. 376.910,- + Rp. 37.777,-

=

Rp. 414.687,-/hari

Biaya Kebutuhan suku Cadang
=

Biaya Suku cadang – (servis kecil + servis besar + biaya ban)

=

Rp. 150.000 – (Rp.13.767 + Rp.11.500 + Rp.114.722)

=

Rp. 10.011,-/hari

Kebutuhan suku cadang
=
=

.ƼʛƼ
.

.

o ,ƒ,"ƼT ), ,cƼƾƼTĖ

ƒ/ƒƼk .ƼʛƼ /omƼ).
.

.

=

0,024/hari

=

8,81/tahun
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Pada standar World Bank untuk kebutuhan suku cadang adalah 7 – 12. Dari hasil
perhitungan diatas, kebutuhan suku cadang untuk BST yang sebesar 8,11
memenuhi syarat.

11.

Operating Ratio

Operating ratio adalah rasio antara pendapatan dengan biaya opersi. Berdasarkan
data pada Lampiran F - 5, penumpang BST adalah sebagai berikut :
Jumlah pelajar

= 33 pelajar

Jumlah umum

= 107 penumpang

Pendapatan/bus/hari = (33 x Rp. 1.500) + (107 x Rp. 3.000)
= Rp. 49.500 + Rp. 321.000
= Rp. 370.500,Operating Ratio

=
=

oTƾƼƼƒƼT

.ƼʛƼ /omƼ)./TƼk
.
.

= 0,894

.b
.

,
,

Menurut standar World Bank besarnya nilai kelayakan adalah 1,05 – 1,08. Dari
perhitungan diatas dapat dilihat bahwa nilai kelayakan BST yang beroperasi pada
rute ini tidak memenuhi standar. Hal ini disebabkan karena minimnya penumpang
yang menggunakan jasa BST pada rute ini.

12.

Produktivitas Pegawai

Produktivitas pegawai merupakan jumlah pegawai atau tenaga kerja pada tiap-tiap
bus yang dioperasikan. Nilai produktivitas yang lebih tinggi dari standar
menunjukkan bahwa DAMRI kurang efisien dalam memanfaatkan tenaga kerjanya
karena jumlah tenaga kerja yang dialokasikan dalam pengoperasian armada lebih
banyak dari yang dibutuhkan.
Menurut data pada Lampiran F - 7, produktivitas pegawai dapat dirangkum seperti
pada tabel berikut :
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Tabel 4.11 Produktivitas Pegawai
administrasi

Bengkel

Lain

Total

jumlah
bus yang
beroperasi

19

6

44

69

14

Pegawai

Produktivitas
administrasi

Bengkel

Lain

Total

1,36
0,43
3,14
4,93
(sumber : Analisis Data Hasil Survai)

Menurut World Bank indikator untuk produktivitas pegawai adalah :
·

Staff administrasi

= 0,3 – 0,4

·

Bengkel

= 0,5 – 1,5

·

Pegeawi Total

=3–8

Berdasarkan tabel 4.9 terlihat bahwa produktivitas total pegawai yang memenuhi
standar, yang lain tidak memenuhi standar. Ini menunjukkan bahwa PERUM
DAMRI kurang efisien dalam memanfaatkan tenagag kerjanya.

13.

Tingkat Kecelakaan

Berdasarkan keterangan dari Kepala TU PERUM DAMRI Surakarta, jumlah
kecelakaan setiap 100.000 km perjalanan adalah 0% atau tidak pernah terjadi
kecelakaan.

14.

Load Factor

Besarnya load factor diperoleh dengan membandingkan jumlah penumpang yang
berada di dalam kendaraan dengan kapasitas tempat duduk yang diijinkan
dilakukan sepanjan segmen jalan. Nilai load factot yang melebihi standar yaitu
100% menyebabkan penumpang merasa kurang nyaman dalam menggunakan bus.
Sebaiknya apabila nilai load factor kurang dari 70% menggambarkan angkutan
kurang optimal dalam melayani penumpang. Nilai load factor dapat diperoleh
dengan rumus :
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LF =
dengan:
LF = Faktor muat ( load factor)
M = Penumpang yang diangkut
S = Kapasitas penumpang yang tersedia
Berdasarkan Lampiran D - 1, contoh load factor arah Palur – Kartasura, rit Pertama
segmen Mitra palur – UNS sebagai berikut:
LF

=

100% = 9%

Untuk selengkapnya besarnya nilai load factor dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 4.12 Load Factor Rute Palur – Kartasura
Jumlah Penumpang
Load
Kapasitas
Rata-rata
Factor
No
Nama Segmen
Bus
(%)
Pelajar
Umum
0,25
0,94
22
5,398
palur plaza
1
0,38
1,31
22
7,670
Mitra Palur
2
UNS
0,81
2,81
22
16,477
3
0,88
2,88
22
17,045
sekar pace
4
RSUD Moewardi
1,13
4,06
22
23,580
5
1,44
4,81
22
28,409
Tirtomoyo
6
Timlo
1,44
5,00
22
29,261
7
Pasar Gede
1,44
5,38
22
30,966
8
Beteng Vastenburg
1,38
5,81
22
32,670
9
1,38
6,13
22
34,091
PGS
10
1,38
6,81
22
37,216
Sangkrah
11
RSI Kustati
1,50
7,56
22
41,193
12
1,44
7,75
22
41,761
Baturono
13
Gading
1,56
7,81
22
42,614
14
Koramil Serengan
1,25
7,31
22
38,920
15
1,31
7,19
22
38,636
taspen/ngruki
16
Makro
1,25
6,56
22
35,511
17
1,25
6,50
22
35,227
depan SMA 7
18
Apotik Baron
1,25
6,56
22
35,511
19
Simpang Empat Gendengan
1,19
6,56
22
35,227
20
Rumah Sakit Kasih Ibu
1,25
6,56
22
35,511
21
Indosat
1,25
6,44
22
34,943
22
Solo Square
1,44
5,81
22
32,955
23
Kleco
1,06
5,13
22
28,125
24
Carefour
1,00
3,94
22
22,443
25
Gembongan
1,00
3,63
22
21,023
26
Simp. Kartasura
0,81
2,44
22
14,773
27
terminal kartasura
0,56
1,69
22
10,227
28
0,00
1,38
22
6,250
pasar colomadu
29
0,00
1,19
22
5,398
Bandara
30
0,00
1,13
22
5,114
pertigaan bandara
31
0,00
1,25
22
5,682
pasar colomadu
32
Rata-rata
25,932
(sumber : Analisis Data Hasil Survai)
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Tabel 4.11 Load Factor Rute Kartasura – Palur
Jumlah Penumpang
Load
Kapasitas
Rata-rata
Factor
No
Nama Segmen
Bus
(%)
Pelajar
Umum
Terminal Kartasura
0,00
1,69
22
7,670
1
0,00
2,00
22
9,091
depan kec kartasura
2
Timur SMP 4 Kartasura
0,19
4,00
22
19,034
3
0,19
4,06
22
19,318
gembongan
4
SMK Harapan
0,19
4,50
22
21,307
5
UMS
0,19
5,38
22
25,284
6
Mendungan / Kleco
0,44
5,50
22
26,989
7
Faroka
0,44
8,13
22
38,920
8
0,44
8,38
22
40,057
solo square
9
Stasiun Purwosari
0,50
8,94
22
42,898
10
0,50
9,19
22
44,034
Rumah Sakit Kasih Ibu
11
Grand Mall
0,94
9,38
22
46,875
12
1,00
9,19
22
46,307
MAN
13
Sriwedari
3,06
9,63
22
57,670
14
3,19
9,56
22
57,955
ngapeman
15
Pasar Pon
3,13
9,69
22
58,239
16
Bank Niaga
1,25
6,50
22
35,227
17
Pemkot
1,38
6,31
22
34,943
18
Pasar Gede
1,31
6,38
22
34,943
19
1,31
6,00
22
33,239
ledoksari
20
Rumah Sakit Moewardi
1,31
4,69
22
27,273
21
Indomoto
1,13
4,25
22
24,432
22
UNS
0,81
2,81
22
16,477
23
Terminal Palur
0,00
0,25
22
1,136
24
Rata-rata
32,055
(sumber : Analisis Data Hasil Survai)
Dari tabel di atas diperoleh load factor rata-rata adalah 28,556%. Menurut standar
World Bank besarnya load factor yang disarankan adalah 70%. Ini berarti bahwa
jumlah penumpang BST kurang maksimal.
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Jarak Jalan Kaki ke Shelter

Berdasarkan Lampiran G, Jarak jalan kaki rata-rata ke shelter adalah 607 meter.
Menurut standar Departemen Perhubungan , jarak jalan kaki ke shelter adalah
antara 500 meter sampai 1000 meter. Ini berarti bahwa indikator tersebut memenuhi
syarat.
16.

Jumlah Pergantian Moda

Berdasarkan Lampiran G, jumlah pergantian moda rata-rata adalah satu kali.
Menurut standar Departemen Perhubungan , jumlah pergantian moda adalah antara
0 sampai 1 kali. Ini berarti bahwa indikator tersebut memenuhi standar.
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4.6 Rekapitulasi Data
Tabel 4.14 Rekapitulasi Data
No

Indikator

Hasil Analisis

1
2
3
4

Waktu tunggu Penumpang
Waktu Tempuh
Jumlah Penumpang
Utilitas Kendaraan
Kualitas Kendaraan :
1. Kecepatan
2. Headway
Tingkat Ketersediaan
Tingkat Kerusakan
Umur Kendaraan
Konsumsi bahan bakar
Kebutuhan suku cadang
Operating ratio
Produktivitas :
Administrasi
Bengkel
Total
Tingkat Kecelakaan
Load Factor
Jarak Jalan Kaki ke Shelter
Jumlah Pergantian Moda

8, 014 menit
1, 02 jam
140 orang/bus/hari
200 km/bus/hari

5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16

Standar
Departemen
Perhubungan

Standar World Bank

Keterangan

5 - 10 menit
1 - 1,5 jam
-

463 - 555 orang/bus/hari
230 - 260 km/bus/hari

memenuhi syarat
memenuhi syarat
tidak memenuhi syarat
tidak memenuhi syarat

25, 726 km/jam
16, 03 menit
86,67%
7,69%
3 tahun
25 liter
8,81
0,894

15-18 km/jam
10-20 menit
-

10 - 12 km/jam
10 - 20 menit
80 - 90 %
7 - 10%
maksimal 10 tahun
15 - 25 liter/ 100 km
7 – 012
1,05 - 1, 08

memenuhi syarat
memenuhi syarat
memenuhi syarat
memenuhi syarat
memenuhi syarat
memenuhi syarat
memenuhi syarat
tidak memenuhi syarat

1,36
0,43
4,93
0%
28,99%
607 meter
1 kali

500-1000 meter
0-1 kali

0,3 - 0,4
0,5 - 1,5
3 -008
1,5 - 3,0 %
70%
-

61

tidak memenuhi syarat

memenuhi syarat
tidak memenuhi syarat
memenuhi syarat
memenuhi syarat
(sumber : Analisis Data Hasil Survai)
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4.7 Evaluasi dan Pembahasan
Jumlah penumpang yang jauh lebih kecil dari standard disebabkan minimnya
penumpang yang menggunakan jasa BST. Orang lebih cenderung memilih
menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum. Selain itu BST yang
merupakan rapid bus transit belum begitu familiar di masyarakat, terkesan kurang
efektif dalam perspektif penumpang, karena penumpan harus menunggu di shelter.
Bus hanya bisa menaikkan serta menurunkan penumpang di shelter yang telah
disediakan.
Fasilitas pendukung BST juga sangat minim. Keberadaan shelter sangat tidak
memenuhi standar, bahkan ada beberapa shelter yang hanya berbentuk tangga
(mirip tangga untuk naik kereta api) tanpa ada atap, informasi yang tersedia di
dalam shelter juga sangat minim serta tidak ada petugas jaga. Selain itu space
khusus untuk pejalan kaki di sekitar shelter juga belum tersedia. Dan belum adanya
angkutan pendukung/ feeder menuju shelter. Hal ini jang bisa jadi membuat
penumpang merasa tidak nyaman untuk menggunakan BST sebagai kendaraan
umum.
Minimnya jumlah penumpang juga mengakibatkan kecilnya load factor yang
terjadi. Sehingga untuk meningkatkan jumlah penumpang dan besarnya load factor
maka aspek-aspek yang berkaitan dengan kenyamanan penumpang harus
diperhatikan, diadakan dan ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.
Utilitas kendaraan lebih kecil dari standar, hal ini bisa dipengauhi oleh kurangnya
jumlah rit dalam satu hari. Selain itu adanya perubahan rute yang menmbahkan
jalur Bandara pada Rute Berangkat (Palur – Kartasura), sehingga walaupun jarak
rutenya lebih jauh, jumlah rit dalam sehari menjadi berkurang.
Tingkat ketersediaan yang sesuai standar disebakan karena minimnya tingkat
kerusakan. Selain itu karena umur kendaraan yang masih dalam standar, sehingga
meminimalisir adanya kerusakan kendaraan, dan mengurangi adanya kendaraan
yang mengalami perawatan.
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Operating ratio yang terlalu kecil dipengaruhi oleh dua aspek. Yang pertama
adalah besarnya biaya operasional yang dikeluarkan oleh DAMRI, dan yang kedua
adalah kecilnya pendapatan yang di terima dari keberadaan BST. Hal ini
disebabkan karena minimnya penumpang yang menggunakan jasa BST, selain itu
karena adanya jumlah pegawai yang terlalu banyak, yang tidak memenuhi standar.
Tingkat kecelakaan yang kecil atau tidak pernah terjadi kecelakaan, hal ini
dipengaruhi oleh sistem pengamanan yang baik, baik berasal dari bus itu sendiri
maupun dari faktor pengoperasiannya. Faktor dari bus berupa pemeliharaan yang
rutin, sehingga mesin-mesin tetap berfungsi dengan baik. Dari faktor pengoperasian
dipengaruhi oleh kinerja sopir bus yang mengoperasikan bus secara baik dan tidak
ugal-ugalan.
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BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan tentang kinerja angkutan umum
Batik Solo Trans yang menggunakan rute A DAMRI (Palur – Kartasura), maka dari
tujuh belas indikator yang ditentukan, BST memenuhi dua belas indikator,
sedangkan enam indikator yang lain tidak memenuhi. Perinciannya adalah, menurut
standar Departemen Perhubungan, berupa tunggu penumpang, waktu tempuh,
kecepatan, headway, jarak jalan kaki ke shelter, serta jumlah pergantian moda, BST
memenuhi keenam indikator tersebut. Sedangkan menurut indikator World Bank
BST memenuhi standar headway, tingkat ketersediaan, tingkat kerusakan, umur
kendaraan, konsumsi bahan bakar, kebutuhan suku cadang, dan tingkat kecelakaan.
Sedangkan pada indikator jumlah penumpang, utilitas kendaraan, kecepatan,
operating ratio, produktivitas pegawai, dan load factor tidak memenuhi standar.

5.2 Saran
1.

Perlu adanya sosialisasi secara intensif dari pihak Pemerintah Kota maupun
DAMRI terkait masalah sistem operasi BST. Sehingga masyarakat
tercerdaskan dan memeahami fungsi serta tujuan beroperasinya BST sebagai
salah satu solusi moda transportasi alternatif di kota Surakarta guna
mengurangi penumpukan kendaran dan kemacetan.

2.

Perlu adanya kebijakan dari Pemerintah Kota terhadap perusahaan angkutan
umum yang beroperasi pada rute yang sama.

3.

Perlu adanya penambahan fasilitas pendukung agar penumpang merasa lebih
nyaman menggunakan BST.

4.

Perlu adanya perbaikan manajemen pada PERUM DAMRI Surakarta, misalnya
mengenai manajemen arsip-arsip, agar dokumentasinya lebih jelas dan mudah
untuk dievaluasi.
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