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2. BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Sistem Transportasi 

 Sistem adalah suatu bentuk keterkaitan antara suatu variabel atau komponen 

dengan variabel atau komponen yang lain dalam tatanan yang terstruktur. 

Transportasi adalah proses pemindahan atau pengangkutan manusia, hewan, dan 

barang, dari suatu tempat menuju tempat lain dengan menggunakan alat 

transportasi. Ada juga yang menyebutkan adalah pemindahan manusia atau barang 

dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat atau kendaraan yang 

digerakkan oleh manusia atau mesin. Terdapat beberapa pengertian transportasi 

menurut beberapa ahli, yaitu : 

1. Transportasi adalah perpindahan orang atau barang dengan menggunakan 

alat atau kendaraan dari dan ke tempat-tempat yang terpisah secara 

geografis. (Steenbrink ,1974) 

2. Transportasi adalah kegiatan memindahkan atau mengangkut sesuatu dari 

suatu tempat ketempat lainnya. (Morlok ,1981) 

3. Transportasi adalah aktivitas perpindahan penumpang dan barang dari satu 

tempat ke tempat lainnya (Munawar,2005) 

4. Transportasi ialah suatu siklus perpindahan barang atau manusia dari satu 

tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat bantu berupa 

kendaaraan (Simbolon,2003) 

Sistem transportasi merupakan suatu bentuk keterikatan dan keterkaitan antara 

penumpang, barang, dan sarana yang berinteraksi dalam rangka perpindahan orang 

atau barang yang tercakup dalam suatu tatanan, baik secara alami maupun rekayasa.  

Bentuk fisik dari kebanyakan sistem transportasi tersusun atas empat elemen 

dasar: 



6 
 

 
Institut Teknologi Nasional 

1. Sarana perhubungan (link): Jalan raya atau jalur yang menghubungkan dua titik 

atau lebih. Pada jalur ban berjalan, jalur laut, dan jalur penerbangan juga dapat 

dikategorikan sebagai sarana perhubungan. 

2. Kendaraan: Alat yang memindahkan manusia atau barang dari satu titik ke titik 

lainnya disepanjang sarana perhubungan. Mobil, bis, kapal, pesawat terbang, 

dan kereta adalah contoh-contohnya. 

3. Terminal: Titik-titik di mana perjalanan orang atau barang dimulai atau 

berakhir. Contoh: garasi mobil, lapangan parkir, gudang bongkar-muat, 

terminal bis, dan bandar udara. 

4. Manajemen dan tenaga kerja : Orang-orang yang membuat, mengoprasikan, 

mengatur, dan memelihara sarana perhubungan, kendaraan, dan terminal. 

Keempat elemen di atas berinteraksi dengan manusia, sebagai pengguna 

maupun non pengguna sistem, dan berinteraksi pula dengan lingkungan. Prilaku 

subsistem fisik, subsistem manusia, dan subsistem lingkungan sangatlah rumit 

karena melibatkan interaksi manusia sebagai pengendara, yang menggunakan 

berbagai jenis kendaraan dengan karakter dan kinerja berbeda-beda dan dengan 

karakteristik fisik yang juga berbeda dalam kondisi lingkungan yang juga sangat 

beragam. (C.Jotin & B.Kent, 2003) 

2.2 Jenis-Jenis Transportasi 

Secara umum, ada tiga jenis transportasi yang selalu digunakan oleh 

manusia. Mengacu pada pengertian transportasi diatas, dibawah ini merupakan 

beberapa jenis serta contoh alat transportasi diantaranya sebagai berikut: 

1. Transportasi Darat 

Transportasi darat meliputi transportasi Jalan Raya dan kereta api/listrik. 

Transportasi jalan raya adalah kendaraan yang beroperasi menggunakan jalan aspal/ 

beton. Beberapa prasarana yang dibutuhkan antara lain jalan raya, jembatan, halte, 

rambu lalu lintas, dan lain-lainnya. Sedangkan kereta api/ listrik adalah kendaraan 

yang menggunakan bahan bakar batu bara atau listrik, yang mana arah lajunya itu 
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sesuai dengan rel/lintasan. Moda transportasi ini sangat digemari karena selain lebih 

ekonomis, kereta api ini juga cukup cepat dan tidak ada kemacetan. Beberapa 

prasarana yang dibutuhkan antara lain rel kereta api, stasiun kereta api, rambu-

rambu kereta, rangkaian listrik, serta lainnya. 

2. Transportasi Udara 

Transportasi udara ini merupakan suatu kendaraan yang melakukan 

operasinya di udara, baik itu mengangkut manusia, hewan, maupun barang. 

Prasarana yang dibutuhkan untuk transportasi udara meliputi bandara udara, 

operator penerbangan, serta lainnya. 

3. Transportasi Air 

Transportasi air ini merupakan jenis kendaraan yang beroprasi di perairan, 

seperti kapal laut, kapal selam, perahu, feri, serta lainnya. Prasarana yang paling 

dibutuhkan untuk transportasi air antara lain pelabuhan yang berfungsi sebagai 

tempat untuk mengangkut penumpang atau barang. 

2.3  Angkutan Umum  

Angkutan Umum adalah kendaraan umum yang disediakan oleh pribadi, 

swasta, atau pemerintah untuk mengangkut barang atau orang dari satu tempat ke 

tempat lain, yang dapat digunakan oleh siapa pun dengan membayar atau sewa. 

Istilah angkutan umum dengan demikian tidak hanya untuk mengangkut manusia, 

tetapi juga untuk angkutan barang. 

1.  Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1993 

Tentang Angkutan Jalan angkutan umum adalah pemindahan orang dan atau 

barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan 

bermotor yang disediakan untuk dipergunakan untuk umum dengan 

dipungut bayaran. 

2. Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.35 tahun 2003 tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum: 
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Angkutan adalah angkutan dari pemindahan orang dan/atau barang dari satu 

tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. 

3. Warpani (1990) angkutan umum penumpang adalah angkutan penumpang 

yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar dan tujuan 

diselenggarakannya angkutan umum adalah memberikan pelayanan 

angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. 

4. Vuchic (1981) menyatakan bahwa angkutan kota adalah sarana transportasi 

penumpang perkotaan yang biasanya dijalankan di jalan raya pada kondisi 

lalu lintas campuran (mixed trafffic) yang disediakan oleh swasta atau 

operator umum dan berada dalam kelompok dan rute tertentu. 

Konsep angkutan umum muncul karena tidak semua warga masyarakat 

memiliki kendaraan pribadi sehingga nengara berkewajiban menyediakan angkutan 

bagi masyarakat secara keseluruhan. Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan 

umum terdiri dari : 

1. Angkutan antar kota dari satu kota ke kota lain disini dipisahkan atas 

antar kota antar provinsi (AKAP) dan antar kota dalam provinsi 

(AKDP). 

2. Angkutan kota yang merupakan pemindahan orang dalam wilayah kota. 

3. Angkutan pedesaan yang merupakan pemindahan orang dalam atau 

antar pedesaan. 

4. Angkutan perbatasan, yakni yang berhubungan dengan daerah 

perbatasan negara lain. 

Disamping itu termasuk kendaraan umum adalah kendaraan bermotor yang 

disewakan kepada orang lain, baik dengan maupun tanpa pengemudi selama jangka 

waktu tertentu dan juga mobil belajar untuk sekolah mengemudi. Penyelenggaraan 

angkutan umum dilaksanakan oleh perusahaan swasta atau koperasi yang biasa 

disebut operator. perencanaan dan pengaturan angkutan umum dilaksankan oleh 

pemerintah, umumnya melalui Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ). 
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2.4  Penumpang 

Penumpang adalah setiap orang yang diangkut atau yang harus diangkut 

dengan pesawat atau alat pengangkutan lainnya, atas dasar persetujuan dari 

perusahaan atau badan yang mengatur angkutan tersebut. Penumpang dapat dibagi 

menjadi dua kelompok: 

1. Penumpang yang melakukan perjalanan tanpa membayar, yang dikemudikan 

oleh pengemudi atau anggota keluarga. 

2. Penumpang umum adalah penumpang yang ikut dalam perjalanan dengan 

membayar, sarana transportasi bisa berupa taxi, bus, kereta api, kapal atau 

pesawat terbang. 

Pengertian penumpang adalah setiap orang yang diangkut ataupun yang 

harus diangkut di dalam pesawat udara ataupun alat pengangkutan lainnya, atas 

dasar persetujuan dari perusahaan ataupun badan yang menyelenggarakan angkutan 

tersebut. (Damadjati, 1995). 

Penumpang adalah Pembeli Produk dan jasa pada suatu perusahaan adalah 

pelanggan perusahaan barang dan jasa mereka dapat berupa seseorang atau individu 

dan dapat pula sebagai suatu perusahaan. (Yoeti, 1999)  

Pengertian penumpang sangat luas sehingga bisa disimpulkan bahwa 

pengertian penumpang dapat diartikan sebagai individu atau kelompok yang 

menggunakan jasa angkutan untuk suatu perjalanan tertentu dengan mengeluarkan 

sejumlah uang sebagai imbalan bagi pengangkut dengan kata lain dapat 

didefinisikan orang yang telah membeli tiket, berarti orang yang melakukan 

perjalanan dengan menggunakan alat tranportasi yang disediakan oleh pihak 

pengangkutan atau perusahaan niaga dan terikat oleh kontrak dan persetujuan 

dengan pengangkut yang tercantum di tiket selama perjalanan. 
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2.5  Tarif Angkutan 

Tarif angkutan adalah harga yang disusun secara teratur dan dimaksudkan 

untuk diberikan kepada pengguna jasa angkutan atau biasa disebut penumpang. 

Penentuan harga dihitung berdasarkan kapasitas angkut yang biasanya dilihat dari 

jarak tempuh dan fasilitas yang tersedia pada angkutan umum tersebut. Kebijakan 

tarif angkutan dibagi menjadi tiga, yaitu : 

1. Cost Of Service Pricing Tarif ditinjau berdasarkan biaya yang dibutuhkan 

untuk biaya operasi jasa angkutan ditambah tingkat keuntungan yang wajar.  

2. Value Of Service Pricing Tarif ditinjau berdasarkan nilai jasa angkutan yang 

disediakan oleh pengguna jasa angkutan.  

3. Charging What The Traffic Will Bear Tarif angkutan ditinjau dengan volume 

angkutan tertentu untuk mendapatkan hasil pendapatan bersih yang paling 

menguntungkan. 

Tarif adalah biaya yang dibayarkan oleh pengguna jasa angkutan umum 

persatuan berat atau penumpang per km. sementara itu tarif harus ditetapkan 

sedemikian rupa sehingga masih memberikan keuntungan wajar kepada pengusaha 

angkutan umum penumpang dengan penempatan tarif dimaksudkan untuk 

mendorong terciptanya penggunaan prasarana dan sarana perangkutan secara 

optimum dengan pertimbangan lintas yang bersangkutan guna melindungi 

konsumen, pemerintah menetapkan batas tarif maksimum, dan bila dianggap perlu 

untuk menjaga persaingan sehat. Penentuan kebijaksanaan tarif beberapa macam 

jasa angkutan diserahkan pada mekanisme pasar, yakni kesepakatan (proses tawar 

menawar) antar pengguna jasa dengan penyedia jasa (Warpani : 2002). 

Tarif angkutan umum adalah tarif yang dikenakan pada angkutan umum. 

Besarnya tarif bergantung pada beberapa faktor, antara lain kepentingan konsumen, 

produsen atau operator pengguna jasa dan kemampuan/ kepentingan pemerintah. 

Besarnya tarif angkutan juga dipengaruhi oleh perubahan biaya operasional alat 

angkut yang ditentukan berdasarkan biaya operasional per unit ( unit cost) dari jasa 

angkutan tersebut. Pengusaha angkutan selalu menginginkan tarif yang ditetapkan 
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tinggi, sedangkan konsumen menginginkan tarif yang lebih rendah. Tarif dianggap 

wajar selama masih terjangkau oleh pemakai jasa angkutan serta dapat menjamin 

pendapatan yang cukup bagi pengusaha angkutan. Oleh karena itu, dalam 

menentukan tarif awal dan penyesuaian tarif diperlukan suatu penelitian yang 

terukur yang merupakan jalan tengah antara keinginan konsumen dan operator 

angkutan umum.Tarif jasa transportasi diatur oleh departemen teknis 

(Perhubungan) setelah mendapat persetujuan dari legislatif. Formula perhitungan 

didasarkan pada tarif pokok sebagai berikut : 

Tarif pokok = 
  

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

Tarif = (Tarif pokok x jarak rata-rata) + 10%........................................(2.2) 

Dimana :  

Total biaya pokok   = biaya operasional kendaraan 

Faktor pengisian   = load factor 

Kapasitas kendaraan   = jumlah penumpang yang dapat di angkut 

Jarak rata-rata    = jarak yang di tempuh dari satu kali jalan  

Faktor muat (Load Factor) merupakan perbandingan antara kapasitas 

terjual dan kapasitas tersedia untuk satu perjalanan yang biasa dinyatakan dalam 

persen (%). Faktor muat untuk perhitungan tarif umumnya adalah 70%. 

2.6 Biaya Operasional Kendaraan 

Biaya produksi atau biaya operasi mengacu pada pengorbanan yang 

dibayarkan untuk memproduksi satu unit jasa transportasi. Dilihat dari segi kegiatan 

usaha angkutan, biaya produksi dan penjualan jasa angkutan kepada pengguna jasa 

dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu: 

1. Yang dikeluarkan untuk pengelolaan perusahaan 

2. Yang dikeluarkan untuk operasi kendaraan, dan  
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3. Yang dikeluarkan untuk retribusi, iuran, sumbangan, dan yang berkenaan 

dengan pemilikan usaha dan operasi. 

komponen biaya operasional kendaraan di bagi dalam 2 kelompok, yaitu : 

1. Biaya langsung 

Biaya langsung yaitu biaya yang berkaitan langsung denganproduk jasa 

yang di hasilkan. Biaya langsung terdiri atas biaya tetap (fixed cost) biaya 

tidak tetap (variable cost).  

1) Biaya Tetap (Fixed Cost) adalah biaya yang dalam pengeluarannya tetap 

tanpa tergantung pada volume produksi terjadi. Biaya tetap antara lain 

biaya penyusutan kendaraan (depresiasi),biaya bunga modal, gaji awak 

kendaraan, cuci kendaraan, STNK/ pajak kendaraan, biaya uji kir dan 

asuransi kendaraan. 

2) Biaya Tidak Tetap (variableCost) adalah biaya yang berubah apabila 

terjadi perubahan pada volume produksi. Biaya tidak tetap antara lain 

bahan bakar minyak (BBM), ban,service kecil, service besar, 

pemeriksaan umum(general overhaul), penambahan oli mesin, retribusi 

terminal. 

2. Biaya tak langsung 

Biaya tak langsung pada jenis angkutan umum atau mobil angkutan kota 

hanya terdapat pada biaya pengelolaan yang meliputi:  

1) Biaya pegawai selain awak kendaraan   

a) gaji/upah  

b) uang lembur  

c) tunjangan social 

- tunjungan perawatan kesehatan  

- pakaian dinas  

- asuransi kecelakaan 

2) Biaya pengelolaan  

a) Penyusutan bangunan kantor  

b) Penyusutan pool dan bengkel  

c) Penyusutan inventaris / alat kantor  



13 
 

 
Institut Teknologi Nasional 

d) Penyusutan sarana bengkel  

e) Biaya administrasi kantor  

f) Biaya pemeliharaan kantor  

g) Biaya pemeliharaan pool dan bengkel  

h) Biaya listrik dan air  

i) Biaya telepon dan telegram 

j) Biaya perjalanan dinas selain awak kendaraan  

k) Pajak perusahaan  

l) Izin trayek  

m) Izin usaha  

n) Biaya pemasaran  

o) Lain-lain 

Biaya Operasional Kendaraan tergantung pada jenis dan jumlah kendaraan 

yang menggunakan jalan yang dinilai, termasuk maksud dan tujuan dari perjalanan 

itu . Selain itu biaya operasional kendaraan dipengaruhi oleh keadaan geometri 

jalan dan kondisi jalan serta arus lalu lintas di jalan, apabila melalui jalan dengan 

sering terjadi kemacetan maka, konsumsi bahan bakar akan lebih banyak, sehingga 

biaya operasional kendaraan menjadi lebih tinggi. 

Berikut perhitungan komponen biaya operasional kendaraan menurut surat 

keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Republik Indonesia. 

1. Biaya langsung pertahun 

a. Biaya Penyusutan Kendaraan per tahun : 

BP = .........................................................................(2.3) 

Dimana:                      

BP  = Biaya penyusutan kendaraan per tahun (Rp.) 

HK = Harga kendaraan pada tahun analisis (Rp.) 

SV = Scrap value (nilai residu) 

MP = Masa penyusutan 

Masa penyusutan ditetapkan 5 tahun untuk semua jenis kendaraan dan 

nilai residu adalah 20% dari harga kendaraan. 
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b. Biaya Bunga Modal 

Pembelian kendaraan biasanya dilakukan secara kredit dengan bunga 

modal 12% sampai 24% per tahun. 

Biaya Bunga modal dihitung dengan rumus : 

BBMo = 
 ×  ×

............................................................(2.4) 

Dimana: 

BBMo = Biaya bunga modal per tahun (Rp.) 

HK = Harga kendaraan pada tahun analisis (Rp.) 

I  = Tingkat suku bunga per tahun 

MP = Masa penyusutan 

N  = Jangka waktu pinjaman 

c. Biaya Administrasi 

Biaya administrasi per tahun dihitung dengan rumus : 

Admin = PKB + KIR + IU + JR + IT..................................(2.5) 

Dimana: 

Admin = Biaya administrasi per tahun (Rp.) 

PKB = Biaya pajak kendaraan bermotor (STNK) per tahun (Rp.) 

KIR = Biaya KIR per tahun (Rp.) 

IU  = Biaya izin usaha Pertahun (Rp.) 

JR  = Biaya asuransi jasa raharja per tahun (Rp.) 

IT  = Biaya izin trayek per tahun (Rp.) 

d. Biaya Awak Kendaraan 

Awak kendaraan terdiri dari atas pengemudi dan kondektur. 

Penghasilan kotor awak kendaraan berupa gaji tetap, tunjangan sosial 

dan uang dinas jalan / tunjangan kerja operasi. 

e. Biaya Bahan Bakar Minyak (BBBM) 

Biaya bahan bakar minyak per tahun dihitung dengan rumus : 

BBBM = BBBM × JHo......................................................(2.6) 

Dimana: 

BBBM = Biaya bahan bakar minyak per tahun (Rp.) 
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BBBM = Biaya bahan bakar minyak per hari (Rp.) 

JHo = Jumlah hari operasi per tahun 

f. Biaya ban 

Biaya pemakain ban per tahun dihitung dengan rumus : 

BB =  × JPB × HB...........................................................(2.7) 

Dimana: 

BB = Biaya ban per tahun (Rp.) 

DT = Daya tempuh (KM) 

JPB = Jumlah pemakain ban 

HB = Harga ban Per unit (Rp.) 

g. Biaya Penggantian Aki 

Biaya penggantian Aki per tahun dihitung dengan rumus : 

BPA = JPA × HA...............................................................(2.8) 

Dimana : 

BPA = Biaya penggantian Aki per tahun (Rp.) 

JPA = Jumlah penggantian Aki per tahun 

HA = Harga Aki per unit (Rp.) 

h. Biaya Service Kecil 

Biaya service kecil dihitung dengan menggunakan rumus : 

BSK = BBa + OS................................................................(2.9) 

Dimana : 

BSK = Biaya service kecil (Rp.) 

BBa = Biaya bahan (Rp.) 

OS = Ongkos service (Rp.) 

i. Biaya Service Besar 

Biaya service besar dihitung dengan rumus : 

BSB = BBa + OS..............................................................(2.10) 

Diman: 

BSB = Biaya service besar (Rp.) 

BBa = Biaya bahan (Rp.) 

OS = Ongkos service (Rp.) 
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j. Biaya Cuci Kendaraan 

Biaya cuci kendaraan per tahun dihitung dengan rumus : 

BCK = BCKh × JCM.......................................................(2.11) 

Dimana: 

BCK = Biaya cuci kendaraan per tahun (Rp.) 

BCKh = Biaya cuci kendaraan Per hari (Rp.) 

JCM = Jumlah cuci mobil per tahun 

Berdasarakan perhitungan biaya di atas, maka dihitung total biaya langsung per 

tahun dengan rumus : 

BOKL = BP + BBMo + Admin + BAK + BBBM + BB + BPA + 

               BSK + BSB + BCK....................................................(2.12) 

Dimana: 

BOKL   = Biaya operasional kendaraan langsung per tahun (Rp.) 

BP  = Biaya penyusutan kendaraan per tahun (Rp.) 

BBMo  = Biaya bunga modal per tahun (Rp.) 

Admin  = Biaya administrasi per tahun (Rp.) 

BAK  = Biaya awak kendaraan per tahun (Rp.) 

BBBM  = Biaya bahan bakar minyak per tahun (Rp.) 

BB  = Biaya ban per tahun (Rp.) 

BPA  = Biaya penggantian aki per tahun (Rp.) 

BSK  = Biaya service kecil (Rp.) 

BSB  = Biaya service  besar (Rp.) 

BCK  = Biaya cuci kendaraan per tahun (Rp.) 

2. Biaya Tidak Langsung per Tahun  

a. Biaya Pegawai Kantor 

Biaya yang di keluarkan oleh perusahaan untuk pegawai kantor. 

b. Biaya Pengeloalan 

Biaya yang dikeluarakan oleh perusahaan untuk kebutuhan pengelolaan 

dan pemeliharaan kantor. 
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Berdasarkan biaya tidak langsung di atas, maka dihitung total biaya 

operasional kendaraan tidak langsung per tahun dengan rumus : 

BOKT = BPK + BPL............................................................(2.13) 

Dimana : 

BOKT  = Biaya operasional kendaraan tidak langsung (Rp.) 

BPK  = Biaya pegawai kantor per tahun (Rp.) 

BPL  = Biaya pengelolaan per tahun (Rp.) 

 Setelah di dapat biaya langsung dan biaya tidak langsung, setealah itu 

ditotal biaya operasional kendaraan dengan rumus : 

BOK  = BL + BTL.........................................................................(2.14) 

Dimana : 

BOK   = Biaya operasional kendaraan total (Rp.) 

BL  = Biaya langsung per tahun (Rp.) 

BTL  = Biaya tidak langsung per tahun (Rp.) 

2.7 Pendapatan Angkutan Umum 

 Pendapatan angkutan umum mengacu pada jumlah uang yang dihasilkan 

oleh perusahaan atau individu yang bergerak dalam pengangkutan barang atau 

penumpang. Kegiatan tersebut dapat berupa menjual jasa kepada konsumen atau 

penumpang. Pendapatan angkutan umum dapat dihitung dengan cara berikut  

rumus : 

PD  = n  × n  × tarif..................................................................(2.15) 

Dimana : 

PD    = Pendapatan per hari (Rp.) 

n     = Jumlah penumpang per rit 

n    = Jumlah rit per hari 
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2.8 Studi Terdahulu 

 Dibawah ini studi terdahulu yang dijadikan referensi bagi penulis dalam 

membuat tugas akhir ini seperti pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Daftar Studi Terdahulu 

NO Identitas Penelitian Hasil Penelitian 

1 

Muhammad 

Fathurrahman Al 

Rasyid, Institut 

Teknologi Nasional 

Bandung 2019 (Analisis 

Biaya Operasional 

Kendaraan Angkutan 

Kota Trayek Cimahi-

Leuwipanjang) 

Dari penelitian ini diperoleh Rata-rata 

Biaya Operasional Kendaraan angkutan 

kota trayek Cimahi –Leuwi panjang sebesar 

Rp. 54.132.750,- per tahun. Rata-rata 

pendapatan  adalah Rp. 82.672.500,- per 

tahun. Rata-rata pendapatan bersih adalah 

Rp. 28.539.750 per tahun. Dari penelitian 

ini didapat hasil analisis data dan 

disimpulkan bahwa pendapatan angkutan 

umum dapat menutupi biaya operasional 

kendaraan itu sendiri. 

2 

Rena Melinda, Institut 

Teknologi Nasional 

Bandung 2017 (Analisis 

Biaya Operasional 

Kendaraan Shuttle X 

Bandung-Jakarta ) 

Dari hasil penelitian ini diperoleh Biaya 

Operasional Kendaraan pertahun yaitu 

sebesar Rp535.036.617 atau perharinya 

Rp1.486.213. Dari penelitian ini didapat 

hasil analisis data dengan tarif sebesar 

Rp120.000 diperoleh jumlah penumpang 

per trip yaitu 4 orang dapat menutupi biaya 

operasional dan sudah mendapat 

keuntungan sebesar 29% dengan minimal 

penumpang tersebut. 
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Institut Teknologi Nasional 

3 

Sriyanto dan Pentika 

Pulung Sari, Universitas 

Diponegoro Semarang 

2008 (Evaluasi Kinerja 

Operasional Bus Trayek 

Terboyo-Mangkang 

Berdasarkan Biaya 

Operasional Kendaraan 

(Studi Kasus : Perum 

Damri UABK 

Semarang)) 

Dari penelitian ini diperoleh biaya 

operasional dikeluarkan yaitu Rp 

3.338,58/bus-km untuk penjadwalan 

timetabled dan Rp 3.336,73/bus-km untuk 

penjadwalan plafon. Dari penelitian ini 

didapat hasil analisis Besarnya biaya 

operasional per bus-km yang dikeluarkan 

oleh Perum DAMRI jika diberlakukan 

sistem penjadwalan timetabled lebih besar 

dibandingkan jika menggunakan sistem 

penjadwalan plafon. 

 

 

 

 

 

 




