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RINGKASAN 

 

Kemacetan di Kota Bandung sudah menjadi permasalahan utama selama 10 tahun 

terakahir, rendahnya kualitas transportasi publik menjadikan masyarakat lebih memilih untuk 

menggunakan kendaraan pribadi. Rendahnya kualitas transportasi di Kota Bandung tidak terlepas 

dari kurang baiknya perencanaan. Hal tersebut terlihat ketika Pemerintah Kota Bandung 

merencanakan sebuah solusi pemecahan kemacetan dengan moda transportasi massal atau lebih 

dikenal dengan Trans Metro Bandung (TMB). Saat ini Trans Metro Bandung telah beroperasi 

untuk melayani 3 koridor dari 14 koridor yang direncanakan, dengan masing-masing koridor 

dilayani oleh 10 bis TMB. (Warpani, 1990)  

Tujuan perencanaan transportasi adalah mencari pemecahan masalah transportasi dengan 

cara yang paling tepat dengan menggunakan sumber daya yang ada. Tumpang tindik rute angkutan 

umum dan TMB pada akhirnya akan memunculkan biaya yang besar dibandingkan dengan 

manfaat yang bisa diperoleh oleh masayakat. (Morlok, 1991) Dalam menentukan jumlah armada 

yang dibutuhkan suatu trayek dalam sistem angkutan umum tedapat beberapa variabel utama yang 

perlu diketahui yaitu volume/frekuensi, waktu tempuh, headway, kapasitas kendaraan, dan arus 

penumpang. Hal tersebut sejalan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan suatu 

proses. Biaya ini timbul akibat tundaan lalu lintas maupun tambahan volume kendaraan yang 

mendekati atau melebihi kapasitas pelayanan jalan (Nash, 1997, dalam Cahyani, 2000).  

Fokus penelitian diarahkan bagaimana upaya pemerintah dalam melaksanakan kebijakan 

konversi angkutan kota menjadi bus rapid transit (BRT) dilihat dari sisi kelayakan dari sisi 

finansial dan ekonomi. Penelitian yang berkaitan dengan kelayakan finansial dan ekonomi 

transportasi publik di Indonesia baru beberapa dilakukan, hal tersebut memotivasi peneliti untuk 

melakukan penelitian sejenis untuk mendapatkan temuan mengenai fenomena yang terjadi dalam 

upaya untuk meningkatkan layanan transportasi publik di Kota Bandung. 

Keyword : Kebijakan Konversi, Transportasi Publik 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang  

Kemacetan di Kota Bandung sudah menjadi permasalahan utama selama 10 tahun 

terakahir, rendahnya kualitas transportasi publik menjadikan masyarakat lebih memilih 

untuk menggunakan kendaraan pribadi, hal tersebut berdampak kepada jumlah 

kendaraan, tercatat data Dinas Perhubungan Kota Bandung, jumlah kendaraan pada 

tahun 2011 tercatat sebanyak 1.320.749 unit, dengan jenis kendaraan yang paling 

banyak adalah sepeda motor sebanyak 947.477 unit (72%) dan mobil sebanyak 138.822 

unit (10.4%). Untuk penggunaan kendaraan pribadi tercatat sebanyak 86,74% dan 

masyarakat yang menggunakan angkutan umum hanya sebesar 13,26% Sedangkan jika 

dibandingkan dengan luasan wilayah, tercatat dari luas total Kota Bandung sebesar 

167,29 Km2, total luas jalan hanya sebesar 2,96 %, padahal, idealnya mencapai 10-30% 

dari luas total wilayah Kota Bandung. 

Rendahnya kualitas transportasi di Kota Bandung tidak terlepas dari kurang 

baiknya perencanaan. Hal tersebut terlihat ketika Pemerintah Kota Bandung 

merencanakan sebuah solusi pemecahan kemacetan dengan moda transportasi massal 

atau lebih dikenal dengan Trans Metro Bandung (TMB). Saat ini Trans Metro Bandung 

telah beroperasi untuk melayani 3 koridor dari 14 koridor yang direncanakan, dengan 

masing-masing koridor dilayani oleh 10 bis TMB.  

Kebijakan pengoperasian TMB tidak terlepas dari permasalahan kualitas angkutan 

kota di Kota Bandung, namun dengan dioperasikannya TMB permaslahan baru muncul 

yakni tumpang-tindihnya rute yang dilalui bis TMB dengan rute angkutan kota di Kota 

Bandung, tercatat pada koridor I untuk rute Elang CIbiru, rute yang beririsan dengan 

trayek angkutan kota sebanyak 19, sedangkan untuk rute koridor II  Cicaheum-

Cibeureum, tercatat sebanyak 32 trayek dari total 39 trayek angkutan kota yang 

beririsan dengan rute TMB tersebut, sedangkan untuk Koridor III Cicaheum-Sarijadi, 

sedikitnya ada 6 trayek angkutan kota yang beririsan dengan rute tersebut. Padahal 

sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara pihak pemerintah kota dengan pengusaha 

angkutan kota, bahwa ada kebijakan konversi bagi angkutan kota yang telah berusia di 
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atas 10 tahun akan dibeli oleh pemerintah, dengan komposisi 1 bus ukuran ¾ akan 

mengganti sebanyak 3 unit angkutan kota, dan 1 bus berukuran besar akan mengganti 

sebanyak 5 angkutan kota.  

Seharusnya setiap permasalahan transportasi harus disesuaikan dengan tujuan 

yang ingin dicapainya. (Warpani, 1990) Tujuan perencanaan transportasi adalah 

mencari pemecahan masalah transportasi dengan cara yang paling tepat dengan 

menggunakan sumber daya yang ada. Tumpang tindik rute angkutan umum dan TMB 

pada akhirnya akan memunculkan biaya yang besar dibandingkan dengan manfaat yang 

bisa diperoleh oleh masayakat. (Morlok, 1991) Dalam menentukan jumlah armada yang 

dibutuhkan suatu trayek dalam sistem angkutan umum tedapat beberapa variabel utama 

yang perlu diketahui yaitu volume/frekuensi, waktu tempuh, headway, kapasitas 

kendaraan, dan arus penumpang. Hal tersebut sejalan dengan biaya yang harus 

dikeluarkan untuk melakukan suatu proses. Biaya ini timbul akibat tundaan lalu lintas 

maupun tambahan volume kendaraan yang mendekati atau melebihi kapasitas 

pelayanan jalan (Nash, 1997, dalam Cahyani, 2000).  

Sedangkan jika dilihat dari sisi manfaat dengan adanya TMB, maka masyarakat 

akan lebih banyak pilihan dalam menggunakan transportasi publik, selain dari sisi harga 

yang realtif murah juga kualitas dari transporatasi publik yang nyaman, sehingga pada 

diharapkan masyarakat yang sebelumnya menggunakan kendaraan pribadi beralih 

menjadi menggunakan transportasi publik dan pada akhirnya kemacetan akan berkurang 

serta kualitas lingkungan menjadi lebih baik. Hal tersebut sebagai bentuk intervensi 

pemerintah dalam mendorong kebijakan transportasi publik.  

Pihak pemerintah merupakan regulator, atau dengan kata lain yang memiliki 

otoritas untuk membuat kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek dalam 

konteks persoalan transportasi. Pihak swasta merupakan salah satu pelaku atau pemilik 

transportasi yang menguasai sektor pendapatan dan penyelenggaraan transportasi, 

memberikan dampak terhadap lingkungan, dan produsen sekaligus penyedia yang 

menjual teknologi ramah lingkungan (Aminah, 2006). 

Fokus penelitian diarahkan bagaimana upaya pemerintah dalam melaksanakan 

kebijakan konversi angkutan kota menjadi bus rapid transit (BRT) dilihat dari sisi 

kelayakan dari sisi finansial dan ekonomi. Penelitian yang berkaitan dengan kelayakan 

finansial dan ekonomi transportasi publik di Indonesia baru beberapa dilakukan, hal 
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tersebut memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian sejenis untuk mendapatkan 

temuan mengenai fenomena yang terjadi dalam upaya untuk meningkatkan layanan 

transportasi publik di Kota Bandung.  

 

1.2. Perumusan Masalah 

Peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:  

1) Seberapa besar manfaat yang bisa diperoleh dari konversi angkutan kota menjadi 

Bis TMB pada koridor III. 

2) Seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan dari kegiatan konversi angkutan 

kota menjadi Bis TMB pada koridor III.  

3) Bagaimana kelayakan finansial dan ekonomi konversi angkutan kota menjadi 

Bis TMB pada koridor III 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan  

1) Menganalisis secara deskriptif manfaat yang bisa diperoleh dari konversi 

angkutan kota menjadi Bis TMB pada koridor III.  

2) Menganalisis secara deskriptif biaya yang harus dikeluarkan dari kegiatan 

konversi angkutan kota menjadi Bis TMB pada koridor III.  

3) Menganalisis kelayakan finansial dan ekonomi kegiatan konversi angkutan kota 

menjadi Bis TMB pada koridor III. 

 

1.4. Target Luaran yang Ingin Dicapai 

Adapun target luaran yang ingin dicapai pada penelitian adalah (Tabel 1.1): 

Tabel 1.1 Rencana Target Capaian 

No. Jenis Luaran Indikator 

Capaian 

1.  Publikasi ilmiah di jurnal nasional (ber ISSN)1) Published 

2.  Pemakalah dalam temu ilmiah2) Nasional - 

Lokal - 

3.  Bahan ajar3) - 

4.  Luaran lainnya jika ada (Teknologi Tepat Guna, 

Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/Rekayasa Sosial)4) 

- 

5.  Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)5) 1 

 



    

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Transportasi Publik 

Definisi Transportasi Transportasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses 

pergerakan atau perpindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain 

dengan mempergunakan suatu sistem tertentu untuk maksud atau tujuan tertentu. 

Kegiatan Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya menyebabkan mereka 

perlu bergerak dan saling berhubungan.  

Angkutan adalah sarana untuk memindahkan orang atau barang dari suatu 

tempat ke tempat lain. Tujuannya membantu orang atau kelompok orang menjangkau 

berbagai tempat yang dikehendaki, atau mengirimkan barangdari tenmpat asalnya 

ketempat tujuannya. Prosesnya dapat dilakukan menggunakan sarana angkutan 

berupa kendaraan atau tanpa kendaraan (diangkut oleh orang). Angkutan Umum 

adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. 

Termasuk dalam pengertian angkutan umum penumpang adalah angkutan kota  

(bus, minibus, dsb), kereta api, angkutan air dan angkutan udara (Warpani , 1990). 

Angkutan Umum Penumpang bersifat massal sehingga  biaya angkut dapat 

dibebankan kepada lebih banyak orang atau penumpang yang menyebabkan biaya  

per penumpang dapat ditekan serendah mungkin. Karena merupakan angkutan  

massal, perlu ada kesamaan diantara para penumpang, antara lain kesamaan asal dan 

tujuan. Kesamaan ini dicapai dengan cara pengumpulan di terminal dan atau tempat  

perhentian. Kesamaan tujuan tidak selalu berarti kesamaan maksud. Angkutan umum 

massal atau masstransit memiliki trayek dan jadwal keberangkatan yang tetap. 

Pelayanan angkutan umum penumpang akan berjalan dengan baik apabila tercipta 

keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan. Oleh karena itu, Pemerintah perlu 

turut campur tangan dalam hal ini. (Warpani, 1990) 

Angkutan Umum berperan dalam memenuhi kebutuhan manusia akan 

pergerakan ataupun mobilitas yang semakin meningkat, untuk berpindah dari suatu 

tempat ke tempat lain yang berjarak dekat, menengah ataupun jauh. Angkutan umum 

juga berperan dalam pengendalian lalu lintas, penghematan bahan bakar atau energi, 

dan juga perencanaan & pengembangan wilayah. (Warpani, 1990). 

   



    

 

A. Fungsi Transportasi  

Pada prinsipnya, fungsi transportasi adalah untuk menghubungkan orang 

dengan tata guna lahan, pengikat kegiatan dan memberikan kegunaan tempat dan 

waktu untuk komoditi yang diperlukan. Dengan adanya transportasi ini maka orang 

dapat bergerak dari suatu tempat ke tempat lain yang mempunyai tata guna lahan 

yang berbeda, misalnya dari pemukiman ke tempat kerja, tempat rekreasi dan lain-

lain. Selanjutnya hubungan tersebut harus merupakan suatu rangkaian yang terkait 

satu sama lain dan fungsi tersebut dilakukan oleh transportasi ini. 

B. Perilaku Perjalanan  

Perilaku perjalanan dipengaruhi oleh waktu/musim. Pada waktu-waktu tertentu 

jumlah permintaan jasa transportasi meningkat dan pada waktu-waktu tertentu 

menurun, baik ditinjau dari kurun waktu satu hari maupun satu tahun.  Salah satu hal 

yang menonjol didalam masalah perjalanan diperkotaan ialah adanya variasi yang 

besar dalam volume lalu lintas dari jam ke jam dalam suatu hari. Pada umumnya, 

puncak kesibukan lalu lintas terjadi pada waktu pagi dan sore hari, yaitu pada saat 

orang biasanya pergi dan pulang kerja maupun sekolah.  Masyarakat pengguna jasa 

transportasi terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok choice dan kelompok captive. 

Kelompok choice terdiri dari orang-orang yang dapat menggunakan kendaraan 

pribadi dan mempunyai pilihan dalam memenuhi kebutuhan mobilitasnya: apakah 

mau menggunakan kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Kelompok captive 

terdiri dari orangorang yang hanya mempunyai satu pilihan moda saja. Jika terdapat 

lebih dari satu moda yang dipilih biasanya mempunyai rute terpendek, tercepat atau 

termurah atau kombinasi dari ketiganya. 

 

C. Permintaan Jasa Transportasi  

Permintaan jasa transportasi merupakan permintaan turunan (derived demand), 

artinya suatu permintaan yang timbul dari suatu permintaan yang lain. Dengan 

demikian, permintaan jasa transportasi timbul dalam rangka memenuhi kebutuhan 

lain. Misalnya, pada setiap hari kerja para pekerja pergi ke tempat kerja, hal ini 

menimbulkan permintaan jasa transportasi untuk sampai ke tempat kerjanya yang 

dibedakan karena adanya perbedaan lokasi antara tempat kerja dan tempat tinggal. 

Menurut Wells (1978), kendaraan pribadi walaupun menimbulkan persoalan lalu 



    

 

lintas (Besarnya ruang untuk tiap penumpang 3,3 m2 per penumpang, dibandingkan 

dengan angkutan kota yang 1,7 m2 per penumpang, atau bus kota yang 0,75 m2 per 

penumpang) masih merupakan alat transportasi yang luwes. Kendaraan umum 

mengalami kesulitan bersaing dengan kendaraan pribadi yang melayani secara door 

to door. 

D. Biaya Operasi Kendaraan   

Definisi Biaya Menurut Morlok (1991), pengertian biaya transportasi 

dibedakan atas kepada siapa biaya tersebut dikenakan. Ada lima kelompok yang 

menanggung biaya transportasi yang berlainan yaitu sebagai berikut: Pemakai 

sistem, Pemilik sistem/Operator, Pemerintah dan Daerah. 

E. Biaya Operasi Kendaraan (BOK)  

Variabel yang dianggap penting dalam menghitung biaya operasi kendaraan 

adalah (Tamin, 1998): 1. Biaya Tetap 2. Biaya Variabel 3. Biaya Kepemilikan Aset   

F. Definisi Biaya Tetap dan Biaya Variabel Biaya  

transportasi dapat dibedakan atas biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap 

adalah biaya yang besarnya tidak berubah-ubah dengan adanya perubahan hasil 

keluaran (output) dari suatu operasi. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang 

besarnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan hasil keluaran.   

 

2.2. Analisis Kelayakan Finansial dan Ekonomi 

Rangkuti (2012:2), menjelaskan bahwa studi kelayakan bisnis dan investasi 

adalah analisis kelayakan tentang dapat tidaknya suatu proyek dilaksanakan. Dimana 

proyek yang dianalisis berupa proyek bisnis atau proyek investasi dengan tujuan 

separuh bisnis dan separuh sosial, seperti proyek investasi pembangunan jalan tol, 

kawasan industri, terminal, serta berbagai proyek investasi lainnya. 

Menurut Soeharto (1997), aspek finansial merupakan aspek utama yang 

menyangkut tentang perbandingan antara pengeluaran uang dengan pemasukkan 

uang atau returns dalam suatu proyek. Sebagai bagian dari pengkajian aspek finansial 

digunakan aliran kas (Cash Flow) sebagai model. Langkah selanjutnya adalah 

menganalisis aliran kas tersebut dengan memakai metode dan kriteria yang telah 

dipakai secara luas untuk memilah-milah mana yang dapat diterima dan mana yang 

ditolak.  



    

 

Menurut Adler (1983), tujuan analisis finasial adalah menentukan apakah suatu 

proyek itu secara finansial mampu hidup, yakni apakah proyek tersebut mampu 

memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya, menghasilkan suatu imbalan yang 

layak atas modal yang sudah diinvestasikan dan, dalam hal-hal tertentu, 

menyumbangkan sebagian dari penghasilannya untuk membiayai investasi-investasi 

di masa datang. Analisis finansial dipusatkan pada faktor faktor biaya dan 

penghasilan perusahaaan, yakni yang bertanggungjawab atas proyek yang 

bersangkutan, dalam hal ini biasanya diikhtisarkan dalam perhitungan arus 

pendapatan tunai dan juga dalam neracanya.  

Di dalam analisis finansial selalu digunakan harga pasar untuk mencari nilai 

sebenarnya dari barang atau jasa dimana dalam analisa tersebut penekanannya adalah 

private return dari beberapa komponen seperti biaya, pendapatan dan tingkat suku 

bunga atau besaran nilai uang dikaitkan dengan manfaat investasi yang ditanamkan 

Menurut Suad (1984), dalam analisis finansial terhadap penyelenggaraan usaha 

angkutan ada beberapa kriteria yang digunakan dalam menentukan diterima atau 

tidaknya suatu usulan investasi. Dalam semua kriteria itu baik manfaat (benefit) 

maupun biaya (cost) dinyatakan dalam nilai sekarang (present value) dan masing-

masing kriteria tersebut tentunya mempunyai keunggulan dan kelemahannya. 

Sedangkan Analisis ekonomi adalah analisis yang melihat dari sudut 

perekonomian secara keseluruhan sebagai dampak dari aktivitas investasi sektor 

transportasi. Dalam analisis ekonomi yang menjadi fokus adalah hasil keseluruhan 

dari aktivtas investasi transportasi atau keuntungan yang didapat dari semua sumber 

yang dipakai dalam proyek untuk masyarakat atau perekonomian secara keseluruhan, 

tanpa memisahkan pelaku dari investasi dan subjek dalam masyarakat yang 

menerima hasil proyek tersebut. Hal tersebut dinamakan sebagai “the social returns” 

atau “the economic returns” dari aktivitas investasi transportasi yang  dilakukan.  

 

 

 

 

 

 



    

 

 

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

Tujuan dan manfat penelitian ini adalah diperolehnya draft konsep analisis  

kelayakan finansial dan ekonomi mengenai konversi angkutan kota terhadap bis 

Trans Metro Bandung 

 



    

 

BAB IV METODE PENELITIAN 

 

4.1. Tahapan-tahapan Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

Metode benefit cost ratio (BCR) adalah salah satu metode yang sering digunakan 

dalam tahap-tahap evaluasi awal perencanaan investasi atau sebagai analisis 

tambahan dalam rangka menvalidasi hasil evaluasi yang telah dilakukan dengan 

metode lainnya. Disamping itu, metode ini sangat baik dilakukan dalam rangka 

mengevaluasi proyek-proyek pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat 

banyak (public government project), dampak yang dimaksud baik yang bersifat 

positif maupun yang negatif. Metode BCR ini memberikan penekanan terhadap nilai 

perbandingan antara aspek manfaat (benefit) yang akan diperoleh dengan aspek biaya 

dan kerugian yang akan ditanggung (cost) dengan adanya investasi tersebut. 

Tahapan yang dilakukan mengacu kepada kerangka kegiatan dalam penelitian 

ini diawali dengan melakukan studi pendahuluan, studi literatur, identifikasi data dan 

perencanaan metode analisis. Dari survai pendahuluan, dilakukan identifikasi 

masalah agar bisa disusun latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat 

penelitian, menetapkan tujuan penelitian serta membuat batasan masalah yang akan 

dibahas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan 

pengumpulan data yang diperoleh melalui hasil kuisioner masing-masing 

perusahaan. Setelah data didapatkan dilanjutkan dengan tabulasi data untuk 

mengetahui pendapatan usaha dan biaya usaha. Kemudian ditentukan tingkat 

pertumbuhan terhadap usaha tersebut. Langkah selanjutnya adalah menghitung 

penyusutan dan nilai sisa dari kendaraan-kendaraan yang dimiliki oleh jasa angkutan 

pariwisata tersebut.  

Hasil dari perhitungan-perhitungan tersebut kemudian dijadikan data untuk 

menganalisis secara finansial usaha tersebut. Apabila usaha tersebut setelah melalui 

tahap analisis finansial ternyata layak secara ekonomi, maka dilanjutkan dengan 

tahap terakhir yaitu analisis sensitivitas dari usaha tersebut 

 



    

 

4.2. Peubah yang Diamati/Diukur 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari biaya dan manfaat 

seperti berikut ini  

4.2.1. Aspek Biaya 

Biaya operasi kendaraan di definisikan sebagai biaya dari semua faktor-faktor 

yang terkait dengan pengoperasian satu kendaraan pada kondisi normal untuk suatu 

tujuan tertentu. Berdasarkan pertimbangan ekonomi, diperlukan kesesuaian antara 

besarnya tarif (penerimaan). Dalam hal ini pengusaha mendapatkan keuntungan yang 

wajar dan dapat menjamin kelangsungan serta perkembangan usaha jasa angkutan 

umum yang dikelolanya. Komponen biaya operasi kendaraan dibagi dalam 3 

kelompok, yaitu biaya tetap (Standing Cost), biaya tidak tetap (Running Cost) dan 

biaya overhead (Rahmatang Rahman, 2012).   

A. Biaya Tetap (Standing Cost) Biaya tetap adalah biaya yang dalam 

pengeluarannya tetap tanpa tergantung pada volume produksi yang terjadi. 

Biaya tetap ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:  

a) Biaya modal kendaraan (BM): Para pengusaha angkutan antar kota dalam 

propinsi sebagian besar memilih system pemilikan kendaraan dalam sistem 

kredit beserta bunga yang harus dilunasi dalam jangka waktu tertentu. 

Pembayaran kredit ini dilakukan dengan cara membayar dengan jumlah 

tertentu dan tetap setiap tahun yang muncul pembayaran kembali baik 

bunga maupun pinjaman pokok sekaligus.  Untuk menghitung pembayaran 

kembali biaya modal kendaraan maka digunakan rumus Faktor 

pengembalian Modal (Capital Recovery Faktor) yaitu: 

  ………………(1)   

Dimana : CRF = Capital Recovery Factor    i = Suku bunga pertahun   n = 

jangka waktu kredit.   

b) Biaya penyusutan (BP) Biaya penyusutan yaitu biaya yang dikeluarkan 

untuk penyusutan nilai kendaraan karena berkurangnya umur ekonomis. 

Biaya depresiasi dapat diperlakukan sebagi komponen dari biaya tetap, 

jika masa pakai kendaraan dihitung berdasarkan waktu. Untuk menghitung 



    

 

biaya depresiasi, hal pertama yang dilakukan adalah menentukan harga 

kendaraan. Biaya penyusutan dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:   

   ……………………….(2)   

Dimana : D = Penyusutan pertahun P = Harga kendaraan baru L  =  Nilai sisa 

kendaraan  n  =  Umur ekonomis   

c) Biaya perijinan dan administrasi (BPA) Ijin kendaraan tahunan dikenakan 

pada masing-masing kendaraan, dimana besarnya ijin telah ditetapkan oleh 

pemerintah berdasarkan ukuran dan tahun pembuatan, biaya ini terdiri dari 

biaya STNK, izin trayek, izin usaha, biaya pemeriksaan (KIR) dan biaya 

pajak kendaraan bermotor (PKB)    

d) Biaya asuransi (BA) Adalah biaya asuransi kecelakaan yang dibayarkan 

kepada suatu perusahaan asuransi.   

B. Biaya Tidak Tetap (Running Cost) Biaya tidak tetap merupakan biaya yang 

dikeluarkan pada saat kendaraan beroperasi. Komponen biaya yang termasuk 

ke dalam biaya tidak tetap ini adalah :  

a) Biaya Bahan Bakar (BBM)  

b) Biaya Pemakaian Ban ( PB )  

c) Biaya Perawatan dan Perbaikan Kendaraan ( PP )  

d) Biaya Pendapatan Sopir ( PS )  

e) Biaya Retribusi Terminal ( BR )   

C. Biaya Overhead Beberapa peneliti melakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:  

a) Menghitung 20 – 25 % dari jumlah biaya tetap dan biaya tidak tetap.  

b) Menghitung biaya overhead secara terperinci, yaitu menghitung biaya 

overhead yang perlu terus dipantau secara berkala oleh pemilik kendaraan. 

Jadi biaya overhead total (Rp/tahun):    

BOV = (BT + BV) x 22,5 %   ………………(3)   

Dimana : BOV = Biaya Overhead BT = Biaya Tetap BV = Biaya Variabel 

atau Biaya Tidak Tetap    

 

 



    

 

4.2.2. Aspek Manfaat 

Aspek manfaat dalam bidang transportasi Pengaturan angkutan umum 

merupakan usaha untuk menciptakan pergerakan angkutan umum yang teratur, cepat 

dan tepat yang akan memberikan manfaat bagi semua pihak. Aspek manfaat bisa di 

ukur dengan analisis ekononomi dimana masyarakat pada akhirnya akan memiliki 

preferensi dari sisi tarif yang murah akan berdampak kepada menurunnya biaya 

transportasi, dampak lainnya adalah angka kemacetan yang berkurang, serta kualitas 

lingkungan yang lebih baik. 

 

4.3. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan metode analisis benefit cost ratio (BCR) dengan 

tahapan seperti tercantum pada gambar berikut ini : 

 

Gambar 1.1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian 

Dalam tahapan awal dilakukan identifikasi mengenai latar belakang dan rumusan 

masalah dalam penelitian yang akan di lakukan, dengan mengacu kepada tujuan dari 

penelitian. Tahapan berikutnya yakni melakukan identifikasi menganai aspek-aspek 

biaya dalam kegiatan konversi angkutan kota dengan bis TMB, selain itu dilakukan 

pula identifikasi mengani aspek-aspek manfaat. Kegiatan ini dilakukan dengan cara 

melakukan survai instasional  kepada SKPD terkait, upaya tersebut dilakukan dengan 

melakukan pengumpulan data sekunder, adapun kegiatan lainnya yakni melakukan 



    

 

wawancara dengan narasumber sebagai bentuk menguatkan kebutuhan data yang 

akan dihasilkan, selain itu juga aktivitas tersebut dilakukan untuk melakukan 

pemutakhiran mengenai kebijakan-kebijakan yang berlaku di Kota Bandung dalam 

upaya untuk melakukan akselerasi kebijakan transportasi publik. 

Tahapan akhir dari kegiatan ini adalah melakukan analisis mengenai dampak yang 

ditimbulkan dari konversi angkutan kota dengan bis TMB. 

4.4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

4.4.1. Teknik Pengumpulan Data 

 Seperti yang telah disampaikan dalam tahapan penelitian di atas, data yang 

digunakan adalah data sekunder melalui survai instansional kepada SKPD terkait 

dengan implementasi kebijakan konversi angkutan kota dengan TMB. 

4.4.2. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan 

analisis kelayakan finansial dan kelayakan ekonomi, sehingga pada akhirnya akan 

diperoleh sebuah simpulan untuk menjawab pertanyaan dari penelitian yang 

dilakukan. 
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BAB V HASIL DAN LUARAN 

 

 

 

5.1. Hasil  

5.1.1. Deskripsi Wilayah Kota Bandung 

Luas Wilayah dan Administrasi Kota Bandung 

 
Gambar 3. 1 Peta Wilayah Kota Bandung 

Kota Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di Jawa Barat 

sekaligus menjadi ibu kota provinsi. Kota Bandung terletak 140 km sebelah 

tenggara Jakarta, dan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta 

dan Surabaya menurut jumlah penduduk. Jika dilhat dari aspek infrastrukur Kota 

Bandung yang terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibukota Propinsi 

Jawa Barat, merupakan lokasi yang  cukup strategis dan lengkap dilihat dari segi 

komunikasi, perekonomian maupun keamanan.  

Secara administrasi Wilayah Kota Bandung menurut Perda Kota 

Bandung Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pemekaran dan Pembentukan wilayah 



    

 

Kerja Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan 

Kota Bandung dengan luas sebesar 16.729,65 ha terbagi menjadi 30 Kecamatan 

dan 151 Kelurahan, seperti yang tercantum dalam tabel 3.1 berikut ini : 

Tabel 3. 1 Luas Kecamatan di Kota Bandung 

NO. KECAMATAN LUAS (KM2) 

1 Bandung Kulon 6,46 

2 Babakan Ciparay 7,45 

3 Bojongloa Keler 3,03 

4 Bojongloa Kidul 6,26 

5 Astanaanyar 2,89 

6 Regol 4,3 

7 Lengkong 5,9 

8 Bandung Kidul 6,06 

9 Buah Batu 7,93 

10 Rancasari 7,33 

11 Gedebage 9,58 

12 Cibiru 6,32 

13 Panyileukan 5,1 

14 Ujung Berung 6,4 

15 Cinambo 3,68 

16 Arcamanik 5,87 

17 Antapani 3,79 

18 Mandalajati 6,67 

19 Kiaracondong 6,12 

20 Batununggal 5,03 

21 Sumur Bandung 3,4 

22 Andir 3,71 

23 Cicendo 6,86 

24 Bandung Wetan 3,39 

25 Cibeunying Kidul 5,25 

26 Cibeunying Kaler 4,5 

27 Coblong 7,35 

28 Sukajadi 4,3 

29 Sukasari 6,27 

30 Cidadap 6,11 

Jumlah 167,31 

     Sumber : Kota Bandung Dalam Angka 2012 
 
 
 
 



    

 

Jumlah Penduduk Kota Bandung 

Berdasarkan data BPS terakhir, jumlah penduduk Kota Bandung tahun 

2012 adalah 2.455.517 dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki1.230.615 

(50,75%) dan jumlah penduduk perempuan 1.209.395 (49,25 %). Dari tahun 

2007-2012 rata-rata pertumbuhan penduduk adalah 1,06%. Tingkat pertumbuhan 

tersebut relatif menurun bila dibandingkan rata-rata tahun 2003-2008 sebesar 

1,1%. Pada tahun 2010, jumlah penduduk sedikit berkurang untuk kemudian 

meningkat lagi. Dengan luas wilayah sekitar 16.730 ha, maka kepadatan 

penduduk Kota Bandung pada tahun 2008 sebesar 142 jiwa/ha meningkat menjadi 

147 jiwa/ha pada tahun 2012. 

Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Babakan Ciparay 

dengan kepadatan penduduk 19,37 jiwa/km2, sedangkan jumlah penduduk paling 

sedikit ada di Kecamatan Cinambo, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Gede 

Bage, dan Panyileukan. Apabila dibandingkan dengan luas wilayah masing-

masing kecamatan, maka wilayah yang paling padat adalah kecamatan Bojongloa 

Kaler dengan kepadatan penduduk 38.983 jiwa/km2. Kepadatan penduduk terkecil 

adalah di Gede Bage, Cinambo, dan Panyileukan juga, seperti yang tercantum 

dalam tabel 3.2 berikut ini. 

Tabel Penduduk Kota Bandung Tahun 2011-2016 

 
Sumber: BPS Kota Bandung 2017 



    

 

Tabel Distribusi Penduduk Per Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2015 

 

 
Sumber: BPS Kota Bandung 2017 

Dari sisi pertumbuhan penduduk, pada tabel 3.3, diperoleh infromasi 

mengenai perkembangan kependudukan di Kota Bandung selama ini 

menunjukkan peningkatan, dapat dilihat dari jumlah penduduk pada tahun 2011 

sebanyak 2.429.176 jiwa meningkat menjadi 2.490.622 pada tahun 2016, sehingga 



    

 

laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kota Bandung pada tahun 2011-2016 

mencapai 2,53%. Pertumbuhan penduduk ini selain dikarenakan adanya fertilitas 

yang cukup tinggi (pertumbuhan penduduk alami), juga disebabkan adanya 

pertumbuhan penduduk migrasi, dimana terdapat migrasi masuk yang lebih besar 

daripada migrasi keluar (migrasi neto positif) atau dengan kata lain penduduk 

yang datang lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang keluar Kota 

Bandung. Jumlah penduduk tersebut mendiami wilayah seluas 167,30 km2 

sehingga rata-rata kepadatan penduduk pada tahun 2016 adalah 14.832 jiwa per 

km2. 

 

Tabel Profil Penduduk Kota Bandung 2011-2012 

 
Sumber: BPS Kota Bandung Tahun 2013 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa komposisi penduduk Kota 

Bandung menurut jenis kelamin relatif seimbang selama periode 2011-2012, 

dimana persentase penduduk pria sebesar 50,75% dan penduduk perempuan 

sebesar 49,25%. Selanjutnya penduduk Kota Bandung dapat dianalisis menurut 

struktur umurnya, sebagai informasi yang sangat penting karena berkaitan dengan 

risiko dan kebutuhan pelayanan yang berbeda-beda pada setiap kelompok.Jika 

dilihat dari struktur usia penduduk Kota Bandung, yang tergolong menonjol 

adalah usia pendidikan tinggi (20-24 tahun) atau awal usia kerja. Jumlah usia 



    

 

produktif relatif sangat besar. Jumlah balita yang awalnya menurun, namun dalam 

sepuluh tahun terakhir cenderung meningkat lagi.  

Artinya penduduk yang akan mendapat pendidikan dasar dan menengah 

dalam 5-10 tahun mendatang akan meningkat. Hal ini akan berkaitan dengan 

kapasitas layanan-kapasitas layanan pemerintah lainnya. 

Struktur Ekonomi Kota Bandung 

Struktur ekonomi Kota Bandung, antara tahun 2008-2012, bisa dilihat 

kontribusi terbesar berasal dari sektor perdagangan, hotel dan restoran, yaitu 

mencapai rata-rata 40,8% (berdasarkan harga berlaku). Kedua adalah sektor 

industri pengolahan sebesar 24,2%. Oleh kaena itu, secara umum struktur 

ekonomi Kota Bandung didominasi dari sektor tersier atau lebih banyak diberikan 

dari sektor jasa. 

Berdasarkan perkembangan data PDRB Kota Bandung tahun 2008- 2012 

pada tabel 3.4 dan tabel 3.5, terlihat bahwa kontribusi sektor industri pengolahan 

terus meningkat tetapi pertumbuhannya cenderung menurun, sehingga 

kontribusinya juga semakin menurun. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran, 

selain mengalami pertumbuhan, kontribusinya pada ekonomi Kota Bandung juga 

terus meningkat. Hal ini sesuai dengan fungsi Kota Bandung sebagai kota kolektif 

dan distributif. Sektor pengangkutan dan komunikasi yang umumnya berkaitan 

dengan kegiatan ekonomi riil dengan demikian juga mengalami pertumbuhan dan 

kontribusinya pada ekonomi Kota Bandung juga mengalami peningkatan. 

Tabel 3. 2 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Bandung atas Dasar Harga 

Konstan Tahun 2008-2012 

No Lapangan Usaha 
2008 2009 2010 2011 2012 

(Milyar) % (Milyar) % (Milyar) % (Milyar) % (Milyar) % 

1 Pertanian 72 0,27 74 0,25 63 0,2 67 0,19 72 0,19 

2 Industri Pengolahan 7.545 27,96 7.793 26,66 8.067 25,45 8.366 24,27 8.707 23,09 

3 
Listrik , Gas, dan 

Air Bersih 
628 2,33 690 2,36 762 2,4 844 2,45 936 2,48 

4 Bangunan/Konstruksi 1.308 4,85 1.432 4,9 1.592 5,02 1.783 5,17 2.091 5,55 

5 
Perdagangan, Hotel, 

dan Restoran 10.303 38,19 11.376 38,92 12.623 39,82 14.041 40,74 15.665 41,55 

6 
Pengangkutan dan 

Komunikasi 
2.852 10,57 3.147 10,77 3.501 11,05 3.885 11,27 4.355 11,55 



    

 

7 
Keuangan,Persewaan, 

dan Jasa Perusahaan 1.419 5,26 1.539 5,27 1.670 5,27 1.813 5,26 1.944 5,16 

8 Jasa-Jasa 2.852 10,57 3.177 10,87 3.417 10,78 3.666 10,64 3.933 10,43 

Total 26.979 100 29.228 100 31.697 100 34.464 100 37.702 100 

Sumber: BPS Kota Bandung, 2012 

 

Tabel Nilai PDRB Kota Bandung atas Dasar Harga BerlakuTahun 2012-2016 

 
Sumber: BPS Kota Bandung, 2016 

 

Pada tahun 2016 perekonomian kota Bandung tumbuh sebesar 7,79 % 

atau masih berada di atas laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Provinsi Jawa Barat 

tahun 2016, yang ada pada kisaran 6,23 %. Hal tersebut menunjukan bahwa Kota 

Bandung masih menjadi salah satu sumberpertumbuhan ekonomi yang penting di 

tingkat regional maupun di tingkat Nasional. Tingginya laju pertumbuhan 

ekonomi Kota Bandung jika dibandingkan provinsi dan nasional, karena 



    

 

dipengaruhi oleh fungsi kota sebagai daerah tujuan wisata keluarga, belanja, dan 

kuliner pada setiap akhir pekan, serta berkembangnya industri kreatif yang 

menopang ekonomi kota dan mata pencaharian penduduk. 

 

(Sumber: RTRW Kota Bandung 2011-2031) 

Gambar Sebaran Kegiatan Ekonomi di Kota Bandung 

Sebaran wilayah kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi 

tinggi terlihat pada gambar 3.1, dengan sektor basis yang cukup banyak terhadap 

Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut terlihat dari sektor ekonomi yang memiliki nilai 

LQ >1, yaitu: sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; sektor 

perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor 

bangunan/konstruksi; dan sektor jasa-jasa.  

PDRB Per Kapita dan Indeks Ketimpangan Pendapatan  

(Gini Rasio) 

Meningkatnya kesejahteraan/kemakmuran masyarakat merupakan salah 

satu tujuan utama dalam pembangunan. Indikasi kesejahteraan masyarakat ini 



    

 

dapat ditunjukkan dengan pendapatan per kapita (PDRB per kapita atas dasar 

harga konstan) Kota Bandung yang menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. 

Pada tahun 2008 pendapatan per kapita mencapai Rp11,77 juta/orang, dan pada 

tahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi Rp15,35 

juta/orang, seperti yang terlihat gambar 3.2 berikut ini. 

 
Gambar 3. 1 Perkembangan Pendapatan Per Kapita Kota Bandung  

Tahun 2008-2012 

Bila dibandingkan dengan tingkat nasional, pendapatan per kapita (atas 

dasar harga konstan) Kota Bandung berada di atas level nasional.Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bandung relatif lebih 

baik jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat nasional. Pada tahun 2008 

pendapatan perkapita nasional (atas dasar harga konstan) berada di level Rp 9,31 

juta/orang dan meningkat di tahun 2011 menjadi sebesar Rp 10,16 juta/orang. 

Selain tingginya angka Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Kota  

Bandung  juga  mengalami peningkatan ketimpangan yang sangat pesat. 

Pertumbuhan ekonomi Bandung yang pesat ternyata diiringi dengan peningkatan 



    

 

ketimpangan yang sangat tinggi. Salah satu cirinya adalah dengan 

membandingkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  pertumbuhan  konsumsi.  Jika  

pertumbuhan  pendapatan yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi tersebut 

tidak merata dan dinikmati hanya segelintir orang saja maka  pengeluaran  

konsumsi  rumah  tangga  rata‐ rata juga  akan  cenderung  tumbuh lebih  pelan.  

Ini terjadi  karena  orang‐ orang  kaya  dan  super  kaya  tersebut  akan  cenderung  

menyimpan penambahan pendapatannya  sebagai  tabungan  daripada  

mengkonsumsinya.  Akibatnya,  pertumbuhan pendapatan akan cenderung lebih 

cepat daripada pertumbuhan konsumsi. Indikasi ini sudah cukup terbukti.   

Indeks Gini atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk 

distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata 

pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki 

kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu 

setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 

menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki 

segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa. 

Dengan  menggunakan  data  SUSENAS  dapat  ditunjukkan  bahwa  

kenaikan  ketimpangan  pendapatan  di kota Bandung pada periode 2007 sampai 

2012 termasuk yang paling tinggi di Indonesia. Jika pada tahun 2007, indeks Gini 

kota Bandung  (ukuran  ketimpangan  pendapatan  standar)  adalah  sebesar  0.37, 

pada tahun  2012  meningkat  menjadi  0.47.  Ini  lebih  tinggi  dari  rata‐ rata  

nasional  yang  sebesar  0.41  (Arief Anshory Yusuf,  Pikiran Rakyat, 8 Januari 

2014). Berdasarkan kepada data tersebut, Kota Bandung merupakan salah satu 



    

 

Kota dengan gap atau memiliki jurang pendapatan yang cukup tinggi antara 

masyarakat golongan atas dan golongan menengah ke bawah. 

5.1.2. Transportasi Kota Bandung 

Kota Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Barat telah berkembang 

sebagai kota dengan berbagai jenis kegiatan, terutama sebagai kota perdagangan, 

jasa, pendidikan, dan industri. Akhir-akhir ini Kota Bandung berkembang pesat 

sebagai kota tujuan wisata, terutama pada hari-hari libur. Semua jenis kegiatan 

yang ada telah menjadi daya dorong yang besar bagi pertumbuhan ekonomi 

Bandung dan sekitarnya. Dengan laju pertumbuhan ekonomi diatas 9 % per tahun  

dan laju pertumbuhan penduduk sekitar sekitar 1,15 % per tahun, sedangkan 

populasi di wilayah Metropolitan Bandung sekitar 5,8 juta orang yang mencakup 

wilayah 56 kecamatan, sehingga hal tersebut harus didukung dengan infrastruktur 

sarana dan prasarana transportasi yang menunjang kepada pergerakan barang 

maupun manusia sebagai penopang dari aktivitas perekonomian di daerah 

tersebut. 

5.1.3. Sarana Transportasi 

Kota Bandung sebagai salah satu kota Metropolitan, memiliki sarana 

transportasi yang cukup lengkap, antara lain : 

1. Bus.  

Angkutan bus di Kota Bandung dioperasikan oleh Damri. Terdapat 12 

trayek yang pada saat ini dioperasikan dengan 243 kendaraan bus. Bus yang 

digunakan oleh Damri merupakan bus besar dengan kapasitas 40-62 tempat 

duduk. Seringkali terlihat pada jam sibuk pagi dan sore, bus kota Damri memuat 



    

 

penumpang yang cukup banyak. Selain Damri, terdapat satu trayek bus sedang 

yang dioperasikan oleh koperasi angkutan umum, yaitu: trayek Antapani - KPAD 

yang dioperasikan oleh Kobutri. Pada saat ini, Kobutri mengoperasikan 12 bus 

sedang. 

2. Angkutan Kota 

Jumlah trayek angkutan kota resmi di Kota Bandung berjumlah 38 trayek 

dengan 4.695 kendaraan (Dinas Perhubungan dalam Rencana Induk Transportasi, 

2006). Angkutan kota yang beroperasi di Kota Bandung selama 5 tahun terakhir 

belum pernah mengalami penambahan baik dari sisi jumlah kendaraan maupun 

jumlah trayek. Hal ini tidak sejalan dengan perkembangan kota dan pertumbuhan 

demand yang cukup pesat. Dampaknya adalah tumbuhnya angkutan tidak resmi 

serta ojeg khususnya pada daerah-daerah yang baru berkembang. Selain itu, 

jumlah kendaraan angkutan kota yang beroperasi di Kota Bandung tidak sesuai 

dengan jumlah kendaraan yang ditetapkan dalam SK Walikota Bandung. 

Menunjukkan bahwa tidak adanya kesesuaian dengan jumlah kendaraan menurut 

SK Walikota. Jumlah kendaraan yang beroperasi di lapangan adalah 4.695 

kendaraan, sementara jumlah kendaraan yang ditetapkan oleh SK Walikota 

adalah 5.436 kendaraan. 

3. Kereta 

Pelayanan jasa kereta api (KA) perkotaan di wilayah Kota Bandung 

hanya tersedia 2 jurusan pinggiran kota yakni ke Padalarang (8 KA/hari) dan ke 

Cicalengka (17 KA/hari). Di masa datang direncanakan akan dioperasikan 

jaringan Kereta Api Ringan (KAR) yang melayani koridor Timur - Barat di 



    

 

wilayah Kota Bandung. Angkutan jalan rel di Kota Bandung yang merupakan 

sistem transportasi sub urban dioperasikan oleh PT. KAI dengan menggunakan 

kereta api diesel (KRD). Stasiun utama adalah Kiaracondong dan terminal akhir 

di Padalarang dan Cicalengka. Angkutan jalan rel ini merupakan angkutan 

kommuter yang melayani koridor barat-timur yaitu antara Padalarang-Bandung-

Cicalengka. 

4. Taxi 

Terdapat sekitar 1.040 taksi di Bandung yang dioperasikan oleh enam 

perusahaan, yaitu: Centris, PuskopAU, Kota Kembang, Gemah Ripah, 4848, 

Kuat dan Blue Bird. Semua operator taksi merupakan perusahaan swasta. 

Beberapa taksi dimiliki secara individu tetapi dioperasikan dalam nama satu 

perusahaan. Berkaitan dengan berkurangnya permintaan akibat krisis moneter 

tahun 1998, beberapa perusahaan mengurangi armada operasional mereka. 

Sekitar 120 taksi (sekitar 13% dari armada kota) yang tidak dioperasikan. 

Berdasarkan kepada data BPS, pada tahun 2012 jumlah sarana angkutan 

umum dan kendaraan pribadi di Kota Bandung tercatat sebanyak 1.252.230 unit, 

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



    

 

 
 
 

Tabel Jumlah Sarana Angkutan Umum Dan Pribadi Menurut Jenisnya Di Kota Bandung 

 

Sumber : Kota Bandung Dalam Angka 2017 

Sedangkan panjang jalan di Kota Bandung tahun 2017 adalah 1.158,80 

Km. Jika dirinci menurut jenis permukaan jalan maka sepanjang 949 km hotmix, 

70,7 km penetrasi, sisanya sepanjang 216,69 km adalah beton. 



    

 

 

Pada gambar 3.3 disampaikan mengenai beberapa ruas jalan yang ada di 

kota Bandung berdasarkan fungsi dan hirarkinya, dan berdasarkan sistem 

jaringan jalan pada gambar 3.3 dibawah ini. 
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Pada Tabel diatas disampaikan mengenai beberapa ruas jalan yang ada di 

kota Bandung berdasarkan fungsi dan hirarkinya, dan berdasarkan sistem 

jaringan jalan pada Gambar di atas. 

Tabel Daftar Ruas Jalan Menurut Fungsi dan Hirarki Di Kota Bandung 

No. Nama Ruas Jalan Panjang (km) Status 

I. ARTERI PRIMER     

1.    Jl. Jend. Sudirman 6.79 Nasional 

2.    Jl. Asia Afrika 1.51 Nasional 

3.    Jl. Jend. A. Yani 5.4 Nasional 

4.    Jl. Raya Ujungberung 8.04 Nasional 

5.    Jl. Soekarno Hatta 18.46 Nasional 

6.    Jl. Dr. Junjunan 2 Kota Bandung 

7.    Jl. Pasteur 0.21 Kota Bandung 

8.    Jl. Cikapayang 0.37 Kota Bandung 

9.    Jl. Surapati 1.16 Kota Bandung 

10.   Jl. PHH. Mustofa 3.34 Kota Bandung 

        

II. KOLEKTOR PRIMER     

1.    Jl. Raya Setiabudhi 6.03 Propinsi 

2.    Jl. Sukajadi 2.57 Propinsi 

3.    Jl. HOS. Cjokroaminoto (Pasirkaliki) 2.18 Propinsi 

4.    Jl. Gardujati 0.41 Propinsi 

5.    Jl. Astana Anyar 0.76 Propinsi 

6.    Jl. Pasir Koja 0.13 Propinsi 

7.    Jl. K.H. Wahid Hasyim (Kopo) 2.96 Propinsi 

8.    Jl. Moch. Toha 3.47 Kota Bandung 

9.    Jl. Ters. Buah Batu 1.06 Propinsi 

10.   Jl. Ters. Kiaracondong 1.16 Propinsi 

11.   Jl. Moch. Ramdan 0.94 Kota Bandung 

12.   Jl. Ters. Pasir Koja 2.72 Kota Bandung 

13.   Jl. Rumah Sakit 2.83 Kota Bandung 

14.   Jl. Gedebage Selatan 3.08 Kota Bandung 

        

III. ARTERI SEKUNDER     

1.    Jl. Kiaracondong 4.12 Propinsi 

2.    Jl. Ters. Kiaracondong 0.99 Propinsi 



    

 

No. Nama Ruas Jalan Panjang (km) Status 

3.    Jl. Jamika 0.91 Kota Bandung 

4.    Jl. Peta 2.6 Kota Bandung 

5.    Jl. BKR 2.3 Kota Bandung 

6.    Jl. Pelajar Pejuang 45 1.48 Kota Bandung 

7.    Jl. Laswi 1.1 Kota Bandung 

8.    Jl. Sukabumi 0.64 Kota Bandung 

9.    Jl. Sentot Balibasa 0.2 Kota Bandung 

10.   Jl. Dipenogoro 0.66 Kota Bandung 

11.   Jl. W.R. Supratman 1.86 Kota Bandung 

12.   Jl. Jakarta 1.15 Kota Bandung 

13.   Jl. Ters. Jakarta 2.76 Kota Bandung 

14.   Jl. Ters. Pasirkoja 2.68 Kota Bandung 

15.   Jl. Pasirkoja 0.46 Kota Bandung 

16.   Jl. Abdul. Muis 1.68 Kota Bandung 

        

IV. ARTERI SEKUNDER     

1.    Jl. Ir. H. Juanda 5.64 Kota Bandung 

2.    Jl. Dipatiukur 1.83 Kota Bandung 

3.    Jl. Merdeka 1.04 Kota Bandung 

4.    Jl. Ciumbuleuit 2.44 Kota Bandung 

5.    Jl. Setiabudhi 1.48 Kota Bandung 

6.    Jl. Cihampelas 0.14 Kota Bandung 

7.    Jl. Siliwangi 1.06 Kota Bandung 

8.    Jl. Gegerkalong Hilir 2.1 Kota Bandung 

9.    Jl. Tubagus Ismail 1.27 Kota Bandung 

10.   Jl. Sadang Serang 0.71 Kota Bandung 

11.   Jl. Cikutra Barat 0.88 Kota Bandung 

12.   Jl. Cikutra Timur 2.37 Kota Bandung 

13.   Jl. Antapani Lama 1.26 Kota Bandung 

14.   Jl. Pacuan Kuda 2.44 Kota Bandung 

15.   Jl. Ciwastra 5.8 Kota Bandung 

16.   Jl. Rajawali Barat 1.02 Kota Bandung 

17.   Jl. Rajawali Timur 1.54 Kota Bandung 

18.   Jl. Kebonjati 1.4 Kota Bandung 

19.   Jl. Suniaraja 0.24 Kota Bandung 

20.   Jl. Lembong 0.45 Kota Bandung 

21.   Jl. Veteran 0.83 Kota Bandung 

 Sumber : Sumber : Dinas Bina Marga Kota Bandung 2012 



    

 

Berdasarkan kepada dua tabel di atas, dapat diperoleh informasi 

mengenai kondisi jalan di Kota Bandung tahun 2012 dari total sebanyak 1.236,48 

Km, jalan dengan kondisi baik sebanyak 57,68%, jalan dengan kondisi sedang 

sebanyak 15% dan jalan dengan kondisi rusak sebanyak 27,23%. 

Tabel Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi Jalan  

di Kota Bandung (Km) 

NO. STATUS KONDISI JALAN 

  JALAN BAIK SEDANG RUSAK 

1 Nasional 16.78 5.03 6.14 

2 Propinsi 8.77 2.63 6.14 

3 Kota 687.69 177.81 319.88 

Jumlah 713.24 185.47 337.77 

           Sumber : Kota Bandung Dalam Angka 2012 

Kondisi Jalan yang rusak sebanyak 27,23% lebih banyak disumbang oleh 

status jalan kota, sepanjang 319.88 Km atau 25,8% dari total panjang jalan yang 

ada di Kota Bandung. Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi drainase jalan yang 

kurang baik, sehingga ketika waktu hujan jalan-jalan tersebut biasanya tergenang 

air (banjir cileucang) dan pada akhirnya aspal akan cepat tergerus ketika dilintasi 

kendaraan pada saat tergenang oleh air. Selain itu juga pada kondisi tersebut 

biasanya akan menyebabkan kemacetan, karena laju kendaraan akan berkurang. 

5.1.4. Prasarana Transportasi 

Kondisi prasarana transportasi jalan terdiri dari simpul di Kota Bandung 

yang berwujud terminal penumpang dan terminal barang dan ruang lalu lintas, 

dimana terminal penumpang menurut wilayah pelayanannya dikelompokkan 

menjadi: 

1) Terminal penumpang tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk 

angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota antar propinsi, antar kota 

dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan perdesaan. 

2) Terminal penumpang tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk 

angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan perdesaan. 

3) Terminal penumpang tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk 

angkutan perdesaan. 



    

 

Sistem transportasi Kota Bandung terdiri dari angkutan darat jalan raya 

dan rel, dan angkutan udara. Prasarana transportasi di Kota Bandung terdiri atas: 

1. Terminal penumpang dan halte penumpang yang berjumlah 15 unit dengan 

tipe terminal A, B, dan C (sesuai dengan Kepmen Perhubungan No.31 Tahun 

1995) dan terdapat 20 pangkalan angkutan umum (kota) dan halte 

(pemberhentian angkutan umum) sekitar 144 unit, yaitu 89 unit dengan 

bangunan dan 55 unit tanpa bangunan. Halte ini terdistribusi di beberapa ruas 

jalan, baik yang berstatus jalan nasional, propinsi, maupun kabupaten/kota; 

2. Fasilitas pejalan kaki tersedia dalam bentuk trotoar yang sebagian trotoar 

masih dalam keadaan sedang dan rusak (32,27%); 

3. Fasilitas Bandar Udara Husein Sastranegara yang terletak di WP Bojonegara 

dan menempati area lahan 145 hektar dengan luas terminal 2.411,85 m2. 

Bandara ini dilengkapi dengan satu terminal yang melayani penerbangan 

domestik dan internasional; 

4. Prasarana perparkiran di Kota Bandung terbagi menjadi dua, yaitu: parkir di 

badan jalan (on street parking) dan parkir di luar jalan (off street parking). 

Parkir di badan jalan di Kota Bandung terbagi dalam empat kategori tempat, 

yaitu: jalan umum, jalan umum di tempat tertentu, parkir langganan, dan 

parkir di pasar (Badan Pengelola Parkir, Kota Bandung). Sedangkan parkir di 

luar jalan di Kota Bandung terbagi menjadi pelataran parkir, bangunan parkir, 

parkir di lantai dasar (basement); dan 

5. Stasiun kereta api yang berjumlah delapan stasiun antara lain Stasiun 

Cimindi, Stasiun Andir, Stasiun Ciroyom, Stasiun Bandung, Stasiun 

Cikudapateuh, Stasiun Kiaracondong, Stasiun Gedebage, dan Stasiun 

Cimekar. 

Terkait dengan studi ini maka pada Tabel dan gambar disampaikan 

mengenai beberapa terminal yang ada di Kota Bandung adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 



    

 

Tabel Daftar Terminal di Kota Bandung Berdasarkan Tipe A, B dan C 

No. Nama Terminal Tipe Luas (M2) 

1 Leuwi Panjang A 40 

2 Cicaheum A 11 

3 Ledeng B 2.35 

4 Ciroyom B 1.253 

5 Stasiun Hall C 4.236 

6 Dago C 2.449 

7 Ujung Berung C 1.675 

8 Antapani C 3.2 

9 Abdul Muis C 500 

10 Tegal Lega C 3 

11 Sadang serang C 3 

12 Gedebage C 2 

13 Cibaduyut C 700 

14 Ciwastra C 3.2 

15 Sederhana C 500 

  Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandung 

Berdasarkan hasil kajian Litbang dengan LPPM-ITB tahun 2003, 

Kondisi kota Bandung yang sudah berkembang menjadi kota metropolitan, maka 

penyediaan sistem transportasi yang efisien merupakan tuntutan, karena sistem 

ekonomi kota harus didukung oleh sistem tranfortasi yang handal. Salah satu 

elemen dari sistem transportasi kota yang penting adalah penyediaan jaringan 

pelayanan angkutan umum. Di kota Bandung jaringan pelayanan angkutan umum 

didominasi oleh trayek angkot yang mengambil porsi lebih dari 97% dari 

pelayanan angkutan umum yang ada. 

Berbagai permasalahan timbul seiring dengan berjalannya waktu, dimana 

kapasitas prasarana jalan dan terminal yang ada tidak memungkinkan lagi bahwa 

untuk masa datang angkutan umum di Bandung tetap didominasi oleh angkot, 

yang ada pada prakteknya banyak memberikan gangguan bagi lalulintas. Ide 



    

 

perubahan armada angkot menjadi bus sedang dan bus besar merupakan salah 

satu jawaban terhadap permasalahan tersebut. Tentu saja untuk melakukan 

perubahan diperlukan skema yang jelas, berikut dengan perubahan hirarki trayek, 

sistem pengusahaan, dan perbaikan pada sisi suplai jaringan jalan. 
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Tercatat pada tahun 2010 berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota 

Bandung tercatat ada sekitar 39 trayek angkutan kota di Kota Bandung, dimana 

lintasan trayek Abdul Muis-Cicaheum via Binong tercatat sebagai trayek dengan 

jumlah armada terbanyak yaitu 355 armada sedangkan lintasan trayek Cibogo-

Elang merupakan trayek dengan jumlah armada paling sedikit dengan jumlah 32 

armada. Jika dilihat berdasarkan jarak lintasan trayek maka trayek Bumi 

Panyileukan-Sekemirung adalah lintasan trayek terpanjang dengan jarak sekitar 

24,35 kilometer . Data setengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.11. berikut ini. 

 

Tabel Jumlah Armada Angkutan Kota Di Kota Bandung Tahun 2016 

N0. LINTASAN TRAYEK JARAK (KM) JUMLAH ARMADA 

1 Abdul Muis – Cicaheum via Binong 16,3 355 

2 Abdul Muis – Cicaheum via Aceh 11,35 100 

3 Abdul Muis – Dago 9,3 271 

4 Abdul Muis – Ledeng 16 245 

5 Abdul Muis – Elang 9,75 101 

6 Cicaheum – Ledeng 14,25 214 

7 Cicaheum – Ciroyom 17 206 

8 Cicaheum – Ciwastra – Derwati 17 200 

9 Cicaheum – Cibaduyut 16,1 150 

10 St. Hall – Dago 10 52 

11 St. Hall – Sd. Serang 11 150 

12 St. Hall – Ciumbuleuit via Eyekman 9,8 53 

13 St. Hall – Ciumbuleuit via Cihampelas 8,3 30 

14 St. Hall – Gede Bage 21 200 

15 St. Hall – Sarijadi 10,2 80 

16 St. Hall – Gunung Batu 8,5 53 

17 Margahayu Raya – Ledeng 19,8 125 

18 Dago – Riung Bandung 20,6 201 

19 Pasar Induk Caringin – Dago 19,85 140 

20 Panghegar – Dipati Ukur – Dago 19,35 155 

21 Ciroyom – Sarijadi via Sukajadi 11,75 88 

22 Ciroyom – Sarijadi via Setrasari 10,75 31 

23 Ciroyom – Bumi Asri 8,35 115 

24 Ciroyom – Cikudapateh 12,9 140 

25 Sederhana – Cipagalo 16,05 276 



 

N0. LINTASAN TRAYEK JARAK (KM) JUMLAH ARMADA 

26 Sederhana – Cijerah 8,9 63 

27 Sederhana – Cimindi 9 55 

28 Ciwastra – Ujung Berung 13,40 32 

29 Cisitu – Tegallega 13,95 82 

30 Cijerah – Ciwastra – Derwati 22,30 200 

31 Elang – Gedebage – Ujung Berung 22,45 115 

32 Abdul Muis – Mengger 10,55 25 

33 Cicadas – Elang 18,05 300 

34 Antapani – Ciroyom 13,7 160 

35 Cicadas – Cibiru – Panyileukan 13,65 200 

36 Bumi Panyileukan – Sekemirung 24,35 125 

37 Sadangserang – Caringin 18,1 200 

38 Cibaduyut – Karang Setra 16,6 201 

39 Ciboga – Elang 7 32 

Jumlah 108 5,521 

Sumber : Kota Bandung Dalam Angka 2017 

Jika dibandingkan dengan rute yang dimiliki oleh Perum Damri, dengan 

jumlah armada Siap Guna (SG) sebanyak 238 unit, dan armada Siap Guna 

Operasi sebanyak 193 unit, sedangkan armada yang Siap Operasi hanya sebanyak 

163 unit, namun Armada bus tersebut dipergunakan untuk melayani angkutan 

ekonomi sebanyak 91 unit dengan rata-rata load factor 82%, dan pelayanan non 

ekonomi sebanyak 72 unit dengan rata-rata load factor 83%. Cukup tingginya 

rata-rata load factor menjadi salah satu indikator, bahwa masyarakat di Kota 

Bandung lebih senang menggunakan kendaraan umum dengan jenis Damri, 

karena tarifnya relatif murah, untuk jenis pelayanan dan trayek Damri dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 3. 3 Jenis Pelayanan dan Trayek Damri Kota Bandung Tahun 2016 

NO Jenis Pelayanan dan Trayek Damri Kota Bandung 

  Jenis Pelayanan Rute 

1 Ekonomi  Rute Cicaheum-Cibeureum. 

     Rute Ledeng-Leuwi Panjang. 

     Rute Dago-Leuwi Panjang. 

     Rute Elang-Cibiru. 

     Rute Tanjung Sari-Kebon Kelapa. 

     Rute Cicaheum-Leuwi Panjang. 



 

NO Jenis Pelayanan dan Trayek Damri Kota Bandung 

      Rute Cibiru-Leuwi Panjang. 

     Rute Ciburuy-Alun alun. 

2 Non Ekonomi  Rute Tanjung Sari-Kebon Kelapa 

3 Non Ekonomi  Rute Cicaheum-Cibeureum. 

     Rute Ledeng-Leuwi Panjang. 

     Rute Cicaheum-Leuwi Panjang. 

     Rute Cibiru-Kbn Kelapa. 

4 Ekonomi Via tol  Rute Elang-Jatinangor. 

     Rute Dipatiukur-Jatinangor 

5 Non Ekonomi Via tol  Rute Elang-Jatinangor. 

     Rute Dipatiukur-Jatinangor 

6 Non Ekonomi  Rute Kotabaru Parahyangan-Alun alun. 

7 Non Ekonomi  Rute Kuningan – Bandung. 

     Rute Bandung-Indramayu. 

Sumber : Perum Damri Kota Bandung, 2017 

Prasarana transportasi lainnya adalah stasiun kereta api merupakan 

tempat kereta api berangkat atau berhenti untuk melayani naik dan turun 

penumpang dan atau bongkar muat barang dan/atau untuk keperluan operasi 

kereta api. Untuk wilayah kota Bandung sendiri memiliki berberapa stasiun 

kereta api yang meliput : 

1. Stasiun KA Andir; 

2. Stasiun KA Bandung; 

3. Stasiun KA Cikuda Pateuh 

4. Stasiun KA Cimekar 

5. Stasiun KA Cimindi 

6. Stasiun KA Gado Bangkong 

7. Stasiun KA Gede Bage (Peti Kemas) 

8. Stasiun Kiara Condong 



 

 

Sumber: PT. KAI DAOP II 

 

Gambar Jalur Jaringan Kereta Api yang Dioperasikan dan  

Tidak Dioperasikan 

Berdasarkan gambar di atas, stasiun Bandung dan Kiaracondong 

merupakan stasiun utama dalam konteks Metropolitan Bandung. Dalam wilayah 

Metropolitan Bandung, Kota Bandung dilayani oleh jaringan kereta api jalur 

ganda dan jalur tunggal. Beberapa jaringan kereta api yang ada di Kota Bandung 

tidak dioperasikan, yaitu: jaringan menuju Kecamatan Tanjungsari (Kabupaten 

Sumedang) dan menuju Kecamatan Ciwidey. sedangkan Stasiun Gedebage sudah 

tidak dioperasikan lagi sebagai stasiun penumpang dan pada saat ini 

diperuntukkan sebagai stasiun terminal peti kemas. Jaringan kereta api Kota 

Bandung ini dilayani oleh sarana kereta api kelas ekonomi dan patas, baik dalam 

skala regional Metropolitan Bandung maupun daerah-daerah di Pulau Jawa 



 

lainnya. Keberadaan jaringan kereta api ini cukup signifikan memberikan tarikan 

pergerakan menuju Kota Bandung. 

5.1.5. Permasalahan Transportasi Kota Bandung 

Fokus dari penelitian yang telah diidentifikasi sebelumnya adalah 

mengenai permasalahan transportasi publik di Kota Bandung dan kemacetan, 

sejalan dengan hal tesebut, didalam dokumen kajian Masterplan Transportasi Kota 

Bandung telah diidentifikasi mengenai permasalahan-permasalahan transportasi, 

baik dari sudut pandang saran dan prasarana transportasi. 

Tidak adanya kebijakan pembatasan kendaraan di Kota Bandung secara 

menyeluruh dan masih rendahnya kualitas pelayanan transportasi publik, menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dari tingginya angka pertumbuhan kendaraan di 

Kota Bandung. Disisi lain, lebar dan panjang jalan dan tidak mampu mengatasi 

pertambahan jumlah kendaraan yang semakin cepat yang didorong mudahnya 

masyarakat dalam memperoleh kendaraan melalui fasilitas kredit kepemilikan 

kendaraan bermotor.  

Kemacetan terutama terjadi pada jam-jam sibuk pada pagi, siang dan sore 

hari. Di Pagi hari, hampir mayoritas masyarakat di Kota Bandung memulai 

aktivitasnya, tercatat berdasarkan data BKKBN Kota Bandung, sebanyak 665.252 

penduduk usia remaja (10-24 tahun), dengan rincian Jumlah murid SD di Kota 

Bandung berjumlah 242.272 orang. Sedangkan jumlah siswa SMP sebesar 

131.313 orang. Sementara itu, sebanyak 83.073 siswa SMK dan 48.640 siswa 

SMA dan sisanya mahasiswa. Selain itu, aktivitas lainnya masyarakat di Kota 

Bandung bekerja dan berbelanja, sehingga tercatat sebanyak 2,4 juta penduduk 

Kota Bandung menjadi bagian dari permasalahan transportasi yang hanya 

memiliki luasan sebesar 167 Ha dan panjang jalan kuran dari 1.236,48 Km. 

Kontribusi lainnya dari permasalahan transportasi Kota Bandung adalah tingginya 

mobilitas warga baik dari Kota Bandung maupun sekitar Kota Bandung, seperti 

Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. 

Pada hari libur permasalahan transportasi dan kemacetan di Kota 

Bandung tidak menjadi lebih baik, beberapa ruas jalan seperti Pasteur, Dago, 



 

Cihampelas, Riau, Kopo, Sukajadi, Pasar Baru, dan daerah Dalem Kaum serta 

Gatot Subroto menjadi dareah langgan macet. Kondisi tersebut akan diperparah 

jika terjadi hujan. Dalam beberapa kasus ruas jalan yang tidak memiliki kualitas 

drainase akan menyebabkan kemacetan yang cukup hebat. 

Beberapa solusi kebijakan sudah dijalankan oleh Pemerintah Kota 

Bandung, mulai dari periode 2008-2013 hingga periode sekarang 2013-2018, 

kebijakan tersebut mulai dari pembatasan jumlah penumpang kendaraan roda 

empat dengan konsep 4 in 1 serta kebijakan membangun transportasi massal 

dengan konsep Trans Metro Bandung (TMB). Kurang baiknya sistem transportasi 

di Kota Bandung, menjadikan 10 unit Trans Metro Bandung (TMB) yang sudah 

beroperasi pada tahun 2008 pernah tidak beroperasi, karena permasalahan lelang 

untuk pengelola (operator), permaslahan lainnya adalah terbengkalainya 

pembangunan sejumlah selter di koridor I jalur TMB. Sedangkan koridor II baru 

beroperasi pada akhir tahun 2012 menjelang berakhirnya kepemimpinan Walikota 

Dada Rosada. 

Penyediaan sarana transportasi umum di Kota Bandung sampai saat ini 

didominasi oleh operasi angkutan kota (angkot). Sampai saat ini tercatat sebanyak 

5.521 unit angkot yang beroperasi dalam 38 trayek. Pada umumnya angkot 

dikelola oleh operator perorangan yang dikoordinir oleh Organda melalui wadah 

koperasi angkutan kota, seperti KOBANTER, KOBUTRI, dan KOPAMAS. 

Untuk bus kota di Kota Bandung, pengoperasiannya dikelola oleh badan 

usaha pemerintah yakni Perum DAMRI. Saat ini Perum DAMRI memiLiki 

jumLah armada bus sebanyak 214 unit yang meLayani 12 rute operasionaL. 

Akar permasalahan dalam sistem transportasi di kota bandung secara 

umum dikeLompokan menjadi dua, yakni dari sisi permintaan (demand) dan dari 

sisi sediaan (supply) sistem transportasi. Angkutan Kota di Bandung masih terlalu 

banyak melayani pergerakan di tengah Kota Bandung. Tidak heran karena 

wilayah tengah Kota Bandung ini mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. 

Selain itu wilayah tengah Kota Bandung ini juga melayani pergerakan yang tinggi 

di Kota Bandung. Selain itu jaringan angkutan umum di Kota Bandung lebih 

banyak merupakan trayek langsung. Trayek langsung ini mempunyai cakupan 



 

wilayah yang cukup luas. Tetapi jumlah demand di jenis trayek ini cukup kecil. 

Selain itu konsekuensi trayek langsung harus menggunakan Bus Kecil karena 

melayani jalan-jalan lokal/kecil di seluruh Bandung 

Dari sisi permintaan (demand) perjalanan, yang menjadi penyebab 

masalah transportasi adaLah : 

1. Adanya tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup besar 

Sampai saat ini jumLah penduduk Kota Bandung 2,4 juta jiwa dengan tingkat 

pertumbuhan rata-rata 2 % pertahun; 

2. Adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

Struktur ekonomi Kota Bandung berdasarkan data PDRB menunjukkan 

bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran, pemerintahan, dan sektor 

konstruksi merupakan aktivitas ekonomi utama dengan kontribusi pada 

PDRB mencapai 70,83%. Hal tersebut mendorong aktivitas ekonomi yang 

didominasi oleh kegiatan perdagangan dan jasa merupakan kontributor utama 

bagi penambahan jumlah permintaan perjalanan di wilayah Kota Bandung; 

3. Tata guna lahan yang belum terpola dan tersistem dengan baik 

Perkembangan lokasi perumahan di wilayah sub-urban yang mengelilingi 

pusat kegiatan tengah kota menyebabkan jumlah dan panjang perjalanan yang 

terjadi menjadi bertambah besar; 

4. Tingkat kepemilikan kendaraan yang semakin besar 

Besarnya jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan-jalan (yang tercatat di 

Polwiltabes Bandung sebanyak 362.277 kendaraan) yang ada di wilayah kota 

bandung menyebabkan kemacetan lalu lintas yang semakin parah. 

Dari sisi penawaran (supply) jaringan transportasi, yang menjadi 

penyebab masalah transportasi adaLah ; 

1. Kapasitas jaringan jalan yang tidak memadai 

Total panjang jalan di kota bandung hanya sekitar 1.038,71 km, tidak 

mencukupi untuk menampung besarnya jumLah kendaraan yang beroperasi; 

2. Tingkat pelayanan angkutan umum yang masih rendah 

Sebagian besar angkutan umum yang tersedia masih beroperasi tanpa jadwaL 

pasti, kecepatan operasi yang rendah, dan okupansinya sangat tinggi; 



 

3. Kapasitas angkutan umum yang terbatas 

Kapasitas total sistem angkutan umum di Kota Bandung hanya 70% dari 

jumlah permintaan perjalanan mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan; 

4. Tingkat aksesibiLitas terhadap angkutan umum yang terbatas 

Banyaknya angkutan ojeg dan becak yang menjadi feeder angkutan umum 

lain yang lebih besar menunjukan penetrasi area layanan angkutan umum di 

Kota Bandung masih perlu ditingkatkan. 

 

5.1.6. Kebijakan Transportasi Kota Bandung 

Esensi dari Otonomi daerah adalah memberikan ruang gerak yang 

leluasa kepada setiap kepala daerah dalam menentukan arah kebijakan yang akan 

ditentukan sesuai dengan permasalahan yang dihadapai oleh daerah tersebut. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan 

mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang 

substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-

cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Karena itu Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat 

hingga daerah. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (dan perubahannya pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah) dalam perencanaan, diamanatkan juga bahwa 

Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan 

pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.  

RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2018 merupakan rencana 

pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat 

visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandung periode 

2014-2018, juga berpedoman pada visi dan misi Kota Bandung beserta arah 

pembangunannya. 



 

RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yang diarahkan 

pada pencapaian tujuan nasional.  

Untuk mewujudkan visi daerah pembangunan jangka panjang “Kota 

Bandung Bermartabat” (Bandung Dignified City), ditempuh melalui 6 (enam) misi 

pembangunan yaitu : 

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang handal dan religius. 

2. Mengembangkan Perekonomian kota yang berdaya saing. 

3. Mengembangkan kehidupan sosial budaya kota yang kreatif, berkesadaran 

tinggi serta berhati nurani. 

4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota. 

5. Meningkatkan tatakelola Pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, 

transparan.  

6. Mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu 

Dalam proses penjabaran misi RPJPD, fokus ditujukan kepada misi 

keenam yakni Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota dengan 

penjabarannya adalah sebagai berikut : 

1. Terwujudnya kualitas udara dan air memenuhi baku mutu; 

2. Terjamin dan tersedianya kuantitas dan kualitas air (air permukaan, air tanah 

dangkal dan air tanah dalam); 

3. Terwujudnya pengelolaan limbah yang efektif dan bernilai ekonomi; 

4. Tersedianya Ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan; 

5. Tersedianya Sistem transportasi yang selamat, efisien, nyaman, terjangkau dan 

ramah lingkungan; 

6. Terwujudnya sarana dan prasarana yang memenuhi standar teknis/ standar 

pelayanan minimal; 

7. Terwujudnya mitigasi Bencana yang handal. 

RPJPD 2005-2025 telah mengamanatkan mengenai konsep perencanaan 

transportasi yang handal pada poin kelima, yakni terwujudnya sistem transportasi 

yang selamat, eifisien nyaman, terjangkau, dan  ramah lingkungan. Sehingga hal 



 

tersebut harus tercapai dalam kurun waktu 2005-2025 atau dalam lima kali masa 

pemerintahan Kepala daerah Kota Bandung. 

A. Perkembangan Kebijakan Transportasi Publik Pada Periode  

2008-2013 

Pada era pemerintahan Walikota Kota Bandung Dada Rosada dan Wakil 

Walikota Ayi Vivananda, dalam rangka menuju visi Kota Bandung 2005-2025, 

disusunlah visi Kota Bandung periode 2008-2013 yakni, Memantapkan Kota 

Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat. 

Kota Bermartabat diartikan sebagai kota yang mempunyai jati diri, harga 

diri dan kebanggaan bagi seluruh warganya, memiliki pelayanan politik prima 

tanpa membedakan status. Arah visi tersebut adalah memerankan Kota Bandung 

sebagai pusat pertumbuhan sektor jasa yang memberikan manfaat khususnya bagi 

warga Bandung, Jawa Barat dan Nasional pada umumnya.  

Kota Jasa Bermartabat memiliki dimensi : 

1. Pemenuhan kondisi lingkungan hidup yang bersih, sehat, indah, hijau dan 

berbunga; 

2. Pemenuhan kondisi lingkungan sosial yang aman, tertib, stabil dan dinamis; 

3. Pemenuhan kondisi lingkungan ekonomi sehingga tercapai kemakmuran 

ekonomi warganya; 

4. Pemenuhan kondisi lingkungan keagamaan yang penuh toleransi, berakhlak 

mulia dan kesadaran perikehidupan majemuk; 

5. Pemenuhan kondisi tata ruang yang seimbang dan harmonis; 

Dalam mencapai visi tersebut juga dijunjung motto ‘Bermartabat’ yaitu 

Bersih, Makmur, Taat, Bersahabat. Dengan misi Kota Bandung Tahun 2008-2013 

merupakan penjabaran dari misi Tahap II dalam RPJPD Kota Bandung 2005-2025 

dan sinergis dengan sasaran yang akan dicapai pada misi Tahap II tersebut, 

adapun misi tersebut terdiri dari : 

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, 

professional dan bedaya saing; 



 

2. Mengembangkan Profesional Kota yang bedaya saing dalam menunjang 

penciptaan lapangan kerja dan pelayanan publik serta meningkatkan peranan 

swasta dalam pembangunan Ekonomi Kota; 

3. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengembangkan budaya kota yang 

tertib, aman, kreatif, berprestasi dalam menunjang kota jasa bermartabat; 

4. Menata Kota Bandung menuju metropolitan terpadu yang berwawasan 

lingkungan; 

5. Meningkatkan kinerja pemerintah Kota yang efektif, efisien, akuntabel dan 

Transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan Kota 

Metropolitan; 

6. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan 

Kota yang akuntabel dan transparan dalam menunjang Sistem pemerintahan 

yang bersih dan berwibawa. 

Dalam konteks pengembangan sistem transportasi, sejalan dengan 

RPJPD, dalam RPJMD tahap II ini tercantum dalam misi keempat yakni “Menata 

Kota Bandung Menuju Metropolitan Terpadu yang berwawasan  lingkungan”. 

Terdapat delapan tujuan untuk mencapai misi tesebut. Adapun untuk 

pengembangan sistem transportasi terdapat pada tujuan keenam yaitu : 

Menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, nyaman, terjangkau dan 

Ramah lingkungan. Dengan sasaran sebagai berikut : 

1. Berkembangnya sistem prasarana transportasi yang mendukung struktur 

ruang kota ; 

2. Terkendalinya aspek-aspek penyebab kemacetan dan kecelakaan; 

3. Berkembangnya Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) dan 

terbatasnya penggunaan kendaraan bermotor. 

Secara khusus, disebutkan bahwa Kota Bandung atau Kawasan Kota 

Bandung adalah menjadi salah satu fokus penting, penetapan ini diantaranya 

didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat. Adapun fokus 

Kota Bandung pada RPJMD Propinsi Jawa Barat salah satunya adalah dengan 

Pembangunan infrastruktur transportasi. Hal tersebut sebagai konsekuensi dari 

keberadaan Kota Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa barat. 



 

Sebagai salah satu kota terpenting di Indonesia, di Kota Bandung 

memiliki fasilitas sarana publik yang cukup banyak. Permasalahan yang kerap 

terjadi adalah terletak pada daya dukung sarana transportasi yang terkait dan 

dengan berbagai aktivitas di berbagai sarana publik tersebut.  

Sebagai bentuk dari implementasi kebijakan sebenarnya pemerintah 

Kota Bandung telah memperkenalkan Trans Metro Bandung (TMB) sebagai Bus 

Rapid Transit (BRT) System di kota Bandung yang diresmikan pada tanggal 22 

Desember 2008. Hal tersebut diharapkan sebagai solusi kebijakan untuk 

mengatasi permasalahan kemacetan di Kota Bandung.  

Namun TMB benar-benar beroperasi pada tanggal 24 September 2009 

pada koridor I, yaitu koridor Cibeureum-Cibiru sejauh 16 km, untuk koridor 

tersebut terdapat 16 halte di jalur Trans Metro Bandung dengan jumlah bus 

sebanyak 10 unit merupakan bantuan dari Kementerian Perhubungan (APBN) Bus 

koridor I tersebut hanya melewati Jalan By Pass Soekarno Hatta. Mundurnya 

pengoperasian TMB untuk koridor I tidak terlepas dari penolakan yang dilakukan 

oleh kelompok/asosiasi dan pengusaha angkutan kota yang berada pada koridor 

tersebut, terutama untuk trayek 05 Cicaheum-Cicadas.  

Pada dasarnya pengimplemantasian kebijakan Bus TMB bertujuan untuk 

menata sistem transportasi dan mengurai kemacetan di Kota Bandung, dengan 

cara meningkatkan daya tarik masyarakat untuk menggunakan transportasi publik. 

Hal tersebut tercermin dari proses awal pembentukan TMB merupakan proyek 

patungan antara pemerintah kota Bandung dengan Perum II DAMRI Bandung 

dalam memberikan layanan transportasi massal dengan harga murah, fasilitas dan 

kenyamanan yang terjamin serta tepat waktu ke tujuan.  

Berbeda dengan koridor I, untuk pengembangan pada tahap kedua 

Operasional TMB (Trans Metro Bandung) Koridor 2 (Cicaheum-Cibeureum) 

secara resmi di luncurkan oleh Wali Kota Bandung pada tanggal 27 Desember 

2012. Hal tersebut mendapat respon cukup baik dari masyarakat dengan tingginya 

tingkat partisipasi masyarakat yang memanfaatkan TMB koridor II sebelum acara 

peresmian dilakukan oleh Walikota Dada Rosada.. 



 

“Sebenarnya pelaksanaan operasional TMB koridor 2 ini telah 

dilaksanakan sejak tanggal 10 Desember 2012, dan terhitung sebanyak 

12.800 orang yang sudah menggunakan TMB, dengan komposisi 

penumpang umum 60% dan sisanya pelajar/mahasiswa. Harga tiket 

untuk umum pada koridor 2 ini sebesar Rp. 3.000,- sedangkan untuk 

pelajar dan mahasiswa sebesar Rp. 1.500,-" ujarnya. Pada koridor 2 

tersebut jumlahnya sebanyak 10 buah yang merupakan bantuan dari 

Kementerian Perhubungan. Sedangkan sebagai penyedia 

jasa/operatornya adalah dari Perum Damri sebagai pemenang tender. 

"Untuk mendukung pelaksanaan TMB ini, telah dibangun 19 shelter 

dengan dana yang berasal dari APBD Kota Bandung tahun 2012 

sebesar 1,4 M, bus TMB untuk koridor 2 berdasarkan keputusan 

Walikota Bandung No. 551/Kep.764-Dishub/2012 adalah sebanyak 40 

unit, sehingga kekurangan armada bus yang 30 buah diharapkan pada 

tahun 2013 dapat terpenuhi”.  

“Untuk pengembangan koridor selanjutnya Pemerintah Kota Bandung 

telah merencanakan sebanyak 13 koridor pengoperasian TMB dan pada 

tahun 2013 nanti diharapkan koridor 3 (Cicaheum-Setrasari) dapat 

terealisasi”. Ricky Gustiadi Kepala Dinas Kota Bandung sumber 

Diskominfo Bandung 27 Desember 2012. 

"Dengan diresmikannya koridor 2 ini, mudah-mudahan dapat menjadi 

rangsangan fasilitas yang belum selesai dapat segera dituntaskan," 

"Saat ini baru ada 2 koridor, apakah ditambah atau tidak, kita lihat saja 

hasil dari penelitian dari konsultan transportasi yang sudah saya minta 

ke dishub itu," Dada Rosada Walikota Bandung sumber Diskominfo 

Bandung 27 Desember 2012. 

Pada era kepemimpinan Dada Rosada ini  pula, disusun Masterplan 

Transportasi Bandung 2031. Hal tersebut sebagai respon dari ditetapkannya 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) Kota Bandung 2009-2031. Dalam 

dokumen tersebut dinyatakan bahwa sebagai aleternatif pengembangan 

transportasi terpadu akan dibangun monorel dan kereta gantung. Selain itu 

pemerintah kota Bandung mengkaji rute angkutan kota. Nantinya angkutan kota 

hanya sebagai feeder bagi masyarakat kota, sebagai tindaklanutnya Pemerintah 

Kota Bandung akan mengkaji kebutuhan angkutan umum di Kota Bandung. 



 

“Kota Bandung sudah merampungkan masterplan yang sudah segera di 

ekspos dalam beberapa hari ke depan. Pembuatan masterplan tersebut 

dibiayai oleh Pemerintah Prancis. Bandung akan memabah shelter dan 

trans metro bandung, serta menambah koridor angkutan massal” Dada 

Rosada Walikota Bandung. sumber www.tempo.co.id. 6 Januari 2011. 

Pada tahun 2013 Upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 

Bandung dibawah kepemimpinan Dada Rosada adalah melakukan kerjasama 

dengan pihak Polrestabes Bandung dengan mengeluarkan kebijakan pembatasan 

penumpang atau yang dikenal dengan 4 in 1 bagi kendaraan roda empat yang akan 

melintas di jalan Dr. Djundjunan atau yang keluar tol Pasteur setiap hari Sabtu 

mulai pukul 09.00-13.00.  

“Kepwal itu menjelaskan kendaraan pribadi jenis roda empat wajib 

berisi empat orang sewaktu melintas di kawasan Jalan Pasteur tepatnya 

mulai keluar dari Gerbang Tol Pasteur. Artinya kalau Kepwal sudah 

turun,kami bisa optimal dalam melaksanakan sistem four in one, 

terutama memberikan sanksi kepada pelanggarnya." Kasatlantas 

Polrestabes Bandung AKBP Yully Kurniawan. sumber www.detik.com. 

13 September 2013  

Upaya-upaya yang dilakukan tersebut sebagai bagian dari implementasi 

kebijakan dalam mengurai kemacetan yang terjadi di Kota Bandung. Namun pada 

akhirnya segala kebijakan yang telah dilakukan banyak menemui kendala baik 

dari tataran teknis daya dukung maupun pada tataran operasional. Sehingga 

masyarakat sebagai objek dari kebijakan tersebut tidak menerima manfaat dengan 

secara optimal. 

B. Perkembangan Kebijakan Transportasi Publik Pada Periode  

2013-2018 

Pada masa kepemimpinan Walikota Ridwan Kamil dan Wakil Walikota 

Oded M. Danial disusunlah visi Kota Bandung Tahun 2013-2018 yaitu : 

Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera, hal tersebut 

merupakan visi yang selaras dengan visi Kota Bandung Yang Bermartabat tahun 

2025.  

Dalam konteks penelitian ini, fokus pemerintahan Kota Bandung periode 

2013-2018 dalam konteks pemecahan masalah transportasi dan kemacetan di Kota 



 

Bandung, tertuang didalam misi pertama yakni,  “Mewujudkan Bandung nyaman 

melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian 

pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan”.  Pijakan misi 

pada RPJMD 2014-2018 ternyata sejalan dengan Misi RPJPD keempat  yakni, 

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota 

Hal tersebut sebagai upaya untuk mencapai tujuan Kota Bandung yakni, 

Mewujudkan sistem transportasi yang aman, nyaman, efisien, memadai, handal 

dan ramah dan sasaranya adalah Terwujudnya sistem transportasi dalam rangka 

peningkatan pelayanan transportasi publik yang nyaman serta mengendalikan 

kemacetan. Dengan strategi yang dilakukan yakni tersedianya prasarana dan 

fasilitas perhubungan yang memadai dan Mengendalikan aspek-aspek kemacetan. 

Adapun arahan kebijakan untuk startegi pertama yakni tersedianya 

prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai adalah sebagai berikut : 

1. meningkatkan sarana dan prasarana dasar perhubungan; 

2. Pembangunan Sarana Angkutan Umum Masal (SAUM) berbasis rel;  

3. Menyediakan fasilitas terminal yang layak; 

4. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan 

5. Meningkatkan Kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 

6. Penataan Angkutan Umum 

Sedangkan strategi kedua untuk mengendalikan aspek-aspek kemacetan 

arahan kebijakannya adalah menyediakan fasilitas kelengkapan jalan (Rambu, 

Marka, Traffic light, paku jalan, marka parkir dll) 

Sejatinya arahan pengembangan transportasi yang akan dilakukan 

merupakan kelanjutan dari pengembangan transportasi pada masa kepemimpinan 

Walikota Kota Bandung periode, namun yang berbeda adalah dalam proses teknis 

dan implementasi dari kebijakan transportasi itu sendiri. 

“semua kebijakan memang tidak terlepas dari induknya RPJPD jadi 

semuanya mengacu kesana, arahanya sama dengan zaman pa dada, 

hanya pa RK jika menjelaskan ke setiap SKPD ketika rapat bicara mulai 

hal perencanaan sampai teknis pelaksanaanya dijelaskan, jadi istilahya 

kuenya sama cuma beda toping, pa RK lebih inovatif” Lien Herliana, 

SE.,M.Ap. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung 



 

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Seksi Angkutan Dinas 

Perhubungan Kota Bandung Endar Tri, ATD.,M.Si. 

“program hampir sama, hanya pak ridwan lebih spesifik, dijelasin 

SKPD apa bertugas apa”  

Informan lainnya juga menyatakan bahwa, tidak tampak perbedaan 

kebijakan antara pemerintahan periode Walikota Dada Rosada dengan periode 

Ridwan Kamil 

“Saya rasa belum ada dan kalo ada pun belum terlalu optimal. 

Contohnya pengadaan TMB (Trans Metro Bandung) yang hingga saat 

ini bisa dibilang masih terbengkalai. Putri Wulansiswi. 

Proses implementasi dari kebijakan untuk mengurai kemacetan di Kota 

Bandung dimulai dengan mengajak masyarakat untuk turut serta dalam berbagai 

program yang akan dilakukan, diantaranya adalah dengan melakukan gerakan 

jumat bersepeda dan akan menjadi komitmen dalam lima tahun kedepan. 

"Mohon maaf kepada warga lainnya kalau menghambat arus lalu lintas. 

Namun pesepeda juga punya hak yang sama. Selama ini pesepeda 

termarjinalkan. Saya kira ini perlu kampanye intensif dan konsisten. " 

www.new.detik.com. 27 September 2013.  

“Bersepeda selain membuat badan sehat dan pikiran jernih, juga 

menjadi salah satu solusi mengatasi kemacetan” 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Ridwan Kamil setelah dilakukan 

pelantikan. 

“Program unggulan pertama launching Jumat bersepeda sebagai 

kampanye mengajak masyarakat untuk memiliki alternatif kendaraan 

lain”. 

Upaya yang dilakukan tersebut sebagai sarana dari proses implementasi 

kebijakan yang konsisten dimulai dari pemimpinnya sebagai contoh yang bisa 

diaplikasikan oleh warga masyarakat di Kota Bandung. Jumat bersepeda juga 

menjadi bagian dari hari tematik yang di gagas oleh Walikota Bandung atau yang 

sering disebut “Bandung fun days”, seperti tercantum pada gambar 4.1 berikut ini 
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5.1.7. Metode Dalam Analisis Keuangan 

 

Studi ini menggunakan metode net present value untuk mendapatkan jenis tarif yang 

layak diterapkan bagi penyedia jasa namun paling mendekati ATP masyarakat agar 

penyedia jasa Trans Metro Bandung bisa mempertahankan pelayanan jasa angkutan 

TMB dalam pengoperasiannya kemudian struktur tarif seperti apa serta berapa besar 

tarif tersebut yang dapat mendekati kebutuhan atau keinginan masyarakat sebagai 

calon pengguna Trans Metro Bandung. 

Yang dimaksud dengan karakteristik pergerakan dan kemampuan masyarakat dalam 

melakukan pergerakan di wilayah studi adalah pergerakan di area–area sekitar 

koridor rencana pembangunan buslane Trans Metro Bandung di Jalan Soekarno 

Hatta Bandung dan karakteristik dari kemampuan masyarakat untuk transportasi. 

Karakteristik pergerakan meliputi pergerakan bekerja, pendidikan, berbelanja, dan 

pergerakan lainnya (rekreasi, olahraga, beribadah). Kemampuan membayar 

masyarakat dibagi menjadi kemampuan membayar masyarakat umum, kemampuan 

membayar pelajar/ mahasiswa, dan kemampuan membayar rata-rata keduanya. 

Karakteristik pergerakan tersebut dapat diketahui bahwa pergerakan bekerja dan 

pendidikan merupakan pergerakan yang rutin menggunakan Jl. Soekarno Hatta (rata-

rata melakukan pergerakan 5 hari per minggu) sehingga masyarakat yang bekerja 

serta pelajar/mahasiswa merupakan golongan yang berpotensi menggunakan TMB. 

Walaupun masyarakat umum dan pelajar/mahasiswa cenderung hanya melalui Jl. 

Soekarno-Hatta dimana lokasi kegiatannya bukan di jalan tersebut, namun dengan 

jarak penggunaan jalan sebesar 2,9 Km untuk kedua jenis pergerakan tersebut (rata-

rata untuk seluruh maksud pergerakan sebesar 2,5 Km) maka potensi menggunakan 

TMB masih cukup besar. Hal ini karena berdasarkan rute pergerakan angkot 

sebagian besar cenderung menggunakan Jalan Soekarno-Hatta dalam ruas-ruas 

tertentu bahkan sebagian hanya memotong Jl. Soekarno-Hatta. Berdasarkan hasil 

survey, pengguna potensial TMB rata-rata frekuensi pergerakan (trip) untuk 

masyarakat umum, khususnya yang bekerja, sebesar 2,3 per hari. Sementara rata-rata 

jarak yang ditempuh seseorang untuk mencapai lokasi tujuan sebesar 5,315385 Km 



 

per hari.Selain itu, diketahui bahwa rata-rata biaya yang dikeluarkan masyarakat 

umum untuk transportasi per hari yaitu Rp. 5787,671 (dibulatkan menjadi Rp. 5800). 

 

Kemampuan membayar masyarakat umum untuk setiap perjalanan/pergerakan 

yang dilakukan diperoleh dengan membagi biaya transportasi setiap harinya 

dengan jumlah perjalanan/ pergerakan yang dilakukan. Besarnya biaya yang 

dikeluarkan untuk transportasi setiap harinya adalah Rp. 5800, sedangkan 

jumlah pergerakan/perjalanan setiap harinya adalah 2,3 trip per hari. Hal ini 

berarti kemampuan membayar masyarakat sebesar Rp. 2500 per trip. 

Kemampuan membayar masyarakat umum untuk setiap kilometer jarak yang 

ditempuh diperoleh dengan membagi besarnya kemampuan membayar per-trip 

sebesar Rp. 2500 dengan panjang perjalanan rata-rata yang dilakukan. Panjang 

perjalanan rata-rata dari masyarakat umum sebesar 5,3 Km per trip. Maka 

kemampuan membayar masyarakat umum per Km adalah Rp. 500 (dibulatkan 

karena pecahan uang terkecil yaitu Rp. 50). 

Dari hasil survey diketahui bahwa rata-rata frekuensi pergerakan (trip) per hari 

sebesar  

2,7 sementara rata-rata jarak yang ditempuh untuk mencapai lokasi tujuan per 

hari untuk kalangan pelajar/ mahasiswa yaitu 6,6 Km. Selain itu, diketahui 

bahwa rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk transportasi per hari untuk 

pelajar/mahasiswa sebesar Rp. 6177,57 (dibulatkan menjadi Rp. 6200). Oleh 

karena itu, dengan cara yang sama dapat diketahui kemampuan membayar 

pelajar/mahasiswa yaitu sebesar Rp. 2300 per trip (dibulatkan), sedangkan 

kemampuan membayar pelajar/ mahasiswa per Km adalah Rp. 350 (dibulatkan 

karena pecahan uang terkecil yaitu Rp. 50). Rata-rata jarak yang ditempuh oleh 

masyarakat keseluruhan, baik pelajar/mahasiswa dengan masyarakat umum 

(bekerja), adalah 6 Km per trip. Sementara rata-rata biaya transportasi dan 

jumlah trip per hari sebesar Rp. 6050 dan 2,5. Oleh karena itu, didapatkan 

kemampuan membayar per trip sebesar Rp. 2450 per trip dan kemampuan 

membayar masyarakat keseluruhan per km sebesar Rp. 450. 

 

 



 

Pembiayaan Trans Metro Bandung 

Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dapat dibagi menjadi dua kelompok utama 

yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung.Biaya langsung adalah biaya yang 

manfaatnya akan dirasakan langsung oleh pengguna jasa. Apabila kelompok biaya 

ini mengalami perubahan akan langsung mempengaruhi produk atau layanan yang 

dihasilkan. Biaya tidak langsung adalah biaya yang manfaatnya tidak secara 

langsung dirasakan pengguna jasa tersebut. Untuk itu diperlukan data-data produksi 

bis seperti pada tabel berikut 

 

Pada Tabel I dapat dilihat bahwa jarak yang ditempuh dalam satu hari sangat 

dipengaruhi oleh frekuensi rit/ hari. Trans Metro Bandung dengan trayek Cibiru-

Cibeureum mempunyai jarak tempuh mencapai 40 Km/ rit atau PP. Sementara 

kapasitas penumpang dalam satu kali perjalanan dari Cibiru sampai Cibeureum 

(satu trip), dengan melihat pada SK Dirjen Perhubungan Darat No. 687 tahun 2002 

tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di 

Wilayah Perkotaan dalam Trayek Tetap dan Teratur, dapat dihitung, sebagai 

contoh, sebesar 70% dari total kapasitas atau daya angkut bus. 

 

Tabel I 

Produksi Moda Angkutan Trans Metro Bandung Per Bus 

Produksi Per   
Jumlah 

  
Satuan 

Bus   

          

Kapasitas/ daya 
 36 Penumpang 

angkut bus  
          

Km tempuh/ rit   40   Km 

Frekuensi/ hari   10   rit 

Km tempuh/ hari ((1x2)+3%) 412   Km/hari 

Penumpang/ trip (70%x36) 25   Penumpang 

Penumpang/rit   50   Penumpang 



 

Penumpang/ hari   500   Penumpang 

Hari operasi/ bulan   30   Hari 

Km-Tempuh/ bulan ((3)x(6)) 12360   Km 

Penumpang/ bulan ((5)x(6)) 15000   Penumpang 

Km-Tempuh/ Tahun ((7)x12 
148320 

  
Km/Tahun 

bulan) 
    

        

Penumpang/ Tahun ((8)x12 bulan) 180000   Penumpang 

Sumber: Hasil Perhitungan 

 

Biaya langsung diperoleh dengan menjumlahkan komponen-komponen biaya 

langsung yang telah dihitung sebelumnya.Dari hasil penjumlahan tersebut dapat 

diketahui bahwa biaya langsung per bus per km yaitu sebesar Rp. 2152,519989. 

Perhitungan masing-masing komponen dapat dilihat pada Tabel II di bawah ini. 

 

 

Tabel II 

Perhitungan Biaya Langsung Per Bus 

Komponen Biaya 

Jumlah 

Persentase 

(Rupiah/bus-km)   

Biaya kir 0.283172 0.013155349 

   

Biaya asuransi 

4.854369 0.225520272 

penumpang   

Retribusi terminal 7.281553 0.338280408 

   

Biaya AC 12.35814 0.574124497 

   

Biaya asuransi   

kendaraan dan 18.75 0.87107205 

awak   

Penambahan olie 

30.33981 1.409501699 

mesin   



 

Komponen Biaya 

Jumlah 

Persentase 

(Rupiah/bus-km)   

Biaya cuci bus 48.54369 2.255202719 

   

Biaya penggantian 

52.14 2.422277157 

SC   

Biaya PKB dan 

67.42179 3.132225998 

STNK   

Biaya service besar 

96.31667 4.474600336 

dan kecil   

Biaya overhoul 181.6 8.436623163 

   

Biaya ban 240 11.14972224 

   

Biaya penyusutan 244.8759 11.37624483 

   

Biaya awak 

360.0324 16.72608683 

kendaraan   

Biaya bunga modal 252.5283 11.73175248 

   

Biaya BBM 535.1942 24.86360998 

   

Total 2152.52 100 

   

Sumber: Hasil Perhitungan 

 

Dari perhitungan biaya tidak langsung sebelumnya, didapatkan hasil dalam satuan 

rupiah/tahun untuk seluruh armada bus Trans Metro Bandung dengan total biaya 

tidak langsung (penjumlahan biaya pegawai non awak kendaraan, biaya 

pengelolaan dan biaya pengelolaan bus) sebesar Rp. 1.258.420.000 per tahun. 

Sementara jumlah armada Trans Metro Bandung direncanakan sebanyak 39 bus 

sehingga biaya tidak langsung per bus-km didapatkan dengan membagi total biaya 

tidak langsung dengan km tempuh/ tahun dari 39 bus tersebut yang kemudian 

didapatkan hasil biaya tidak langsung per bus-km sebesar Rp. 217,5511023 per 

bus-km. 



 

Biaya pokok merupakan penjumlahan dari biaya langsung dan biaya tidak langsung 

yang menjadi dasar bagi pembentukan tarif. Biaya pokok dari Trans Metro 

Bandung per bus-km  sebesar Rp. 2370,071091 per bus-km. Namun biaya pokok 

tidak serta merta ditetapkan menjadi tarif tetapi membutuhkan biaya lainnya serta 

perhitungan lebih lanjut yang melibatkan perkiraan jumlah penumpang serta 

keuntungan yang ingin diperoleh oleh perusahaan. 

Kebijakan Konversi Angkutan Kota Menjadi Trans Metro bandung 

Pemerintah Kota Bandung melalui peraturan Walikota Kota Bandung telah 

menetapkan bahwa 1 unit bus Trans Metro Bandung akan mengkonversi sebanyak 

6 unit Angkutan Kota pada jalur atau rute trayek yang dominan beririsan pada jalur 

koridor yang sama dengan bus Trans Metro Bandung. Biaya ganti yang ditetapkan 

yakni 1 unit angkutan kota diberikan kompensasi ganti rugi kepada pengelola 

sebesar Rp. 60 juta rupiah. Kebijakan lainnya yakni supir angkutan kota yang 

terkena penghapusan akan dilakukan test untuk diberikan kesempatan menjadi 

supir di bus Trans Metro Bandung. 

Sesuai dengan proyeksi, saat ini telah beroperasi sebanyak 39 unit bus Trans Metro 

Bandung pada 3 koridor, sehingga proyeksi ganti rugi yang harus dipersiapakn 

alokasi anggaran oleh Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp. 14,04 miliar.  

Tarif Trans Metro Bandung 

Dari perhitungan sebelumnya, dapat diketahui bahwa jumlah biaya pokok untuk 

Trans Metro Bandung sebesar Rp. 2370,071091 per bus-km. Penentuan tarif 

tidak lepas dari jumlah penumpang yang menggunakan jasa Trans Metro 

Bandung. Oleh karena itu, jumlah penumpang yang akan digunakan dalam 

penentuan tarif Trans Metro Bandung dalam studi ini menggunakan perkiraan 

jumlah penumpang yang mengikuti SK Dirjen Perhubungan Darat No. 687 

tahun 2002 dari kapasitas daya angkut bus (kapasitas bus Trans Metro Bandung 

± 36 penumpang, baik duduk maupun berdiri). Selain itu, dengan 

mempertimbangkan penentuan tarif yang berbeda antara pelajar/ mahasiswa dan 

tarif untuk masyarakat umum maka perhitungan tarif pun akan dibagi pula 

menjadi perhitungan tarif dimana masyarakat umum dan pelajar/ mahasiswa 

membayar tarif yang sama terkait penerapan pembayaran tarif yang serupa di 



 

sistem angkutan umum massal yang sudah ada yaitu di Transjakarta dan 

perhitungan tarif yang membedakan besarnya tarif untuk pelajar/ mahasiswa 

dengan masyarakat umum. 

 

Sebelum melakukan perhitungan tarif tersebut, pertama harus diketahui terlebih 

dahulu jumlah penumpang-trip, panjang perjalanan penumpang dan jumlah 

penumpang-kilometer.Penumpang-trip adalah jumlah seluruh penumpang yang 

melakukan perjalanan dengan menggunakan angkutan umum tersebut dalam 

satu trip atau selama angkutan bergerak dari satu titik asal (misal dari Cibiru) ke 

titik tujuan (Cibeureum) (Dian, 1993). 

a) Apabila menggunakan 70% dari kapasitas bus yang memuat 36 penumpang, 

didapatkan jumlah penumpang-trip sebesar 25.2 penumpang dengan penumpang 

per hari sebesar 500 penumpang ( 25 penumpang/ trip x 20 trip/ hari). 

 

b) Untuk mengetahui jumlah penumpang-trip yang membedakan antara pelajar/ 

mahasiswa dengan masyarakat umum, maka perlu diketahui terlebih dahulu 

perbandingan antara jumlah penumpang masyarakat umum dan 

pelajar/mahasiswa. Hal ini disebabkan adanya kebijakan mengenai tarif yang 

untuk pelajar/mahasiswa dengan masyarakat umum. Dari hasil survey dapat 

diketahui bahwa perbandingan jumlah penumpang umum dan pelajar/ mahasiswa 

adalah 13:19. Dengan menggunakan jumlah penumpang-trip sebesar 25 

penumpang-trip didapatkan jumlah penumpang masyarakat umum-trip sebesar 

10,15625 penumpang dan jumlah penumpang pelajar/ mahasiswa-trip sebesar 

14,84375 penumpang. 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa rata-rata panjang 

perjalanan keseluruhan, dengan berbagai tujuan aktivitas didapatkan nilai sebesar 2,5 

Km. Selanjutnya adalah mengetahui penumpang-kilometer. Penumpang-kilometer 

adalah jumlah jarak yang ditempuh, dalam satuan kilometer, oleh seluruh 

penumpang angkutan umum dalam satu trip (Dian, 1993). Nilai penumpang-

kilometer ini dapat dihitung dengan mengkalikan panjang perjalanan penumpang 

dengan nilai penumpang-trip yang telah diperoleh sebelumnya. Nilai penumpang-

kilometer, menggunakan jumlah penumpang-trip sebesar 70% dari kapasitas bus, 



 

untuk masyarakat umum sebesar 25 penumpang sedangkan nilai penumpang-

kilometer untuk pelajar/ mahasiswa sebesar 37 penumpang. Tarif per trip hanya 

mempertimbangkan rata-rata jumlah penumpang untuk satu trip atau satu perjalanan 

dari Trans Metro Bandung (misal dari Cibiru dan berakhir di Cibeureum) dari total 

kapasitas angkutan tanpa memperhatikan jumlah penumpang yang naik dan turun di 

antara Cibiru dan Cibeureum. Perhitungan tarif per trip dilakukan sebagai berikut: 

 

Tabel III 

Tarif Dasar 1 Per Trip (Cibiru-Cibeureum) 

Dengan Tingkat Keterisian Bus 70% 

 

 Jumlah 

Biaya pokok per bus-km Rp. 2370,071091 

Biaya pokok per bus-trip ((1) x 20 trip) Rp. 47401,42183 

Jumlah penumpang-trip (70% x daya angkut 25,2 penumpang 

bus dlm 1 trip)  

  

Tarif dasar ((2) : (3)) Rp. 1881,008803 ≈ Rp. 1900 

Sumber: Hasil Perhitungan 

Tarif per km (antar halte) mempertimbangkan rata-rata jumlah penumpang total dari 

titik asal Trans Metro Bandung bergerak (misal Cibiru) sampai titik tujuan 

(Cibeureum) yaitu penumpang-kilometer sehingga panjang perjalanan rata-rata dari 

penumpang serta jumlah penumpang yang naik dan turun di tengah perjalanan turut 

diperhitungkan.Oleh karena itu, diperlukan nilai penumpang-kilometer dan rata-rata 

panjang perjalanan penumpang yang telah dijelaskan sebelumnya. Perhitungan tarif 

per km dilakukan sebagai berikut: 

Tabel IV 

Tarif Dasar 1 Per Km dengan Tingkat 

Keterisian Bus 70% 

 Jumlah 

Biaya pokok per bus-trip Rp. 47401,42183 

Rata-rata panjang perjalanan 

2,5 Km 

penumpang  



 

Jumlah penumpang-trip 25,2 penumpang 

Jumlah penumpang-km dlm satu 

63 Penumpang-km 

trip ((3)x(2))  

Tarif dasar Rp. 752,4035211 ≈ Rp. 800 

Sumber: Hasil Perhitungan 

Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa tarif per trip lebih mahal 

dibandingkan tarif per km.. Namun tarif per trip digunakan untuk perjalanan dari 

Cibiru sampai Cibeureum tanpa memperhatikan jarak tempuh, sementara dengan 

tarif per km sebesar Rp. 800, maka apabila akan bepergian dari Cibiru-Cibeureum 

dengan melewati 16 halte/shelter dimana jarak antar halte ± 1 Km, tarif yang harus 

dibayar sebesar Rp. 12800. Agar didapatkan suatu alternatif tarif yang 

mengakomodasi kepentingan penyedia jasa maupun masyarakat sebagai calon 

pengguna, perlu dilihat kisaran tarif yang mungkin terjadi akibat perubahan tingkat 

keterisian bus. Apabila menggunakan rata-rata kemampuan membayar per trip dari 

masyarakat sebesar Rp. 2450 per trip dan per km sebesar Rp. 450, maka besaran 

tarif dasar 1 per trip sampai tingkat keterisian 60% dari perhitungan pada Tabel VI 

yang dapat ditolerir. 

Tabel V 

Tarif Dasar 1 Berdasarkan Potensi Tingkat 

Keterisian Bus 

Tingkat 

 Tarif Dasar 1 (Rp.) 

 

per trip per km Keterisian  

100%  1316.70616 526.682465 

90%  1463.00685 585.202739 

80%  1645.8827 658.353081 

70%  1881.0088 752.403521 

60%  2194.51027 877.804108 

50% 2633.41232 1053.36493 

Sumber: Hasil perhitungan 

Keterangan:  = Tarif dasar berada pada kemampuan membayar 

 

 



 

 

 

Pada Gambar 1 dapat dilihat alternatif tarif 1 dengan tingkat keterisian 70% 

pada tarif per km dan per trip. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa 

dengan jarak rata-rata masyarakat menggunakan Jalan Soekarno-Hatta sebesar 

2,5 Km yang didapatkan dari karakteristik pergerakannya (untuk semua tujuan 

kegiatan) maka diasumsikan masyarakat akan lebih banyak bergerak dari halte 1 

menuju antara halte 3 atau halte 4 (jarak antar halte ± 1 Km). Apabila tarif per 

km maka untuk mencapai halte 3 dari halte 1, masyarakat perlu membayar Rp. 

1600 dan Rp. 2400 untuk mencapai halte 4. Sementara tarif per trip, apabila 

masyarakat hendak menuju tarif 3 dan 4 perlu membayar Rp. 1900. Hal ini 

menunjukkan bahwa tarif per km akan lebih tepat untuk diterapkan apabila 

masyarakat menggunakan TMB hanya dari halte 1 menuju halte 3 sementara 

apabila masyarakat hendak bepergian dari halte 1 menuju halte 4 dan seterusnya 

akan lebih murah menggunakan tarif per trip karena struktur tarif ini lebih 

mengakomodasi pergerakan jarak jauh. 

 

Tarif 2 (dibedakan antara tarif untuk pelajar/ mahasiswa dengan 

masyarakat umum) 

Perhitungan tarif ini mirip dengan perhitungan untuk tarif berdasarkan tingkat 

keterisian 70% dari daya angkut bus pada tarif 1. Hanya  perhitungan pada 

bagian ini, jumlah penumpang yang akan dibebani oleh biaya pokok bus akan 

dibedakan antara pelajar/ mahasiswa dan masyarakat umum seperti pada 

perhitungan tarif bagian sebelumnya. Perhitungan tarif per trip dengan 

menggunakan tingkat keterisian 70% dan dibedakan antara pelajar/ mahasiswa 

dengan masyarakat umum adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel VI 

Tarif Dasar 2 Per Trip Untuk Pelajar/Mahasiswa dan Umum dengan Tingkat 

Keterisian 70% 

 Jumlah 

Biaya pokok per bus-trip Rp. 47401,42183 

Jumlah penumpang-trip (70% 

25,2 penumpang 

x daya angkut bus:36)  

Jumlah penumpang-trip 

10,2375 

masyarakat umum 

penumpang 

((13/32)x(2))  

Jumlah penumpang-trip 

14,9625 

pelajar/ mahasiswa 

penumpang 

((19/32)x(2))  

Tarif pelajar/mahasiswa = ½  

tarif masyarakat umum. 

7,48125 

Jumlah penanggung beban 

penumpang 

biaya untuk pelajar/mahasiswa  

(½ x (4))  

Tarif dasar untuk masyarakat Rp. 2675,212519 ≈ 

umum ((1):((3)+(5)) Rp. 2700 

Tarif dasar untuk pelajar/ Rp. 1337,60626 

mahasiswa ((6):2) ≈ Rp. 1350 

Sumber: Hasil Perhitungan 

 

Tabel VII 

Tarif Dasar 2 Per Km Untuk Pelajar/Mahasiswa dan Umum Dengan Tingkat 

Keterisian 70% 

 Jumlah 

Biaya pokok per bus-trip Rp. 47401,42183 

Rata-rata panjang perjalanan 

2,5 Km penumpang 



 

 

Jumlah penumpang-trip 25,2 penumpang 

Jumlah penumpang-trip 

10,2375 penumpang 

masyarakat umum  

Jumlah penumpang-trip pelajar/ 

14,9625 penumpang 

mahasiswa  

Jumlah penumpang umum-km 25,59375 

per trip ((4)x(2)) penumpang 

Jumlah penumpang 

37,40625 

pelajar/mahasiswa-km per trip 

penumpang 

((5)x(2))  

Tarif pelajar/mahasiswa = ½  

tarif masyarakat umum. Jumlah 18,703125 

penanggung beban biaya untuk penumpang 

pelajar/mahasiswa (½ x (7))  

Tarif dasar untuk masyarakat Rp. 1070,085008 ≈ 

umum ((1):((6)+(8)) Rp. 1100 

Tarif dasar untuk pelajar/ Rp. 535,0425039 ≈ 

mahasiswa ((9):2) Rp. 550 

Sumber: Hasil Perhitungan 

Seperti yang dilakukan pada tarif 1, maka dihitung pula alternatif tarif 2 yang 

mungkin terjadi akibat perubahan tingkat keterisian bus per trip.Untuk lebih 

lengkapnya dapat dilihat pada Tabel VIII. 

 

Tabel VIII 

Tarif Dasar 2 Berdasarkan Potensi Tingkat Keterisian Bus Per Trip 

    Tarif Dasar 2 (Rp.)  

Tingkat 

      

 

per trip per km 

Keterisian 

 

      

 

Umum 

 

Pelajar/ 

Umum 

Pelajar/    

   

mahasiswa mahasiswa      

100%  1872.649  936.3244 749.0595 374.5298 

90%  2080.721  1040.36 832.2883 416.1442 



 

80%  2340.811  1170.405 936.3244 468.1622 

70% 2675.213  1337.606 1070.085 535.0425 

60% 3121.081  1560.541 1248.433 624.2163 

50% 3745.298  1872.649 1498.119 749.0595 

Sumber: Hasil perhitungan 

Keterangan:  = Tarif dasar berada pada kemampuan membayar 

 

Pada Gambar 2 dapat dilihat alternatif tarif 2 dengan tingkat keterisian 70% pada 

tarif per km dan per trip. Karena ½ beban tarif yang semestinya ditanggung oleh 

pelajar/ mahasiswa dialihkan ke masyarakat umum sehingga tarifnya lebih mahal. 

Oleh karena itu, struktur tarif 2 tidak memberikan besaran tarif yang dapat 

memuaskan semua pihak (diskriminatif) sehingga apabila struktur tarif tersebut 

diterapkan akan beresiko bagi lapisan pengguna masyarakat umum yang akan 

semakin sedikit menggunakan TMB dan beralih menggunakan kendaraan lain (misal 

kendaraan pribadi) menyebabkan biaya operasi kendaraan tidak dapat tertutupi oleh 

pendapatan dari penjualan tiket sehingga TMB akan menjadi jasa angkutan yang 

terus disubsidi oleh pemerintah daerah. Selain itu, perbandingan jumlah penumpang 

umum dan pelajar/mahasiswa yang cenderung berubah-ubah membuat tarif yang 

dihasilkan tidak akan tepat sasaran karena penumpang yang menjadi penanggung 

beban tidak jelas (bias).  

Namun perlu diketahui bahwa tarif dasar 1 dan tarif dasar 2 belum dapat ditetapkan 

apabila melihat dari sisi kepentingan penyedia jasa angkutan.Untuk bisa 

mendapatkan tarif yang bisa diterapkan, perlu ditambahkan dengan persentase (%) 

keuntungan yang ingin didapatkan agar penyediaan jasa angkutan Trans Metro 

Bandung dapat terus berlangsung.  

 

5.2. Luaran 

Luaran  dari  hasil penelitian ini  akan dibuat artikel yang akan  dipublikasikan pada 

jurnal yang tidak terakreditasi. Sejalan dengan rencana usulan  proposal. 



 

 

 

BAB VI RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

Rencana tahapan selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung kelayakan dari aktivitas konversi  angkutan kota dengan Bus  

Trans Metro Bandung 

2. Merumuskan metode yang tepat dalam rangka  konversi angkutan kota 

menjadi Trans Metro Bandung 

 



 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan sementara dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

1. Masyarakat kota Bandung sebagai masyarakat yang majemuk dengan tingkat 

pendapatan yang beragam, lebih mengutamakan menggunakan kendaraan 

pribadi, sebagai dampak pola pergerakan masyarakat. 

2. Kualitas angkutan publik di Kota Bandung tidak memiliki standardisasi yang 

jelas. 

3. Moda Angkutan Damri beririsan dengan moda TMB pada 3 koridor 
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ABSTRAK 

 

Adanya perubahan gaya hidup masyarakat Sunda yang lebih konsumtif terhadap 

produk-produk baru dan pergeseran pola konsumsi makanan dari tradisional ke modern, 

didorong oleh munculnya keanekaragaman produk yang tersedia di pasar. Selain itu, 

kebutuhan akan produk-produk yang sehat dan halal  menjadi pilihan utama hampir 

seluruh masyarakat pada saat ini 

Perkembangan produk-produk halal semakin tinggi, terutama pada produk 

makanan, obat-obatan dan kosmetika. Hal ini mengakibatkan konsumen dihadapkan pada 

berbagai pilihan produk yang menarik minat untuk mencoba jenis-jenis produk baru 

tersebut. Mengkonsumsi produk halal dan baik (thoyib) merupakan perintah Allah SWT 

yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang beriman. Dengan demikian, mengkonsumsi 

produk halal dengan dilandasi iman dan taqwa karena mengikuti perintah Allah SWT 

merupakan ibadah yang mendatangkan pahala dan memberikan kebaikan dunia dan 

akhirat. 
 

Kata Kunci   :  Perilaku Masyarakat Sunda Muslim, Produk Halal 
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PENDAHULUAN 

 

Kemacetan di Kota Bandung sudah 

menjadi permasalahan utama selama 10 tahun 

terakahir, rendahnya kualitas transportasi publik 

menjadikan masyarakat lebih memilih untuk 

menggunakan kendaraan pribadi, hal tersebut 

berdampak kepada jumlah kendaraan, tercatat 

data Dinas Perhubungan Kota Bandung, jumlah 

kendaraan pada tahun 2011 tercatat sebanyak 

1.320.749 unit, dengan jenis kendaraan yang 

paling banyak adalah sepeda motor sebanyak 

947.477 unit (72%) dan mobil sebanyak 138.822 

unit (10.4%). Untuk penggunaan kendaraan 

pribadi tercatat sebanyak 86,74% dan masyarakat 

yang menggunakan angkutan umum hanya 

sebesar 13,26% Sedangkan jika dibandingkan 

dengan luasan wilayah, tercatat dari luas total 

Kota Bandung sebesar 167,29 Km2, total luas 

jalan hanya sebesar 2,96 %, padahal, idealnya 

mencapai 10-30% dari luas total wilayah Kota 

Bandung. 

Rendahnya kualitas transportasi di Kota 

Bandung tidak terlepas dari kurang baiknya 

perencanaan. Hal tersebut terlihat ketika 

Pemerintah Kota Bandung merencanakan sebuah 

solusi pemecahan kemacetan dengan moda 

transportasi massal atau lebih dikenal dengan 

Trans Metro Bandung (TMB). Saat ini Trans 

Metro Bandung telah beroperasi untuk melayani 

3 koridor dari 14 koridor yang direncanakan, 

dengan masing-masing koridor dilayani oleh 10 

bis TMB.  

Kebijakan pengoperasian TMB tidak 

terlepas dari permasalahan kualitas angkutan kota 

di Kota Bandung, namun dengan dioperasikannya 

TMB permaslahan baru muncul yakni tumpang-

tindihnya rute yang dilalui bis TMB dengan rute 

angkutan kota di Kota Bandung, tercatat pada 

koridor I untuk rute Elang CIbiru, rute yang 

beririsan dengan trayek angkutan kota sebanyak 

19, sedangkan untuk rute koridor II  Cicaheum-

Cibeureum, tercatat sebanyak 32 trayek dari total 

39 trayek angkutan kota yang beririsan dengan 

rute TMB tersebut, sedangkan untuk Koridor III 

Cicaheum-Sarijadi, sedikitnya ada 6 trayek 

angkutan kota yang beririsan dengan rute 

tersebut. Padahal sebelumnya telah terjadi 

kesepakatan antara pihak pemerintah kota 

dengan pengusaha angkutan kota, bahwa ada 

kebijakan konversi bagi angkutan kota yang 

telah berusia di atas 10 tahun akan dibeli oleh 

pemerintah, dengan komposisi 1 bus ukuran ¾ 

akan mengganti sebanyak 3 unit angkutan 

kota, dan 1 bus berukuran besar akan 

mengganti sebanyak 5 angkutan kota.  

Permasalahan transportasi harus 

disesuaikan dengan tujuan yang ingin 

dicapainya. (Warpani, 1990) Tujuan 

perencanaan transportasi adalah mencari 

pemecahan masalah transportasi dengan cara 

yang paling tepat dengan menggunakan 

sumber daya yang ada. Tumpang tindik rute 

angkutan umum dan TMB pada akhirnya akan 

memunculkan biaya yang besar dibandingkan 

dengan manfaat yang bisa diperoleh oleh 

masayakat. (Morlok, 1991) Dalam 

menentukan jumlah armada yang dibutuhkan 

suatu trayek dalam sistem angkutan umum 

tedapat beberapa variabel utama yang perlu 

diketahui yaitu volume/frekuensi, waktu 

tempuh, headway, kapasitas kendaraan, dan 

arus penumpang. Hal tersebut sejalan dengan 

biaya yang harus dikeluarkan untuk 

melakukan suatu proses. Biaya ini timbul 

akibat tundaan lalu lintas maupun tambahan 

volume kendaraan yang mendekati atau 

melebihi kapasitas pelayanan jalan (Nash, 

1997, dalam Cahyani, 2000).  

Dilihat dari sisi manfaat dengan 

adanya TMB, maka masyarakat akan lebih 

banyak pilihan dalam menggunakan 

transportasi publik, selain dari sisi harga yang 

realtif murah juga kualitas dari transporatasi 

publik yang nyaman, sehingga pada 

diharapkan masyarakat yang sebelumnya 

menggunakan kendaraan pribadi beralih 

menjadi menggunakan transportasi publik dan 

pada akhirnya kemacetan akan berkurang serta 

kualitas lingkungan menjadi lebih baik. Hal 

tersebut sebagai bentuk intervensi pemerintah 

dalam mendorong kebijakan transportasi 

publik.  
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Pihak pemerintah merupakan regulator, 

atau dengan kata lain yang memiliki otoritas 

untuk membuat kebijakan dengan 

mempertimbangkan berbagai aspek dalam 

konteks persoalan transportasi. Pihak swasta 

merupakan salah satu pelaku atau pemilik 

transportasi yang menguasai sektor pendapatan 

dan penyelenggaraan transportasi, memberikan 

dampak terhadap lingkungan, dan produsen 

sekaligus penyedia yang menjual teknologi ramah 

lingkungan (Aminah, 2006). 

Fokus penelitian diarahkan bagaimana 

upaya pemerintah dalam melaksanakan kebijakan 

konversi angkutan kota menjadi bus rapid transit 

(BRT) dilihat dari sisi kelayakan dari sisi 

finansial dan ekonomi. Penelitian yang berkaitan 

dengan kelayakan finansial dan ekonomi 

transportasi publik di Indonesia baru beberapa 

dilakukan, hal tersebut memotivasi peneliti untuk 

melakukan penelitian sejenis untuk mendapatkan 

temuan mengenai fenomena yang terjadi dalam 

upaya untuk meningkatkan layanan transportasi 

publik di Kota Bandung. 

Peneliti merumuskan beberapa masalah 

sebagai berikut:  

4) Seberapa besar manfaat yang bisa diperoleh 

dari konversi angkutan kota menjadi Bis 

TMB pada koridor III. 

5) Seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan 

dari kegiatan konversi angkutan kota menjadi 

Bis TMB pada koridor III.  

6) Bagaimana kelayakan finansial dan ekonomi 

konversi angkutan kota menjadi Bis TMB 

pada koridor III 

 

METODE 

 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan 

Metode benefit cost ratio (BCR) adalah salah 

satu metode yang sering digunakan dalam 

tahap-tahap evaluasi awal perencanaan 

investasi atau sebagai analisis tambahan 

dalam rangka menvalidasi hasil evaluasi yang 

telah dilakukan dengan metode lainnya. 

Metode net present value untuk mendapatkan 

jenis tarif yang layak diterapkan bagi 

penyedia jasa. 

Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari biaya dan 

manfaat. 
Biaya operasi kendaraan di definisikan sebagai 

biaya dari semua faktor-faktor yang terkait 

dengan pengoperasian satu kendaraan pada 

kondisi normal untuk suatu tujuan tertentu. 

Berdasarkan pertimbangan ekonomi, 

diperlukan kesesuaian antara besarnya tarif 

(penerimaan). Dalam hal ini pengusaha 

mendapatkan keuntungan yang wajar dan 

dapat menjamin kelangsungan serta 

perkembangan usaha jasa angkutan umum 

yang dikelolanya. Komponen biaya operasi 

kendaraan dibagi dalam 3 kelompok, yaitu 

biaya tetap (Standing Cost), biaya tidak tetap 

(Running Cost) dan biaya overhead 

(Rahmatang Rahman, 2012).   

B. Biaya Tetap (Standing Cost) Biaya tetap 

adalah biaya yang dalam pengeluarannya 

tetap tanpa tergantung pada volume 

produksi yang terjadi. Biaya tetap ini 

dapat dikelompokkan sebagai berikut:  

a) Biaya modal kendaraan (BM): Para 

pengusaha angkutan antar kota 

dalam propinsi sebagian besar 

memilih system pemilikan 

kendaraan dalam sistem kredit 

beserta bunga yang harus dilunasi 

dalam jangka waktu tertentu. 

Pembayaran kredit ini dilakukan 

dengan cara membayar dengan 

jumlah tertentu dan tetap setiap 

tahun yang muncul pembayaran 

kembali baik bunga maupun 

pinjaman pokok sekaligus.  Untuk 

menghitung pembayaran kembali 

biaya modal kendaraan maka 

digunakan rumus Faktor 

pengembalian Modal (Capital 

Recovery Faktor) yaitu: 

  
Dimana : CRF = Capital Recovery 

Factor    i = Suku bunga pertahun   

n = jangka waktu kredit.   

b) Biaya penyusutan (BP) Biaya 

penyusutan yaitu biaya yang 
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dikeluarkan untuk penyusutan nilai 

kendaraan karena berkurangnya umur 

ekonomis. Biaya depresiasi dapat 

diperlakukan sebagi komponen dari 

biaya tetap, jika masa pakai kendaraan 

dihitung berdasarkan waktu. Untuk 

menghitung biaya depresiasi, hal 

pertama yang dilakukan adalah 

menentukan harga kendaraan. Biaya 

penyusutan dapat dihitung dengan 

cara sebagai berikut:   

   
Dimana : D = Penyusutan pertahun P 

= Harga kendaraan baru L  =  Nilai 

sisa kendaraan  n  =  Umur ekonomis   

c) Biaya perijinan dan administrasi 

(BPA) Ijin kendaraan tahunan 

dikenakan pada masing-masing 

kendaraan, dimana besarnya ijin telah 

ditetapkan oleh pemerintah 

berdasarkan ukuran dan tahun 

pembuatan, biaya ini terdiri dari biaya 

STNK, izin trayek, izin usaha, biaya 

pemeriksaan (KIR) dan biaya pajak 

kendaraan bermotor (PKB)    

d) Biaya asuransi (BA) Adalah biaya 

asuransi kecelakaan yang dibayarkan 

kepada suatu perusahaan asuransi.   

B. Biaya Tidak Tetap (Running Cost) Biaya 

tidak tetap merupakan biaya yang 

dikeluarkan pada saat kendaraan 

beroperasi. Komponen biaya yang 

termasuk ke dalam biaya tidak tetap ini 

adalah :  

a) Biaya Bahan Bakar (BBM)  

b) Biaya Pemakaian Ban ( PB )  

c) Biaya Perawatan dan Perbaikan 

Kendaraan ( PP )  

d) Biaya Pendapatan Sopir ( PS )  

e) Biaya Retribusi Terminal ( BR )   

C. Biaya Overhead Beberapa peneliti 

melakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:  

a) Menghitung 20 – 25 % dari jumlah 

biaya tetap dan biaya tidak tetap.  

b) Menghitung biaya overhead secara 

terperinci, yaitu menghitung biaya 

overhead yang perlu terus dipantau 

secara berkala oleh pemilik 

kendaraan. Jadi biaya overhead total 

(Rp/tahun):    

BOV = (BT + BV) x 22,5 %  

Dimana : BOV = Biaya Overhead BT 

= Biaya Tetap BV = Biaya Variabel 

atau Biaya Tidak Tetap    

 

Aspek manfaat dalam bidang 

transportasi Pengaturan angkutan umum 

merupakan usaha untuk menciptakan 

pergerakan angkutan umum yang teratur, 

cepat dan tepat yang akan memberikan 

manfaat bagi semua pihak. Aspek manfaat 

bisa di ukur dengan analisis ekononomi 

dimana masyarakat pada akhirnya akan 

memiliki preferensi dari sisi tarif yang murah 

akan berdampak kepada menurunnya biaya 

transportasi, dampak lainnya adalah angka 

kemacetan yang berkurang, serta kualitas 

lingkungan yang lebih baik. 

 

HASIL  

 

Studi ini menggunakan metode net 

present value untuk mendapatkan jenis tarif 

yang layak diterapkan bagi penyedia jasa 

namun paling mendekati ATP masyarakat agar 

penyedia jasa Trans Metro Bandung bisa 

mempertahankan pelayanan jasa angkutan 

TMB dalam pengoperasiannya kemudian 

struktur tarif seperti apa serta berapa besar 

tarif tersebut yang dapat mendekati kebutuhan 

atau keinginan masyarakat sebagai calon 

pengguna Trans Metro Bandung. 

Karakteristik pergerakan dan 

kemampuan masyarakat dalam melakukan 

pergerakan di wilayah studi adalah pergerakan 

di area–area sekitar koridor rencana 

pembangunan buslane Trans Metro Bandung 

di Jalan Soekarno Hatta Bandung dan 

karakteristik dari kemampuan masyarakat 

untuk transportasi. Karakteristik pergerakan 

meliputi pergerakan bekerja, pendidikan, 

berbelanja, dan pergerakan lainnya (rekreasi, 

olahraga, beribadah). Kemampuan membayar 

masyarakat dibagi menjadi kemampuan 

membayar masyarakat umum, kemampuan 
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membayar pelajar/ mahasiswa, dan kemampuan 

membayar rata-rata keduanya. 

Karakteristik pergerakan tersebut dapat 

diketahui bahwa pergerakan bekerja dan 

pendidikan merupakan pergerakan yang rutin 

menggunakan Jl. Soekarno Hatta (rata-rata 

melakukan pergerakan 5 hari per minggu) 

sehingga masyarakat yang bekerja serta 

pelajar/mahasiswa merupakan golongan yang 

berpotensi menggunakan TMB. Walaupun 

masyarakat umum dan pelajar/mahasiswa 

cenderung hanya melalui Jl. Soekarno-Hatta 

dimana lokasi kegiatannya bukan di jalan 

tersebut, namun dengan jarak penggunaan jalan 

sebesar 2,9 Km untuk kedua jenis pergerakan 

tersebut (rata-rata untuk seluruh maksud 

pergerakan sebesar 2,5 Km) maka potensi 

menggunakan TMB masih cukup besar. Hal ini 

karena berdasarkan rute pergerakan angkot 

sebagian besar cenderung menggunakan Jalan 

Soekarno-Hatta dalam ruas-ruas tertentu bahkan 

sebagian hanya memotong Jl. Soekarno-Hatta. 

Berdasarkan hasil survey, pengguna potensial 

TMB rata-rata frekuensi pergerakan (trip) untuk 

masyarakat umum, khususnya yang bekerja, 

sebesar 2,3 per hari. Sementara rata-rata jarak 

yang ditempuh seseorang untuk mencapai lokasi 

tujuan sebesar 5,315385 Km per hari. Selain itu, 

diketahui bahwa rata-rata biaya yang dikeluarkan 

masyarakat umum untuk transportasi per hari 

yaitu Rp. 5787,671 (dibulatkan menjadi Rp. 

5800). 

Kemampuan membayar masyarakat umum 

untuk setiap perjalanan/pergerakan yang 

dilakukan diperoleh dengan membagi biaya 

transportasi setiap harinya dengan jumlah 

perjalanan/ pergerakan yang dilakukan. Besarnya 

biaya yang dikeluarkan untuk transportasi setiap 

harinya adalah Rp. 5800, sedangkan jumlah 

pergerakan/perjalanan setiap harinya adalah 2,3 

trip per hari. Hal ini berarti kemampuan 

membayar masyarakat sebesar Rp. 2500 per trip. 

Kemampuan membayar masyarakat umum untuk 

setiap kilometer jarak yang ditempuh diperoleh 

dengan membagi besarnya kemampuan 

membayar per-trip sebesar Rp. 2500 dengan 

panjang perjalanan rata-rata yang dilakukan. 

Panjang perjalanan rata-rata dari masyarakat 

umum sebesar 5,3 Km per trip. Maka kemampuan 

membayar masyarakat umum per Km adalah Rp. 

500 (dibulatkan karena pecahan uang terkecil 

yaitu Rp. 50). 

Dari hasil survey diketahui bahwa rata-

rata frekuensi pergerakan (trip) per hari 

sebesar 2,7 sementara rata-rata jarak yang 

ditempuh untuk mencapai lokasi tujuan per 

hari untuk kalangan pelajar/ mahasiswa yaitu 

6,6 Km. Selain itu, diketahui bahwa rata-rata 

biaya yang dikeluarkan untuk transportasi per 

hari untuk pelajar/mahasiswa sebesar Rp. 

6177,57 (dibulatkan menjadi Rp. 6200). Oleh 

karena itu, dengan cara yang sama dapat 

diketahui kemampuan membayar 

pelajar/mahasiswa yaitu sebesar Rp. 2300 per 

trip (dibulatkan), sedangkan kemampuan 

membayar pelajar/ mahasiswa per Km adalah 

Rp. 350 (dibulatkan karena pecahan uang 

terkecil yaitu Rp. 50). Rata-rata jarak yang 

ditempuh oleh masyarakat keseluruhan, baik 

pelajar/mahasiswa dengan masyarakat umum 

(bekerja), adalah 6 Km per trip. Sementara 

rata-rata biaya transportasi dan jumlah trip per 

hari sebesar Rp. 6050 dan 2,5. Oleh karena itu, 

didapatkan kemampuan membayar per trip 

sebesar Rp. 2450 per trip dan kemampuan 

membayar masyarakat keseluruhan per km 

sebesar Rp. 450. 

Trans Metro Bandung dengan trayek 

Cibiru-Cibeureum mempunyai jarak tempuh 

mencapai 40 Km/ rit atau PP. Sementara 

kapasitas penumpang dalam satu kali 

perjalanan dari Cibiru sampai Cibeureum (satu 

trip), dengan melihat pada SK Dirjen 

Perhubungan Darat No. 687 tahun 2002 

tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan 

Angkutan Penumpang Umum di Wilayah 

Perkotaan dalam Trayek Tetap dan Teratur, 

dapat dihitung, sebagai contoh, sebesar 70% 

dari total kapasitas atau daya angkut bus. 

Biaya langsung diperoleh dengan 

menjumlahkan komponen-komponen biaya 

langsung yang telah dihitung sebelumnya.Dari 

hasil penjumlahan tersebut dapat diketahui 

bahwa biaya langsung per bus per km yaitu 

sebesar Rp. 2152,519989. 

Dari perhitungan biaya tidak langsung 

sebelumnya, didapatkan hasil dalam satuan 

rupiah/tahun untuk seluruh armada bus Trans 

Metro Bandung dengan total biaya tidak 

langsung (penjumlahan biaya pegawai non 
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awak kendaraan, biaya pengelolaan dan biaya 

pengelolaan bus) sebesar Rp. 1.258.420.000 per 

tahun. Sementara jumlah armada Trans Metro 

Bandung direncanakan sebanyak 39 bus sehingga 

biaya tidak langsung per bus-km didapatkan 

dengan membagi total biaya tidak langsung 

dengan km tempuh/ tahun dari 39 bus tersebut 

yang kemudian didapatkan hasil biaya tidak 

langsung per bus-km sebesar Rp. 217,5511023 

per bus-km. 

Biaya pokok merupakan penjumlahan dari 

biaya langsung dan biaya tidak langsung yang 

menjadi dasar bagi pembentukan tarif. Biaya 

pokok dari Trans Metro Bandung per bus-km  

sebesar Rp. 2370,071091 per bus-km. Namun 

biaya pokok tidak serta merta ditetapkan menjadi 

tarif tetapi membutuhkan biaya lainnya serta 

perhitungan lebih lanjut yang melibatkan 

perkiraan jumlah penumpang serta keuntungan 

yang ingin diperoleh oleh perusahaan. 

Pemerintah Kota Bandung melalui 

peraturan Walikota Kota Bandung telah 

menetapkan bahwa 1 unit bus Trans Metro 

Bandung akan mengkonversi sebanyak 6 unit 

Angkutan Kota pada jalur atau rute trayek yang 

dominan beririsan pada jalur koridor yang sama 

dengan bus Trans Metro Bandung. Biaya ganti 

yang ditetapkan yakni 1 unit angkutan kota 

diberikan kompensasi ganti rugi kepada pengelola 

sebesar Rp. 60 juta rupiah. Kebijakan lainnya 

yakni supir angkutan kota yang terkena 

penghapusan akan dilakukan test untuk diberikan 

kesempatan menjadi supir di bus Trans Metro 

Bandung. 

Sesuai dengan proyeksi, saat ini telah 

beroperasi sebanyak 39 unit bus Trans Metro 

Bandung pada 3 koridor, sehingga proyeksi ganti 

rugi yang harus dipersiapakn alokasi anggaran 

oleh Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp. 14,04 

miliar. 

Dari perhitungan sebelumnya, dapat 

diketahui bahwa jumlah biaya pokok untuk Trans 

Metro Bandung sebesar Rp. 2370,071091 per 

bus-km. Penentuan tarif tidak lepas dari jumlah 

penumpang yang menggunakan jasa Trans Metro 

Bandung. Oleh karena itu, jumlah penumpang 

yang akan digunakan dalam penentuan tarif Trans 

Metro Bandung dalam studi ini menggunakan 

perkiraan jumlah penumpang yang mengikuti SK 

Dirjen Perhubungan Darat No. 687 tahun 2002 

dari kapasitas daya angkut bus (kapasitas bus 

Trans Metro Bandung ± 36 penumpang, baik 

duduk maupun berdiri). Selain itu, dengan 

mempertimbangkan penentuan tarif yang 

berbeda antara pelajar/ mahasiswa dan tarif 

untuk masyarakat umum maka perhitungan 

tarif pun akan dibagi pula menjadi perhitungan 

tarif dimana masyarakat umum dan pelajar/ 

mahasiswa membayar tarif yang sama terkait 

penerapan pembayaran tarif yang serupa di 

sistem angkutan umum massal yang sudah ada 

yaitu di Transjakarta dan perhitungan tarif 

yang membedakan besarnya tarif untuk 

pelajar/ mahasiswa dengan masyarakat umum. 

Sebelum melakukan perhitungan tarif 

tersebut, pertama harus diketahui terlebih 

dahulu jumlah penumpang-trip, panjang 

perjalanan penumpang dan jumlah 

penumpang-kilometer.Penumpang-trip adalah 

jumlah seluruh penumpang yang melakukan 

perjalanan dengan menggunakan angkutan 

umum tersebut dalam satu trip atau selama 

angkutan bergerak dari satu titik asal (misal 

dari Cibiru) ke titik tujuan (Cibeureum) (Dian, 

1993). 

c) Apabila menggunakan 70% dari kapasitas 

bus yang memuat 36 penumpang, 

didapatkan jumlah penumpang-trip 

sebesar 25.2 penumpang dengan 

penumpang per hari sebesar 500 

penumpang ( 25 penumpang/ trip x 20 

trip/ hari). 

d) Untuk mengetahui jumlah penumpang-trip 

yang membedakan antara pelajar/ 

mahasiswa dengan masyarakat umum, 

maka perlu diketahui terlebih dahulu 

perbandingan antara jumlah penumpang 

masyarakat umum dan pelajar/mahasiswa. 

Hal ini disebabkan adanya kebijakan 

mengenai tarif yang untuk 

pelajar/mahasiswa dengan masyarakat 

umum. Dari hasil survey dapat diketahui 

bahwa perbandingan jumlah penumpang 

umum dan pelajar/ mahasiswa adalah 

13:19. Dengan menggunakan jumlah 

penumpang-trip sebesar 25 penumpang-

trip didapatkan jumlah penumpang 

masyarakat umum-trip sebesar 10,15625 

penumpang dan jumlah penumpang 
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pelajar/ mahasiswa-trip sebesar 14,84375 

penumpang. 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, 

dapat diketahui bahwa rata-rata panjang 

perjalanan keseluruhan, dengan berbagai tujuan 

aktivitas didapatkan nilai sebesar 2,5 Km. 

Selanjutnya adalah mengetahui penumpang-

kilometer. Penumpang-kilometer adalah jumlah 

jarak yang ditempuh, dalam satuan kilometer, 

oleh seluruh penumpang angkutan umum dalam 

satu trip (Dian, 1993). Nilai penumpang-

kilometer ini dapat dihitung dengan mengkalikan 

panjang perjalanan penumpang dengan nilai 

penumpang-trip yang telah diperoleh sebelumnya. 

Nilai penumpang-kilometer, menggunakan 

jumlah penumpang-trip sebesar 70% dari 

kapasitas bus, untuk masyarakat umum sebesar 

25 penumpang sedangkan nilai penumpang-

kilometer untuk pelajar/ mahasiswa sebesar 37 

penumpang. Tarif per trip hanya 

mempertimbangkan rata-rata jumlah penumpang 

untuk satu trip atau satu perjalanan dari Trans 

Metro Bandung (misal dari Cibiru dan berakhir di 

Cibeureum) dari total kapasitas angkutan tanpa 

memperhatikan jumlah penumpang yang naik dan 

turun di antara Cibiru dan Cibeureum. 

Perhitungan tarif per trip dapat dilihat di tabel 1. 

Tarif per km (antar halte) 

mempertimbangkan rata-rata jumlah penumpang 

total dari titik asal Trans Metro Bandung bergerak 

(misal Cibiru) sampai titik tujuan (Cibeureum) 

yaitu penumpang-kilometer sehingga panjang 

perjalanan rata-rata dari penumpang serta jumlah 

penumpang yang naik dan turun di tengah 

perjalanan turut diperhitungkan.Oleh karena itu, 

diperlukan nilai penumpang-kilometer dan rata-

rata panjang perjalanan penumpang yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Perhitungan tarif per km 

dilakukan biasa dilihat pada tabel 2. 

Dari hasil perhitungan tabel 2 dapat 

diketahui bahwa tarif per trip lebih mahal 

dibandingkan tarif per km.. Namun tarif per trip 

digunakan untuk perjalanan dari Cibiru sampai 

Cibeureum tanpa memperhatikan jarak tempuh, 

sementara dengan tarif per km sebesar Rp. 800, 

maka apabila akan bepergian dari Cibiru-

Cibeureum dengan melewati 16 halte/shelter 

dimana jarak antar halte ± 1 Km, tarif yang harus 

dibayar sebesar Rp. 12800. Agar didapatkan 

suatu alternatif tarif yang mengakomodasi 

kepentingan penyedia jasa maupun 

masyarakat sebagai calon pengguna, perlu 

dilihat kisaran tarif yang mungkin terjadi 

akibat perubahan tingkat keterisian bus. 

Apabila menggunakan rata-rata kemampuan 

membayar per trip dari masyarakat sebesar 

Rp. 2450 per trip dan per km sebesar Rp. 450, 

maka besaran tarif dasar 1 per trip sampai 

tingkat keterisian 60% dari perhitungan pada 

tabel 3 yang dapat ditolerir. 

Pada tabel sebelumnya 3 dapat dilihat 

alternatif tarif 1 dengan tingkat keterisian 70% 

pada tarif per km dan per trip. Dari gambar 

tersebut dapat diketahui bahwa dengan jarak 

rata-rata masyarakat menggunakan Jalan 

Soekarno-Hatta sebesar 2,5 Km yang 

didapatkan dari karakteristik pergerakannya 

(untuk semua tujuan kegiatan) maka 

diasumsikan masyarakat akan lebih banyak 

bergerak dari halte 1 menuju antara halte 3 

atau halte 4 (jarak antar halte ± 1 Km). 

Apabila tarif per km maka untuk mencapai 

halte 3 dari halte 1, masyarakat perlu 

membayar Rp. 1600 dan Rp. 2400 untuk 

mencapai halte 4. Sementara tarif per trip, 

apabila masyarakat hendak menuju tarif 3 dan 

4 perlu membayar Rp. 1900. Hal ini 

menunjukkan bahwa tarif per km akan lebih 

tepat untuk diterapkan apabila masyarakat 

menggunakan TMB hanya dari halte 1 menuju 

halte 3 sementara apabila masyarakat hendak 

bepergian dari halte 1 menuju halte 4 dan 

seterusnya akan lebih murah menggunakan 

tarif per trip karena struktur tarif ini lebih 

mengakomodasi pergerakan jarak jauh. 

  Tarif 2 (dibedakan antara tarif untuk 

pelajar/ mahasiswa dengan masyarakat 

umum). Perhitungan tarif ini mirip dengan 

perhitungan untuk tarif berdasarkan tingkat 

keterisian 70% dari daya angkut bus pada tarif 

1. Hanya  perhitungan pada bagian ini, jumlah 

penumpang yang akan dibebani oleh biaya 

pokok bus akan dibedakan antara pelajar/ 

mahasiswa dan masyarakat umum seperti pada 

perhitungan tarif bagian sebelumnya. 

Perhitungan tarif per trip dengan 

menggunakan tingkat keterisian 70% dan 

dibedakan antara pelajar/ mahasiswa dengan 

masyarakat umum dapat dilihat di tabel 4 dan 

tabel 5. 
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Seperti yang dilakukan pada tarif 1, maka 

dihitung pula alternatif tarif 2 yang mungkin 

terjadi akibat perubahan tingkat keterisian bus per 

trip.Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada 

tabel 6. 

Pada tabel 6 dapat dilihat alternatif tarif 2 

dengan tingkat keterisian 70% pada tarif per km 

dan per trip. Karena ½ beban tarif yang 

semestinya ditanggung oleh pelajar/ mahasiswa 

dialihkan ke masyarakat umum sehingga tarifnya 

lebih mahal. Oleh karena itu, struktur tarif 2 tidak 

memberikan besaran tarif yang dapat memuaskan 

semua pihak (diskriminatif) sehingga apabila 

struktur tarif tersebut diterapkan akan beresiko 

bagi lapisan pengguna masyarakat umum yang 

akan semakin sedikit menggunakan TMB dan 

beralih menggunakan kendaraan lain (misal 

kendaraan pribadi) menyebabkan biaya operasi 

kendaraan tidak dapat tertutupi oleh pendapatan 

dari penjualan tiket sehingga TMB akan menjadi 

jasa angkutan yang terus disubsidi oleh 

pemerintah daerah. Selain itu, perbandingan 

jumlah penumpang umum dan pelajar/mahasiswa 

yang cenderung berubah-ubah membuat tarif 

yang dihasilkan tidak akan tepat sasaran karena 

penumpang yang menjadi penanggung beban 

tidak jelas (bias). Namun perlu diketahui bahwa 

tarif dasar 1 dan tarif dasar 2 belum dapat 

ditetapkan apabila melihat dari sisi kepentingan 

penyedia jasa angkutan.Untuk bisa mendapatkan 

tarif yang bisa diterapkan, perlu ditambahkan 

dengan persentase (%) keuntungan yang ingin 

didapatkan agar penyediaan jasa angkutan Trans 

Metro Bandung dapat terus berlangsung. 

 

KESIMPULAN  

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Masyarakat kota Bandung sebagai 

masyarakat yang majemuk dengan 

tingkat pendapatan yang beragam, 

lebih mengutamakan menggunakan 

kendaraan pribadi, sebagai dampak 

pola pergerakan masyarakat. 

2. Kualitas angkutan publik di Kota 

Bandung tidak memiliki standardisasi 

yang jelas. 

3. Moda Angkutan Damri beririsan 

dengan moda TMB pada 3 koridor 

 

 

 

 

 

SARAN 

 

Hasil penelitian ini menghasilkan 

sejumlah saran sebagai upaya 

improvement planning bagi 

perkembangan perilaku masyarakat 

Sunda Muslim dalam mengonsumsi 

produk halal. Selain itu rencana aksi 

yang disarankan sebagai hasil 

penelitian ini merupakan bentuk 

tanggung jawab atas perlindungan dan 

jaminan pangan halal bagi masyarakat 

Sunda Muslim.  

1. Meningkatkan pengawasan 

terhadap usaha produksi makanan 

dan minuman, untuk pengusaha 

kecil, pengawasan dan pembinaan 

setidaknya untuk memberikan 

wawasan tentang prinsip-prinsip 

kehalalan produk makanan dan 

minuman. 

2. Koordinasi lintas sektor bersama 

kementerian Agama, BP POM dan 

MUI secara sinergis dan menyusun 

sinkronisasi langkah mendorong 

adanya regulasi dan implementasi 

jaminan pangan halal.  
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3. Mendorong efisiensi dan efektivitas 

proses sertifikasi dan labelisasi 

produk di kota Bandung 
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Tabel 1. Tarif Dasar 1 Per Trip (Cibiru-Cibeureum) Dengan Tingkat Keterisian Bus 70% 

 Jumlah 

Biaya pokok per bus-km Rp. 2370,071091 

Biaya pokok per bus-trip ((1) x 20 trip) Rp. 47401,42183 

Jumlah penumpang-trip (70% x daya angkut 25,2 penumpang 

bus dlm 1 trip)  

  

Tarif dasar ((2) : (3)) Rp. 1881,008803 ≈ Rp. 1900 

                            Sumber: Hasil Perhitungan 

Tabel 2. Tarif Dasar 1 Per Km dengan Tingkat Keterisian Bus 70% 

 Jumlah 
Biaya pokok per bus-trip Rp. 47401,42183 
Rata-rata panjang perjalanan 

2,5 Km 

penumpang  
Jumlah penumpang-trip 25,2 penumpang 
Jumlah penumpang-km dlm satu 

63 Penumpang-km 

trip ((3)x(2))  
Tarif dasar Rp. 752,4035211 ≈ Rp. 800 

                         Sumber: Hasil Perhitungan 

Tabel 3. Tarif Dasar 1 Berdasarkan Potensi Tingkat Keterisian Bus 

Tingkat 

 Tarif Dasar 1 (Rp.) 

 

per trip per km Keterisian  

100%  1316.70616 526.682465 

90%  1463.00685 585.202739 

80%  1645.8827 658.353081 

70%  1881.0088 752.403521 

60%  2194.51027 877.804108 

50% 2633.41232 1053.36493 

Sumber: Hasil perhitungan 

Keterangan:  = Tarif dasar berada pada kemampuan membayar 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. Tarif Dasar 2 Per Trip Untuk Pelajar/Mahasiswa dan Umum dengan Tingkat Keterisian 70% 

 Jumlah 
Biaya pokok per bus-trip Rp. 47401,42183 
Jumlah penumpang-trip (70% 

25,2 penumpang 

x daya angkut bus:36)  
Jumlah penumpang-trip 

10,2375 

masyarakat umum penumpang 
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 Jumlah 

((13/32)x(2))  
Jumlah penumpang-trip 

14,9625 

pelajar/ mahasiswa 

penumpang 

((19/32)x(2))  

Tarif pelajar/mahasiswa = ½  

tarif masyarakat umum. 

7,48125 

Jumlah penanggung beban 

penumpang 

biaya untuk pelajar/mahasiswa  

(½ x (4))  
Tarif dasar untuk masyarakat Rp. 2675,212519 ≈ 
umum ((1):((3)+(5)) Rp. 2700 
Tarif dasar untuk pelajar/ Rp. 1337,60626 
mahasiswa ((6):2) ≈ Rp. 1350 

         Sumber: Hasil Perhitungan 

Tabel 5. Tarif Dasar 2 Per Km Untuk Pelajar/Mahasiswa dan Umum Dengan Tingkat Keterisian 70% 

 Jumlah 

Biaya pokok per bus-trip Rp. 47401,42183 
Rata-rata panjang perjalanan 

2,5 Km 

penumpang  
Jumlah penumpang-trip 25,2 penumpang 
Jumlah penumpang-trip 

10,2375 penumpang 

masyarakat umum  
Jumlah penumpang-trip pelajar/ 

14,9625 penumpang 

mahasiswa  
Jumlah penumpang umum-km 25,59375 

per trip ((4)x(2)) penumpang 
Jumlah penumpang 

37,40625 

pelajar/mahasiswa-km per trip 

penumpang 

((5)x(2))  

Tarif pelajar/mahasiswa = ½  

tarif masyarakat umum. Jumlah 18,703125 

penanggung beban biaya untuk penumpang 

pelajar/mahasiswa (½ x (7))  
Tarif dasar untuk masyarakat Rp. 1070,085008 ≈ 
umum ((1):((6)+(8)) Rp. 1100 
Tarif dasar untuk pelajar/ Rp. 535,0425039 ≈ 

mahasiswa ((9):2) Rp. 550 

                     Sumber: Hasil Perhitungan 

 

Tabel 5. 6 Tarif Dasar 2 Berdasarkan Potensi Tingkat Keterisian Bus Per Trip 

    Tarif Dasar 2 (Rp.)  

Tingkat 

      

 
per trip per km 

Keterisian 

 

      

 

Umum 

 

Pelajar/ 
Umum 

Pelajar/    
   

mahasiswa mahasiswa      
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100%  1872.649  936.3244 749.0595 374.5298 

90%  2080.721  1040.36 832.2883 416.1442 

80%  2340.811  1170.405 936.3244 468.1622 

70% 2675.213  1337.606 1070.085 535.0425 

60% 3121.081  1560.541 1248.433 624.2163 

50% 3745.298  1872.649 1498.119 749.0595 

       Sumber: Hasil perhitungan 

       Keterangan:  = Tarif dasar berada pada kemampuan membayar 

 
 

 

 

 


