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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1. Sistem Transportasi Perkotaan 
 

Sistem transportasi perkotaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan 

menyeluruh yang terdiri dari komponen-komponen yang saling mendukung dan 

bekerja sama dalam pengadaan transportasi pada wilayah perkotaan. Sistem 

transportasi secara menyeluruh (makro) dapat dipecahkan menjadi beberapa 

sistem yang lebih kecil (mikro) yang saling terkait dan saling mempengaruhi. 

Sedangkan sistem transportasi mikro terdiri dari sistem kegiatan, sistem jaringan 

prasarana transportasi, sistem pergerakan lalu lintas dan sistem kelembagaan. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Gambar 2.1. Sistem Transportasi Makro (Tamin, 1997) 
   

Sistem kelembagaan di Indonesia yang berkaitan dengan masalah 

transportasi perkotaan adalah sebagai berikut: 

1. Sistem kegiatan oleh Bappenas, Bappeda, Bangda, dan Pemda. 

2. Sistem jaringan ditangani oleh Departemen Perhubungan dan Bina 

Marga. 

3. Sistem pergerakan ditangani oleh DLLAJ, Organda, Polantas, dan 

masyarakat. 
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2.2. Indikator Kinerja 

Indikator kinerja adalah besaran kuantitatif yang menggambarkan kondisi 

objektif dari sistem yang ditinjau dari suatu aspek tertentu. Dengan definisi 

tersebut, maka sangat relevan untuk mengkaji definisi Indikator Kinerja yang 

dapat menggambarkan kondisi objektif dari suatu sistem transportasi. Suatu 

sistem transportasi pada dasarnya dapat dipilah menjadi beberapa komponen 

berikut: 

a. Prasarana/sarana transportasi 

b. Sistem operasi 

c. Pola dan intensitas pergerakan 

d. Pola dan distribusi aktivitas 

e. Organisasi dan kelembagaan 

Satu komponen akan terkait dengan komponen lainnya secara langsung. 

Interaksi tersebut pada gilirannya akan menghasilkan kondisi tertentu dari sistem 

secara keseluruhan. Di lain pihak, masing-masing komponen dapat ditinjau 

kondisinya secara individual. Dengan pendekatan ini kita dapat merumuskan 

indikator kinerja ditinjau dari dua tujuan, yaitu: 

– Indikator kinerja yang menggambarkan kondisi objektif dari sistem 

transportasi secara keseluruhan. 

– Indikator kinerja yang menggambarkan kondisi objektif dari masing-

masing komponen. 

Indikator kinerja dari kondisi sistem transportasi secara keseluruhan pada 

dasarnya menggambarkan interaksi yang terjadi antar komponen sistem secara 

efektif dan efisien. Sedangkan indikator kinerja dari masing-masing komponen 

sistem transportasi pada dasarnya harus dapat menggambarkan masing-masing 

komponen. 
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2.2.1. Indikator Kinerja Sistem Transportasi 

Indikator kinerja sistem transportasi secara keseluruhan dapat 

menggunakan konsep yang dikembangkan oleh Fielding (1977). Dalam 

merumuskan indikator kinerja dari sistem transportasi, sistem transportasi yang 

ditinjau dibagi dalam empat aspek utama, yaitu: 

– Aspek masukan sistem transportasi (service inputs) 

– Aspek keluaran sistem transportasi (service outputs) 

– Aspek tingkat pemanfaatan sistem transportasi (consumption) 

– Aspek alokasi sumber daya dalam komunitas (community) 

Penjelasan dari masing-masing aspek utama di atas adalah sebagai berikut: 

– Service Inputs adalah aspek sistem transportasi yang menunjukan banyak 

dan jenis sumber daya yang diperlukan bagi terciptanya sistem 

transportasi. Contoh parameter dari aspek ini adalah : Biaya investasi, 

biaya operasional, besarnya subsidi yang diperlukan, biaya perawatan, 

jumlah tenaga kerja yang terlibat dan total penggunaan energi yang 

diperlukan. 

– Service Outputs adalah aspek sistem transportasi yang menunjukan 

keluaran yang dihasilkan dari sistem transportasi. Contoh parameter yang 

merepresentasikan aspek ini adalah : jumlah kendaraan yang digunakan, 

jumlah kilometer platform yang digunakan angkutan umum, dan jumlah 

jam platform yang digunakan sistem angkutan umum.  

– Consumption adalah komponen yang menunjukan tingkat pemanfaatan 

yang dihasilkan oleh sistem transportasi. Beberapa contoh parameter yang 

menggambarkan aspek ini adalah : jumlah penumpang-km yang terlayani, 

jumlah penumpang yang terlayani dan jumlah penghasilan yang diperoleh. 

– Community adalah aspek yang menunjukan besarnya alokasi sumber daya 

yang dilayani oleh sistem transportasi. Contoh parameter dari aspek ini 

adalah : Jumlah penduduk yang dirancangkan untuk dapat dilayani oleh 

sistem transportasi, jumlah dana yang dialokasikan dalam anggaran untuk 

menjalankan sistem transportasi, luas daerah yang harus dilayani oleh 

sistem transportasi. 
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Selanjutnya keempat aspek tersebut dirangkaikan pada suatu segitiga 

hubungan seperti terlihat pada gambar 2.2: 

 
                       Gambar 2.2. Keterkaitan Aspek Sistem Transportasi 

Dari rangkaian keempat aspek sistem transportasi di atas dapat diturunkan 

sebanyak enam kelompok indikator kinerja, yaitu : 

1. Indikator kinerja yang menunjukan efisiensi pembiayaan 

2. Indikator kinerja yang menunjukan efektifitas pembiayaan 

3. Indikator kinerja yang menunjukan efisiensi pelayanan 

4. Indikator kinerja yang menunjukan kualitas/kuantitas pelayanan 

5. Indikator kinerja yang menunjukan efektifitas pelayanan 

6. Indikator kinerja yang menunjukan afordabilitas pelayanan 

Untuk masing-masing kelompok indikator kinerja diatas selanjutnya dapat 

diidentifikasikan beberapa parameternya, yang jumlahnya sangat tergantung pada 

jumlah parameter yang ada pada masing-masing aspek sistem transportasi. 

COMMUNITY 
Mis : Jumlah Penduduk 
         Alokasi Dana 
        Luas Area

Efektivitas PembiayaanEfisiensi Pembiayaan
Affordabilitas 

Kuantitas/Kualitas Pelayanan Efektivitas Pelayanan 

Efisiensi Pelayanan
SERVICE OUTPUTS 
Mis : Jml Kendaraan 
         Panjang Jalan 
         Jml Waktu 

CONSUMPTION 
Mis :  Pnmpng terlayani 
          Penghasilan 
          Pnp-km terlayani 

SERVICE INPUTS 
Mis : Biaya Investasi 
         Biaya Operasional 
         Subsidi, Energi dan 
         Tenaga Kerja 
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Berikut adalah parameter-parameter indikator kinerja yang berhasil 

diidentifikasikan untuk sistem transportasi: 

a. Indikator Kinerja Effisiensi Pembiayaan 

Indikator kinerja yang menggambarkan tingkat efisiensi pembiayaan 

dapat diperoleh dengan membandingkan parameter Service Inputs dengan 

parameter Service Outputs, yang secara matematis dirumuskan sebagai : 

           )1.2....(........................................
utserviceOutpParameterS
terviceInpuParameterSinerjaIndikatorK =  

Dengan rumusan di atas, maka didapatkan parameter indikator kinerja 

sistem transportasi yang dapat diidentifikasikan meliputi : biaya operasional 

per kendaraan, jumlah tenaga kerja per kendaraan, biaya operasional per 

kilometer platform, biaya perawatan per kendaraan, dan lain sebagainya. 

b. Indikator Kinerja Effisiensi Pelayanan 

Indikator kinerja yang menggambarkan tingkat efisiensi pelayanan 

yang dihasilkan sistem transportasi dapat diperoleh dengan 

membandingkan parameter Tingkat Consumption dengan parameter Service 

Outputs, yang secara matematis dirumuskan sebagai : 

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

mptionngkatConsuParmeterTiinerjaIndikatorK =          

Contoh parameter indikator kinerja yang dapat diturunkan dari rumusan di 

atas adalah : penumpang-km per tahun per kilometer platform, pendapatan 

yang diperoleh per kendaraan, jumlah penumpang terangkut per kendaraan, 

jumlah penumpang kilometer per kendaraan. 

c. Indikator Kinerja Efektifitas Pelayanan 

Indikator kinerja yang menggambarkan tingkat efektifitas pelayanan 

sistem transportasi ini diperoleh dengan membandingkan parameter Tingkat 

Consumption dengan parameter Community (Alokasi Sumber daya), yang 

secara matematis dirumuskan sebagai : 

)3.2..(..............................
ommunityParameterC

mptionngkatConsuParmeterTiinerjaIndikatorK =
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Ada beberapa parameter indikator kinerja yang dapat diidentifikasi dengan 

rumusan di atas, yaitu: penumpang-kilometer terangkut per penduduk, 

jumlah penumpang terangkut per tahun per penduduk, jumlah pendapatan 

yang diperoleh per rupiah yang dialokasikan untuk sistem transportasi dan 

kilometer penumpang per tahun per km daerah pelayanan.  

 

d. Indikator Kinerja Efektifitas Pembiayaan 

Indikator kinerja yang menggambarkan tingkat efektifitas 

pembiayaan dari sistem transportasi diperoleh dengan membandingkan 

parameter Consumption dengan parameter Service Inputs,  yang secara 

matematis dirumuskan sebagai : 

)4.2..(........................................
tserviceInpuParameterS

nsumptionParmeterCoinerjaIndikatorK =

Dengan rumusan di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa parameter 

indikator kinerja yang menunjukan efektifitas pembiayaan sistem 

transportasi, misalnya: kilometer penumpang per rupiah biaya operasional, 

jumlah penumpang per jumlah tenaga yang terlibat dalam sistem 

transportasi dan jumlah rupiah yang dihasilkan per rupiah yang dikeluarkan 

untuk biaya operasional. 

 

e. Indikator Kinerja Kualitas / Kuantitas Pelayanan 

Indikator kinerja yang menggambarkan kualitas/kuantitas pelayanan 

sistem angkutan umum diperoleh dengan membandingkan parameter 

Community (alokasi sumber daya) dengan parameter Service Outputs, yang 

secara matematis dirumuskan sebagai: 

)5.2.(........................................
utserviceOutpParameterS

mmunityParmeterCoinerjaIndikatorK =

Dengan rumusan di atas, maka beberapa parameter indikator kinerja yang 

dapat diidentifikasikan meliputi: jumlah populasi yang dilayani per 
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kendaraan, jumlah alokasi dana yang dianggarkan per kilometer platform 

dan luas daerah pelayanan per kendaraan. 

f. Indikator Kinerja Affordability Pelayanan 

Indikator kinerja yang menggambarkan affordability pelayanan 

sistem transportasi diperoleh dengan membandingkan parameter 

Community (alokasi sumber daya) dengan parameter Service Inputs, yang 

secara matematis dirumuskan sebagai: 

)6.2....(........................................
tserviceInpuParameterS

mmunityParmeterCoinerjaIndikatorK =

Dengan rumusan di atas, maka beberapa parameter indikator kinerja yang 

dapat diidentifikasikan meliputi: jumlah penduduk yang dilayani per rupiah 

biaya operasional, jumlah alokasi dana yang dianggarkan per tenaga kerja 

dan luas daerah pelayanan per rupiah biaya operasional.  

 

2.2.2. Indikator Kinerja Komponen Sistem Transportasi 

Berbeda dengan indikator kinerja bagi sistem transportasi secara 

keseluruhan, indikator kinerja bagi setiap komponen sistem transportasi lebih 

menunjukan spesifikasi, kemampuan teknis, ataupun kondisi operasional dari 

komponen tersebut. Dengan demikian, parameter indikator kinerja untuk masing-

masing komponen sistem transportasi cenderung menjelaskan dirinya sendiri. 

Meskipun untuk beberapa kasus menjelaskan implikasi dari kondisi komponen 

lain, seperti komponen pola dan intensitas pergerakan pada dasarnya menunjukan 

kondisi sebagai implikasi antara komponen aktifitas dan komponen lainnya, 

sebagai komponen prasarana/sarana transportasi dan kelembagaan. 
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Indikator Kinerja Parameter / Dimensi
Biaya operasi per pax-trip
Biaya operasi per ton-trip
Biaya operasi per pax-km
Biaya operasi per ton-km
Jumlah SDM per pax-trip
Jumlah SDM per ton-trip
Jumlah biaya m dan o per trip
Pax-km per kendaraan per thn
Ton-km per kendaraan per thn
Pax-trip per kendaraan per thn
GRT per dermaga per thn
TEU per m2 CY per thn
TEU per m dermaga per thn
Pax-km per populasi
Ton-km per km luas daerah pelayanan
Pax-km per km luas daerah pelayanan
Ton-km per populasi
Pax-km per rupiah biaya operasi
Ton-km per rupiah biaya operasi
Pax-km per tenaga kerja yang terlibat
Revenue per rupiah biaya operasi
Revenue per tenaga kerja yang terlibat
Jumlah populasi yang dilayani per kendaraan
Luas wilayah yang dilayani per kendaraan
Jumlah populasi yang dilayani per m dermag
Panjang jalan per kendaraan
Panjang dermaga  yang disediakan per kapal

Jumlah kendaraan yang dilayani per tahun 
per rupiah yang dialokasikan untuk 
perawatan
Jumlah penumpang per tahun per rupiah 
yang dialokasikan sebagai subsidi

Sumber : Morlok, 1978

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Sistem Transportasi

Jumlah penduduk yang dilayani per rupiah 
yang dialokasikan untuk perawatan
Jumlah ton yang diangkut per tahun per 
rupiah yang dialokasikan untuk perawatan

Kualitas Pelayanan

Affordabilitas Pelayanan

Efisiensi Pembiayaan

Efisiensi Pelayanan

Efektifitas Pelayanan

Efektifitas Pembiayaan
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Tabel 2.2. memberikan ilustrasi dan contoh mengenai beberapa 

indikator kinerja yang mungkin digunakan untuk masing-masing komponen 

sistem transportasi untuk menjelaskan kondisi objektifnya. 

Komponen Sistem Transportasi Indikator Kinerja
Kecepatan tempuh
Kecepatan pelayanan
Jam operasi
Panjang
Lebar
Tingkat kerusakan
Kapasitas
Jam operasi
Tarif
Kapasitas operasi
Kecepatan operasi
Jarak tempuh
Waktu tempuh
Volume
Frekuensi
Produksi industri
Produksi pertanian
Konsumsi
Jumlah populasi
Luas wilayah
Kerapatan wilayah
PDRB
Luas daerah industri
Luas daerah pertanian
Luas daerah permukiman
Jumlah perusahaan transportasi
Jumlah pegawai
Jumlah peraturan
Jumlah perundangan
Jumlah lembaga terkait

Sumber : Morlok, 1978

Pola dan Intensitas Pergerakan

Pola dan Distribusi Aktifitas

Organisasi dan Kelembagaan

Tabel 2.2
Parameter Indikator Kinerja Komponen Sistem Transportasi

Prasarana dan Sarana

Sistem Operasi
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2.3. Permintaan Jasa Transportasi 
 
2.3.1. Teori Permintaan Jasa Transportasi 

Pada dasarnya permintaan atas jasa transportasi merupakan cerminan 

kebutuhan akan transportasi dari pemakai sistem tersebut, baik untuk angkutan 

manusia maupun barang. Oleh karena itu permintaan akan jasa transportasi 

merupakan dasar yang penting dalam mengevaluasi perencanaan transportasi dan 

perancangan fasilitas pelengkapnya. Tanpa mengetahui permintaan atas jasa 

transportasi, maka sangat dimungkinkan akan menghasilkan sistem yang tidak 

sesuai dengan kebutuhan transportasi, sehingga akan menimbulkan pemborosan 

sumber daya yang ada. 

Teori permintaan jasa transportasi sebagian besar diturunkan dari teori 

ekonomi mengenai pilihan konsumen. Teori ekonomi umum mengenai 

permintaan akan komoditi menghubungkan jumlah komoditi tertentu yang akan 

dikonsumsi dengan harga tertentu, sehingga akan didapat bentuk kurva yang 

miring ke bawah, karena apabila harga turun makin banyak orang yang sanggup 

membeli barang tersebut. 
Harga (P)

Fungsi Permintaan (Demand)

Jumlah yang dibutuhkan (Q)

P1

0               Q1

 1
dQ
dP P1

dQ
dP P1

P1

Q1

Elastisitas harga permintaan pada titik (P1,Q1) 
adalah

 
                       Gambar 2.3. Bentuk fungsi permintaan sebagai konsep elastisitas 

 

 Elastisitas harga adalah ukuran tingkat perubahan kuantitas permintaan 

dalam perbandingan dengan tingkat perubahan harga. Fungsi atau model 



  

   
  II - 11 

permintaan yang menghubungkan kuantitas permintaan dengan harga dapat 

dinyatakan sebagai berikut :  

Q = D (P)............................................................................................................(2.7) 

Elatisitas harga permintaan pada titik tertentu didefinisikan sebagai : 

 Keterangan : Є P     = elastisitas harga permintaan pada titik tertentu 

                        P      = harga 

                        Q      = kuantitas permintaan 

                       D(P)  = fungsi permintaan 

 Elastisitas adalah turunan yang ditentukan pada sebuah titik, dan elastisitas 

didefinisikan sebagai persentase perubahan kuantitas permintaan akibat 

perubahan harga sebesar satu persen. 

 Penggunaan satu persen untuk definisi perkiraan elastisitas permintaan 

untuk suatu komoditi dalam kaitannya dengan harganya pada dasarnya 

merupakan hal yang konstan. Situasi ini sebagai besaran permintaan yang 

dinyatakan dengan model matematika sebagai berikut : 

)9.2....(....................................................................................................βαPQ =  

Keterangan : α,β = parameter-parameter konstan dari fungsi permintaan 

 

Elastisitas harga yang konstan dapat dilihat dari turunan model permintaan berikut  

)10.2.....(..........................................................................................1−= βαβP
dP
dQ

Subtitusi ke dalam persamaan (2), menghasilkan : 

Dengan mensubstitusi fungsi permintaan semula ( 1−PQ ), kita memperoleh : 

Oleh karena itu,β  yang merupakan eksponen atau “daya beli” dari harga 

komoditi P, merupakan elastisitas harga. 

 

)8.2(....................................................................................................
Q
P

dP
dQp =∈

)11.2....(..........................................................................................11 −−=∈ PQPp
βαβ

)12.2.........(......................................................................1 β
α

αβ β
β =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=∈ −

P
PPp
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Model-model permintaan jasa transportasi biasa disajikan dalam bentuk sebagai 

berikut: 
Harga (P)

         Kuantitas (Q)0
0

Harga (P)

         Kuantitas (Q)0
0

Harga (P)

         Kuantitas (Q)0
0

Harga (P)

         Kuantitas (Q)0
0

(a) (b)

(c) (d)

Elastisitas antar titik 
berbeda-beda

Elastisitas konstan pada nolElastisitas antar titik
berbeda-beda

Cp = - 8

Cp = 0

Cp > -1

Cp = -1

Cp < -1

Cp = 0

 
Gambar 2.4.  Model-model permintaan jasa transportasi. (a) Elastisitas 

konstan, (b)    Permintaan linier, (c) Fungsi permintaan yang cembung (terhadap 

titik asal), (d) Permintaan yang sama sekali tidak elastis. 

 

  Keterangan   = kuantitas permintaan untuk perjalanan dari kota i ke    

kota j untuk “melaksanakan” maksud p dengan 

menggunakan moda m 

  =  fungsi untuk memperkirakan permintaan 

     =  karakteristik-karakteristik sosioekonomi kota i 

 = karakteristik-karakteristik harga dan tingkat pelayanan       

dengan moda m dari kota i ke kota j 

  = kota tujuan alternatif dimana maksud p mungkin dapat 

juga dipenuhi 

 =  alternatif terhadap moda m 

 Alasan untuk mengikutsertakan karakteristik transportasi yang 

berhubungan dengan moda adalah karena karakteristik harga dan tingkat 

pelayanan dari semua moda ini akan mempengaruhi penggunaan moda yang 

dikehendaki. Diperkirakan apabila harga moda lain yang ikut berkompetisi 

( ) )13.2.(..................................................,....,....,,,...,,,, n
ik

m
ikk

n
ij

m
ijji

pmpm
ij ccSccSSDd =

pmD 

i,j S 
m,n 
ijc

k 

n 

ij
pmd 
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diturunkan atau tingkat pelayanannya ditingkatkan, maka jumlah perjalanan pada 

moda itu akan bertambah, yang sebagian didapat dari saingannya. 

Alasan untuk mengikutsertakan komponen harga dan tingkat pelayanan 

untuk berbagai moda ini ialah karena orang yang berniat melakukan perjalanan 

akan terpengaruh oleh kedua faktor tersebut. Tetapi dalam pengambilan 

keputusan untuk suatu perjalanan, calon penumpang akan ikut juga 

mempertimbangkan faktor-faktor lainnya seperti waktu perjalanan total, kelelahan 

selama perjalanan, ketidaknyamanan akibat kondisi jalan yang buruk, dan lain 

sebagainya. 

 

2.3.2. Model - Model Permintaan Perjalanan 

 Model-model permintaan perjalanan digunakan untuk meramalkan 

kebutuhan dan penggunaan fasilitas baru transportasi. Beberapa model tersebut 

ialah: 

1. Model kebutuhan berurut 

 Model peramalan permintaan untuk perjalanan di perkotaan terdiri dari 

sejumlah model yang berlainan. Model empat tahapan atau model telah 

ditentukan dalam prosedur peramalan di perkotaan seperti terlihat pada gambar 

berikut ini : 

 Ramalan Tata Guna Lahan

 Pembangkit Perjalanan

  Distribusi Perjalanan

 Pemilihan Moda

 Pembebanan lalu lintas
 

Gambar 2.5. Proses Permintaan Perjalanan 
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 Tahapan pertama adalah peramalan pola tata guna lahan untuk tahun 

mendatang dengan perjalanan tadi harus diramalkan. Pola tata guna lahan 

menggambarkan pengaturan kegiatan manusia yang diterangkan melalui jumlah 

setiap kegiatan pada daerah yang lebih kecil yang disebut zona. Dengan dasar ini, 

perjalanan-perjalanan dengan analisis pembangkit perjalanan (trip generation 

analysis).  

Kemudian tempat asal perjalanan dikaitkan dengan beberapa tempat tujuan yang 

memungkinkan, yang menghasilkan ditribusi perjalanan. Apabila tempat asal dan 

tujuan perjalanan telah diketahui, maka berbagai moda alternatif dapat 

diperbandingkan untuk menentukan moda yang akan dipakai. Akhirnya setelah 

moda perjalanan ditentukan, rute tertentu yang akan digunakan dapat dipilih.  

2. Model simultan 

Model simultan atau sering disebut juga sebagai model kebutuhan 

langsung ini merupakan pengembangan dari model kebutuhan berurut. Adapun 

formulasi dari model simultan ini sebagai berikut : 

      ……..……………………………...……….(2.14) 

Keterangan : 

Tij  = permintaan perjalanan dari zona i ke zona j 

 K = konstanta 

f(x) = fungsi sosial ekonomi sebagai fungsi bangkitan perjalanan 

g(x) = fungsi hambatan perjalanan sebagai fungsi sebaran perjalanan 

h(x) = fungsi pemilihan moda 

3. Model ramalan tata guna lahan 

 Prosedurnya pada dasarnya non-matematis, dan sangat tergantung pada 

pertimbangan dan penilaian berbagai pihak yang ikut serta dalam peramalan. 

Prosedurnya didasarkan pada penggunaan tiga macam aturan, yaitu : 

• Intensitas pengembangan lahan akan berkurang apabila makin jauh dari 

pusat kota 

• Kerapatan lahan akan berkurang jika makin jauh dari pusat kota 

• Proporsi lahan yang disediakan untuk berbagai penggunaan lahan akan 

selalu stabil 

( ) ( ) ( )xh xgx fK Tij . . .=
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4. Model pembangkit perjalanan 

 Model pembangkit perjalanan merupakan suatu model yang digunakan 

untuk memperkirakan jumlah perjalanan yang berasal dari suatu zona dan jumlah 

perjalanan yang akan berakhir di setiap zona untuk setiap maksud perjalanan. 

Dengan berdasarkan pada karakteristik tata guna lahan dan sosial ekonomi pada 

setiap zona. 

 Ada beberapa bentuk matematis model pembangkit perjalanan yaitu 

diantaranya : 

• Bentuk yang pertama akan menghasilkan jumlah perjalanan total per zona. 

• Bentuk yang kedua menunjukan jumlah perjalanan per rumah tangga. 

• Bentuk yang ketiga ini dapat dipakai untuk memperkirakan perjalanan per     

zona dengan mengalikannya dengan jumlah rumah tangga di dalam zona itu. 

  

Keterangan : 

i
pO   = jumlah perjalanan untuk maksud p yang berasal dari zona i 

 iH     = jumlah rumah tangga di dalam zona i 

 
1

, pp OO   = fungsi-fungsi matematis 

 ijS   = ukuran (tolak ukur) sosial ekonomi untuk kegiatan j di zona i 

Secara khusus, terdapat dua kategori maksud perjalanan : 

• Perjalanan berdasarkan rumah, yaitu tempat asal atau tujuan perjalanan 

dari atau menuju rumah 

• Terdapat konsep mengenai “zona tarikan” (attraction zone) dan “zona 

produksi” (production zone). Zona tarikan merupakan lokasi tanpa rumah 

pada perjalanan berdasarkan rumah dan zona tujuan pada perjalanan yang 

bukan berdasarkan rumah, sedangkan zona produksi adalah lokasi rumah 

( ) )17.2(............................................................,.....,......,, 21 iijii
p

i
p xHSSSOO

i

=

( ) )15.2.....(............................................................,.....,......,, 21 ijii
p

i
p SSSOO =

( ) )16.2......(............................................................,.....,......,, 21 ijii
p

i
p SSSOO

i

=
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pada semua perjalanan berdasarkan rumah, baik sebagai tempat asal 

maupun tempat tujuan. 

 

2.3.3. Distribusi Perjalanan 

 Tujuan utama distribusi perjalanan adalah untuk mendistribusikan atau 

mengalokasikan jumlah perjalanan yang berasal dari setiap zona dengan “model 

gravitasi”. 

Pendekatan model gravitasi dapat diturunkan dengan meninjau aspek tertentu dari 

masalah ditribusi perjalanan. Masalah utamanya adalah menentukan jumlah total 

perjalanan dari zona i ke zona j harus sama dengan jumlah perjalanan yang 

diramalkan berasal dari zona itu, untuk setiap maksud : 

 

Keterangan                 = jumlah perjalanan dengan maksud p dari zona i ke zona  

Teori ekonomi mengenai kebutuhan menganjurkan dua hubungan umum yang 

harus dipakai untuk nilai-nilai  

1. Jumlah perjalanan dari satu zona ke zona lainnya yang sama-sama 

menarik untuk pemenuhan maksud itu harus lebih besar pada zona yang 

lebih murah untuk dicapai. 

2. Jumlah perjalanan menuju zona yang kedua-duanya memerlukan biaya 

yang sama harus lebih banyak terdapat pada zona yang lebih menarik 

dalam memenuhi maksud perjalanan itu. 

 

 Hubungan di atas akan terpenuhi pada suatu model matematis yang 

mempunyai bentuk yang sama dengan hukum gravitasi Newton : 

 

)18.2.(....................................................................................................
1
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)19.2(....................................................................................................
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 Keterangan : 

Fij  = gaya tarik antara dua benda i dan j 

mi, mj  = massa benda i dan benda j 

Sij  = jarak antara pusat massa benda i dan j 

δ  = konstanta pembanding  

Apabila kita anggap massa benda i sebagai perjalanan total yang berasal 

dari zona i (untuk maksud perjalanan tertentu), dan massa benda benda j 

sebagai jumlah perjalanan total yang tertarik ke zona j (untuk maksud 

perjalanan tadi), dan jarak sebagai ukuran biaya menyeluruh untuk perjalanan 

di antara ke dua zona itu, akan terlihat bahwa gaya adalah analog dengan 

jumlah perjalanan total dari zona i ke zona j. 

Dengan bertambahnya jumlah perjalanan total yang dibangkitkan atau 

dengan bertambahnya jumlah perjalanan total yang tertarik, maka arus total 

akan bertambah dengan biaya perjalanan dianggap konstan. Dengan cara yang 

sama, apabila ”pengadaaan produksi” dan “tarikan” perjalanan total dianggap 

konstan dan biaya perjalanan bertambah, maka jumlah perjalanan akan 

berkurang. Terlihat bahwa bentuk gravitasi ini akan menghasilkan hubungan 

yang diinginkan dalam hal variasi pada jumlah perjalanan yang diakibatkan 

oleh perubahan pada variable-variabelnya. 

Bentuk model gravitasi yang paling banyak dipakai dapat diturunkan  

dengan terlebih dahulu mendistribusikan jumlah perjalanan yang berasal dari i  

(       ), jumlah perjalanan yang berakhir di zona j (      ), jumlah perjalanan dari 

i ke j (      ), semuanya untuk maksud p, dan jarak perjalanan cij berpangkat b, 

ke dalam model gravitasi pada persamaan (2.20), untuk menghasilkan : 

Faktor δ harus dievaluasi, agar batasan-batasan pada asal perjalanan yang 

diberikan melalui persamaan (2.20) akan berlaku : 
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Sehingga δ akan kita dapatkan : 

 

dengan mengganti indeks j dengan k pada penjumlahan, maka kita dapatkan : 

 

 

 

 

Keterangan : 

i
pO = Perjalanan per satuan waktu dengan maksud p dari zona i ke zona j 

               = Perjalanan per satuan waktu dengan maksud p yang berasal dari zona i 

                          = Daya tarik zona j untuk perjalanan dengan maksud p 

                          = Biaya perjalanan (misalnya waktu) dari zona i ke zona j 

                   b     = Biaya atau eksponen dari jarak 

 n     = Jumlah zona 

 

2.3.4. Pemilihan Moda Angkutan 

Jumlah perjalanan total dari tempat asal ke tujuan telah diperkirakan untuk 

setiap maksud perjalanan, maka langkah selanjutnya adalah memperkirakan 

jumlah penumpang yang akan menggunakan setiap moda yang tersedia. 

Pemilihan moda dianggap akan tergantung pada karakteristik moda yang 

mencerminkan biaya yang disamaratakan dalam menggunakan moda tersebut. 

Biaya yang disamaratakan ini mempengaruhi pemilihan moda dengan cara yang 

sama. 

Faktor-faktor yang penting antara lain waktu keseluruhan perjalanan untuk 

masing-masing moda, biaya total dari tempat asal ke tujuan, kenyamanan moda 

dan keselamatan penumpang. Masing-masing komponen tadi dapat dibagi-bagi ke 

dalam sejumlah elemen. 
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Pemilihan moda juga dianggap tergantung pada maksud perjalanan. Model 

yang banyak dikembangkan berhubungan dengan waktu dan biaya perjalanan. 

Selain itu model ini memperkirakan sebagian angkutan dari seluruh perjalanan 

sebagai sebuah fungsi berikut : 

1. Rasio waktu perjalanan total antara rute angkutan terbaik dengan rute-

terbaik untuk perjalanan mobil. 

2. Rasio biaya perjalanan antara angkutan terhadap mobil (pengeluaran biaya 

yang sebenarnya, ditambah dengan biaya tambahan untuk operasi suatu 

mobil). 

3. Rasio pelayanan perjalanan merupakan rasio dari waktu yang dibutuhkan 

untuk berjalan, menunggu dan pindah ke rute lainnya, terhadap waktu yang 

dibutuhkan dengan menggunakan mobil. 

4. Status ekonomi atau penghasilan pengguna jalan. 

5. Maksud perjalanan yang dibedakan atas perjalanan ke tempat bekerja atau 

perjalanan dengan maksud lainnya. 

Selain beberapa komponen tersebut, menurut Ofyar. Z. Tamin (1997), 

faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan moda angkutan dapat 

dikelompokkan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu: 

1. Ciri Pengguna Jalan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah : 

a. Ketersediaan atau kepemilikan kendaraan pribadi, bila semakin tinggi 

kepemilikannya, maka semakin kecil ketergantungan pada angkutan 

umum. 

b. Kepemilikan SIM 

c. Struktur rumah tangga (pasangan muda, karyawan, pensiunan, 

bujangan, dll ) 

d. Pendapatan keluarga, bila semakin tinggi pendapatannya, maka semakin 

besar peluang menggunakan kendaraan pribadi. 

e. Faktor lainnya, misal : keharusan menggunakan kendaraan pribadi 

untuk keperluan mengantar anak sekolah atau pergi ke tempat bekerja. 
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2. Ciri Pergerakan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah : 

a. Tujuan pergerakan 

Pergerakan ke tempat kerja di negara maju akan lebih mudah jika 

menggunakan angkutan umum, karena ketepatan waktu dengan tingkat 

pelayanannya sangat baik dan ongkosnya yang lebih murah bila 

dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Namun hal itu berbeda bila 

dibandingkan dengan negara yang sedang berkembang, angkutan umum 

di negara yang sedang berkembang selain tidak tepat waktu dan tingkat 

pelayanannya yang kurang  baik, ongkosnyapun jauh lebih mahal bila 

dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Oleh karena itu masyarakat di 

negara yang sedang berkembang lebih memilih menggunakan 

kendaraan pribadi daripada angkutan umum untuk tujuan 

pergerakannya.    

b. Waktu terjadinya pergerakan 

Apabila kita ingin bepergian di tengah malam, kita pasti membutuhkan 

kendaraan pribadi, karena angkutan umum tidak / jarang beropersi. 

c. Jarak perjalanan 

Semakin jauh perjalanan seseorang, maka semakin cenderung seseorang 

memilih menggunakan angkutan umum dibandingkan kendaraan 

pribadi. 

3. Ciri fasilitas moda transportasi 

Hal ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu : 

a. Faktor kuantitatif, yang terdiri dari : 

1) Waktu perjalanan, meliputi waktu menunggu di tempat 

pemberhentian bus, waktu menuju ke tempat pemberhentian bus, 

dan waktu selama bergerak. 

2) Biaya transportasi ( tarip, bahan bakar, dll ). 

3) Ketersediaan ruang dan tarif parkir. 

b. Faktor kualitatif, meliputi kenyamanan, keamanan, keandalan, 

keteraturan, dan lain sebagainya. 
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4. Ciri kota / zona 

Beberapa ciri yang dapat mempengaruhi pemilihan moda adalah jarak dari 

pusat kota dan kepadatan jumlah penduduk. Model pemilihan moda ini 

dapat dianggap sebagai model agregat bila digunakan informasi yang 

berbasis zona, dan dapat dianggap sebagai model tidak agregat bila dipakai 

data berbasis individu. 

 

2.4. Penawaran Jasa Transportasi 
 

2.4.1. Teori Penawaran Jasa Transportasi 

Teori penawaran jasa transportasi tidak lepas dari teori ekonomi 

mengenai penawaran suatu komoditi tertentu. Fungsi penawaran menentukan 

hubungan antara harga pasar untuk suatu komoditi dengan jumlah komoditi 

yang akan dihasilkan dan dijual oleh para produsennya. Bentuk khas dari kurva 

penawaran sebagai berikut : 

Fungsi Penawaran (Supply)

Harga

Kuantitas0

Harga yang diperlukan untuk
mendorong pengusaha menye-
diakan kuantitas yang diukur
dengan sumbu horisontal yang
di bawahnya (sumbu 
kuantitas).

 
Gambar 2.6. Fungsi Penawaran 

 

Bentuk dasar tersebut bertitik tolak dari pemikiran bahwa kenaikan 

harga mengakibatkan meningkatnya jumlah yang dihasilkan dan ditawarkan 

untuk dijual (Samuelson, 1985, hal 378-391). Kenaikan harga ini dibarengi 

dengan pertambahan jumlah, karena perusahaan terdorong untuk menghasilkan 
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jumlah barang yang lebih banyak apabila harga produk tersebut makin tinggi. 

Sehingga dalam bentuk persamaannya : 

  P = S (Q)…………………………………………………………………(2.25) 

Keterangan :             P = Harga 

                         Q = Jumlah 

                          S = Hubungan fungsi penawaran 

Penawaran jasa transportasi meliputi tingkat pelayanan dan harga agar 

dapat digunakan secara bersama-sama dalam menentukan arus yang akan 

terjadi dalam suatu sistem transportasi. Tingkat pelayanan transportasi 

berhubungan erat dengan volume, seperti halnya dengan penetapan harga.  

Untuk penawaran jasa taksi, sumbu harga pada fungsi penawaran diatas 

dianalogikan dengan sumbu tarif taksi, sedangkan untuk sumbu kuantitas 

dianalogikan dengan sumbu jumlah armada taksi yang beroperasi. Sehingga 

akan membentuk kurva penawaran yang baru (gambar 2.7): 

Fungsi Penawaran (Supply)
S(Q) = P 
di mana  S(Q) = fungsi penawaran

  P        = tarif taksi
  Q       = jumlah armada taksi

Tarif Taksi

Jumlah Armada Taksi

P1

P2

0 Q1 Q2  
Gambar 2.7. Fungsi Penawaran Moda Taksi 

Dengan bentuk kurva yang demikian maka semakin besar tarif taksi 

yang ada, semakin banyak pula jumlah armada taksi yang beroperasi. Begitu 

pula sebaliknya jika tarif  semakin kecil, maka jumlah armada taksi yang 

beroperasi juga akan berkurang. 
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2.4.2. Karakteristik Penawaran Fasilitas Transportasi 

Salah satu jenis yang penting dari fungsi penawaran transportasi dan 

fungsi biaya pemakai-volume yang terkait dengan penawaran adalah fungsi 

penawaran untuk fasilitas transportasi, misalnya jalan, fasilitas parkir, dan 

sebagainya. Penyediaan suatu fasilitas dapat dibedakan dari pelayanan yang 

diberikan oleh perusahaan angkutan yang menyediakan kendaraan untuk 

mengangkut penumpang, misalnya taksi, bus kota. Beberapa karakteristik 

penawaran fasilitas transportasi adalah: 

 

1. Penetapan biaya 

Penetapan biaya untuk fasilitas transportasi cukup bervariasi. Di satu 

pihak, terdapat penetapan biaya untuk berbagai fasilitas seperti trotoar dan 

lain sebagainya. Untuk hal ini, biaya ditanggung oleh pemerintah dengan 

menggunakan pajak umum. 

Di sisi lain, ada fasilitas yang harus dibiayai dengan penghasilan 

yang didapat dari para pemakai fasilitas bersangkutan. Contohnya jalan dan 

jembatan, dermaga, dan bandar udara, dan sebagian dari sistem jalan umum 

“tanpa pungutan”. 

Prinsip dasar untuk ini adalah harga rata-rata harus sama dengan 

biaya rata-rata ditambah dengan laba. Biasanya biaya untuk fasilitas 

tersebut sebagian besar sudah tetap, dan hanya terdapat variasi yang kecil 

untuk biaya operasi dan pemeliharaan yang tergantung pada pemakaian 

fasilitas. Oleh karena itu, biaya yang dikeluarkan mengikuti kurva biaya 

rata-rata yang menurun dengan cepat, seperti terlihat pada gambar 2.8 : 
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Biaya rata-rata per pemakai

Volume pemakai per satuan waktu0

Biaya total per satuan waktu

Volume pemakai per satuan waktu0
(a) (b)  

Gambar 2.8. Kurva Biaya Total dan Biaya Rata-rata Pada Fasilitas Transportasi 

(a) Biaya total versus jumlah pemakai per satuan waktu 

(b) Biaya rata-rata versus jumlah pemakai per satuan waktu 

 

Walaupun demikian, pada kenyataannya mungkin terdapat 

simpangan dari kebijakan penentuan biaya ini. Pertama, pada volume yang 

sangat rendah, fasilitas tersebut mungkin akan disubsidi oleh pemerintah, 

sehingga mengakibatkan kurva harga-volume dengan perubahan yang 

kurang menyolok. Kedua, terdapat hambatan-hambatan politis dalam 

mengubah harga; defisit ditanggulangi dengan subsidi dari dana pajak 

umum, dan keuntungan digunakan untuk membiayai operasi-opersi lain 

yang menderita kerugian. Permasalahan dalam penetapan biaya sebesar 

biaya marjinal sebagai berikut : 

• Sebagian besar biaya marjinal untuk menyediakan dan memelihara 

fasilitas jauh di bawah biaya rata-rata, yang berarti bahwa penghasilan 

tidak akan sama dengan biaya yang terjadi, sehingga fasilitas harus 

disubsidi. 

• Sulit untuk mengidentifikasi biaya marjinal yang sebenarnya karena 

jumlahnya tergantung periode waktu selama proses tadi berlangsung. 

• Nilai yang ada sering tergantung pada kebijakan manajemen untuk 

operasi dan pemeliharaan. 
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• Biaya marjinal mungkin secara institusional sangat sulit untuk dapat 

berpengaruh dalam bidang ekonomi, terutama untuk pelayanan atau jasa 

yang bukan milik masyarakat. 

2. Biaya transportasi total rata-rata 

Biaya transportasi total rata-rata ini dimaksudkan untuk mewakili 

semua sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan penawaran jasa 

transportasi. Biaya tersebut terdiri dari: pengeluaran untuk hak milik jalan, 

biaya pembangunan, biaya pemakai, biaya pemeliharaan jalan, nilai waktu 

perjalanan, biaya kecelakaan, dan sebagainya. 

Biaya transportasi total dapat digunakan sebagai kriteria untuk 

menentukan sebuah fasilitas jalan harus ditingkatkan. Biaya tersebut dapat 

dibagi dengan lalu lintas tahunan rata-rata untuk mendapatkan biaya rata-

rata per kendaraan-mil. Hasil biaya transportasi total rata-rata per kendaraan 

diperlihatkan pada gambar  2.9.  berikut ini : 
Waktu perjalanan rata-rata, menit / mil

Volume, kendaraan / jam0 1000 2000 3000 4000

0,5

1,0

1,5
2,0

2,5

3,0

 
Gambar 2.9.  Hubungan Antara Biaya Transportasi Total Rata-rata dengan Volume 

3. Biaya yang ditanggung oleh pemakai 

Dalam menentukan pilihan di antara rute-rute jalan yang ada, para 

pejalan lebih memperhatikan waktu perjalanan dibandingkan dengan jenis-

jenis biaya lainnya. Karena waktu perjalanan merupakan biaya utama yang 

ditanggung oleh pemakai. 

Biaya total yang harus ditanggung oleh pengemudi taksi yang 

berjalan sejauh 1 mil di jalan raya akan terdiri dari waktu yang digunakan, 
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ketidaknyamanan atau ketegangan yang timbul akibat kondisi arus lalu 

lintas yang sukar atau jalan yang buruk (misalnya tikungan yang sangat 

tajam dan kelandaian yang sangat curam), sebagian biaya operasi dan 

pemeliharaan kendaraan, dan juga ongkos tol.  

 

2.5. Keseimbangan antara Permintaan dan Penawaran 

Untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada calon penumpang, 

jumlah taksi yang tersedia harus mencukupi kebutuhan. Tetapi jumlah taksi yang 

ada juga harus sebanding dengan jumlah pengguna jasa taksi, dengan demikian 

keberadaan taksi menjadi efisien. Dengan kata lain, jumlah penawaran harus 

seimbang dengan permintaan. Kondisi tersebut dapat dilihat pada gambar 2.10 

sebagai berikut : 

Fungsi Penawaran (Supply)

Penawaran

Keseimbangan (Equilibrium)

Fungsi Permintaan (Demand)

Permintaan

P1

P3

P2

0 Q1 Q3 Q2  
          Gambar 2.10: Kondisi Keseimbangan (Equilibrium) Supply-Demand. 

          (Sumber: Edward K. Morlok, 1995) 

 

Apabila besarnya penawaran P1 dan besarnya permintaan adalah Q2, maka 

terdapat permintaan lebih (Q2-Q1) yang tidak ideal dan akan mengalami 

peningkatan. Kondisi yang ideal akan tercapai pada suatu keseimbangan 

(equilibrium), yaitu penawaran sebesar P3 dan permintaan sebesar Q3. 
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2.6. Angkutan 
 

 Kebutuhan angkutan di kota Semarang pada saat ini berkembang pesat. 

Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk di kota Semarang yang 

secara langsung mempengaruhi tingkat aktivitas masyarakat. Untuk menunjang 

kelancaran aktivitas masyarakat, maka dibutuhkan penyediaan sarana angkutan 

umum yang aman, nyaman, dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. 

 

2.7. Angkutan Penumpang 
 

Pada dasarnya sistem transportasi perkotaan terdiri dari sistem angkutan 

penumpang dan sistem angkutan barang. Sistem angkutan penumpang sendiri bisa 

diklasifikasikan menurut penggunaan dan cara pengoperasiannya, yaitu angkutan 

dinas, angkutan pribadi, dan angkutan umum. Ditinjau dari segi penggunaannya, 

angkutan umum dibedakan menjadi 2 (dua) sistem pemakaian: 

1. Sistem penggunaan bersama, yaitu kendaraan dioperasikan oleh operator 

dengan rute dan jadwal, yang biasanya sudah tetap. Sistem ini dikenal sebagai 

transit system, yang terdiri dari 2 (dua) jenis, meliputi: 

a. Para transit, pada pengoperasiannya tidak ada jadwal yang pasti dan 

kendaraan bisa berhenti disepanjang rutenya ( contoh : angkot, becak, 

taksi ). 

b.  Mass transit, pada pengoperasiannya ada tempat pemberhentian dan ada 

jadwal yang pasti ( contoh : bus kota, kereta api ) 

2. Sistem sewa, kendaraan bisa dioperasikan baik oleh operator maupun oleh 

penyewa, dalam hal ini tidak ada rute dan jadwal yang tertentu. Sistem ini 

juga biasa disebut demand responsive system, karena penggunaannya hanya 

bergantung pada permintaan ( contoh : taksi ). 

Taksi merupakan alat angkut yang penggunaannya memakai sistem sewa 

dan rute pengoperasiannya berdasarkan permintaan dari penumpang. Tidak 

seperti angkutan umum lain yang sebagian besar merupakan angkutan umum 

massal dan memiliki rute yang pasti beroperasi melalui rute dengan asal dan 

tujuan terminal tertentu, jumlah penumpang yang cukup banyak, dan ongkos yang 
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telah ditetapkan. Taksi dalam penentuan ongkos atau biaya perjalanannya 

berdasarkan jarak opersionalnya (argometer), walaupun ada yang berdasarkan 

negosiasi antara penumpang dan pengemudi taksi, tanpa menggunakan argometer. 

 

2.8. Angkutan Taksi 

Taksi merupakan salah satu jenis layanan transport yang mempunyai 

karakteristik pelayanan khusus, yang merupakan perpaduan antara kendaraan 

pribadi dan angkutan umum. (Lenwinson & Weant , 1982). Itulah yang 

membedakan taksi dengan angkutan umum lainnya. 

 Pemakaian taksi di Kota Semarang memang sangat menguntungkan 

terutama pada kondisi darurat tertentu, karena pelayanan taksi bersifat 

penyewaan. Penumpang yang ada didalam taksi hanya terdiri dari penumpang 

yang mempunyai satu tujuan tertentu, sehingga penumpang dapat memilih rute 

yang dikehendaki sesuai dengan kondisi lalu lintas dan kepentingan tertentu. 

Karakteristik pelayanan taksi bersifat dari pintu ke pintu ( door to door ). Karena 

pengoperasian taksi berdasarkan permintaan penumpang, sehingga pelayanannya 

lebih tinggi pada daerah – daerah yang permintaannya tinggi pula, seperti bandar 

udara, hotel, terminal, stasiun kereta api, pelabuhan, dan lain – lain, sehingga taksi 

dengan mudah didapatkan di tempat – tempat tersebut.  

 Pada daerah lain, sering dijumpai beberapa taksi yang beroperasi dengan 

cara berkeliling, terutama pada jam sibuk untuk mencari penumpang. Untuk 

mengoptimalkan operasinya, taksi memanfaatkan jasa telekomunikasi berupa 

pelayanan pemesanan melalui telepon, yang kemudian melalui radio amatir yang 

tersedia di dalam taksi dapat diketahui kebutuhan taksi di daerah - daerah tertentu. 

Karena taksi dapat melayani ke semua tempat di daerah urban dan dapat 

dipanggil melalui telepon serta mampu memberikan pelayanan perjalanan secara 

pribadi, sehingga taksi cenderung merupakan kendaraan pribadi daripada 

kendaraan umum. 
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2.8.1. Karakteristik Penawaran Dari Perusahaan Angkutan Taksi 

Harga dan kualitas pelayanan dari setiap perusahaan angkutan taksi yang 

beroperasi di pasar bersaing secara sehat. Oleh karena itu tetap harus diperhatikan 

prinsip penetapan harga dan kualitas pelayanan untuk berbagai situasi. Teori 

ekonomi menyatakan bahwa penetapan harga yang sama dengan biaya marjinal 

akan menghasilkan alokasi yang paling efisien dari sumber daya ekonomi. 

Sehingga bagi perusahaan taksi yang sudah beroperasi, penetapan harganya 

menggunakan biaya marjinal untuk jangka panjang, karena jika tidak akan 

mengakibatkan gangguan perekonomian secara keseluruhan. 

Selain itu, prinsip-prinsip yang digunakan oleh perusahaan taksi yang 

beroperasi dalam menentukan harga / tarif: 

• Terdapat perbedaan ongkos yang tergantung pada arah perjalanan dan 

waktu tempuh dalam satu hari. 

• Tarif tergantung dari jarak tempuh taksi dalam mengangkut penumpang. 

Penetapan biaya berdasarkan nilai pelayanan, misalnya penumpang ingin 

bepergian dengan jarak yang jauh dengan membawa barang yang banyak dan 

mudah rusak, maka si penumpang lebih memilih menggunakan taksi untuk 

bepergian karena dibandingkan moda lainnya taksi dirasa lebih nyaman, aman, 

cepat, dan harga yang ditawarkan sesuai dengan yang diharapkan. 

 

2.8.2. Keunggulan Moda Taksi 

Beberapa keunggulan moda taksi dibandingkan dengan moda yang lain 

(Lenwinson & Weant , 1982) adalah sebagai berikut : 

1. Pengoperasian taksi berdasarkan permintaan penumpang dan mampu 

melayani ke semua tempat di daerah urban. 

2. Pelayanan pemesanan dapat dilakukan lewat telepon. 

3. Pelayanan taksi bersifat dari pintu ke pintu 

4. Mudah didapatkan setiap saat, karena waktu operasi yang hampir 24 jam. 

5. Lebih nyaman dan bersifat pribadi. 

6. Sangat tepat untuk hal-hal yang bersifat darurat. 

7. Lebih cepat bagi pengguna jasa yang terburu oleh waktu. 
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2.8.3. Pengguna Jasa Taksi 

Pengguna jasa taksi sangat bervariasi jika dilihat dari segi kondisi sosial 

dan ekonominya. Menurut (Lenwinson & Weant , 1982), pengguna jasa taksi 

dapat dikelompokkan menjadi : 

1. Orang-orang yang tidak punya pilihan lain kecuali menggunakan taksi, 

misal orang tua, orang yang cacat fisik, dan lain-lain. 

2. Orang-orang yang menggunakan taksi karena menginginkan pelayanan 

yang baik. 

Di negara maju, pengguna jasa taksi mencakup semua lapisan 

masyarakat dengan tingkat pendapatan yang bermacam-macam. Taksi sendiri 

di Indonesia masih merupakan jenis angkutan umum yang relatif mahal bila 

dibandingkan dengan jenis angkutan umum lainnya, sehingga penumpangnya 

kebanyakan masih dari golongan ekonomi menengah ke atas.    

 

2.8.4. Pelayanan Taksi 

Para pengguna jasa taksi  mempunyai tujuan yang sangat bervariasi dalam 

menggunakan jasa angkutan taksi, misal untuk bekerja, berbelanja, pergi ke 

sekolah, keperluan keluarga atau sosial, dan lain sebagainya.  

Menurut Ofyar. Z. Tamin (1997), ada 3 (tiga) cara untuk memperoleh 

pelayanan taksi, yaitu : 

a. Memesan lewat telepon, taksi yang beroperasi dilengkapi dengan alat 

komunikasi dan setiap saat dipantau oleh kantornya, sehingga bila ada 

pemesanan lewat telepon bias segera disampaikan kepada pengemudi taksi 

yang sedang beroperasi dan pengemudi taksi yang kosong dapat 

menjawab panggilan dari kantor tersebut dan segera menuju ke lokasi 

pemesan taksi. 

b. Di kota-kota besar, calon pengguna jasa taksi memanggil taksi dengan 

cara menunggu taksi yang lewat jalur khusus di trotoar. 

c. Di beberapa kota yang lain, ada tempat khusus (pangkalan) taksi yang 

diperuntukan bagi taksi-taksi untuk menunggu calon penumpang. Selain 

itu pangkalan taksi tersebut dibuat untuk menghindari dan mengurangi 
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kesemrawutan lalu lintas, karena armada taksi tersebut hampir tiap jam 

bergerak di jalan untuk mencari calon penumpang. Pangkalan tersebut bisa 

berada di bandara, stasiun kereta api, pelabuhan, terminal, rumah sakit, 

dan kawasan-kawasan yang ramai. Sistem ini merepotkan bagi calon 

penumpang yang berasal dari luar kota yang belum mengerti lokasi-lokasi 

pangkalan taksi, karena mereka memerlukan jasa angkutan taksi. 

Yang menjadi masalah adalah waktu tunggu kedatangan taksi, karena 

belum tentu ada taksi kosong berada di dekat lokasi penelepon, terlebih lagi 

apabila calon penumpang berada di pinggir kota, maka waktu untuk menunggu 

taksi datang ke lokasi penelepon agak lama.   

Taksi merupakan alat angkut yang penggunaannya memakai sistem sewa 

dan rute pengoperasiannya berdasarkan permintaan dari penumpang. Tidak 

seperti angkutan umum lain yang sebagian besar merupakan angkutan umum 

massal dan memiliki rute yang pasti beroperasi melalui rute dengan asal dan 

tujuan terminal tertentu, jumlah penumpang yang cukup banyak, dan ongkos yang 

telah ditetapkan. Taksi dalam penentuan ongkos atau biaya perjalanannya 

berdasarkan jarak opersionalnya (argometer), walaupun ada yang berdasarkan 

negosiasi antara penumpang dan pengemudi taksi, tanpa menggunakan argometer. 

Berdasarkan Surat Keputusan DPC Organda Kota Semarang (2008), 

tentang penetapan tarip angkutan taksi yang diberlakukan sebagai berikut : 

A. Tarif Batas Bawah 

 a. Start Pertama    Rp   4.500,- 

 b. Pulsa Berikutnya    Rp      250,-/100 m 

 c. Pulsa Tunggu    Rp 25.000,-/jam 

B. Tarif Batas Atas 

 a. Start Pertama    Rp   5.000,- 

 b. Pulsa Berikutnya    Rp      275,-/100 m 

 c. Pulsa Tunggu    Rp 27.500,-/jam 

Besarnya tarip angkutan taksi ini diberlakukan di Kota Semarang, 

terhitung mulai tanggal 24 Mei 2008, seperti terlihat pada lampiran A. 
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2.8.5. Peraturan Operasional 

 Keberadaan taksi yang berada di kota Semarang pada saat ini telah diatur 

dengan peraturan operasionalnya yang meliputi ijin operasi, masa beroperasi dan 

penentuan tarif. 

 Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 1999, 

disebutkan bahwa wilayah operasi taksi adalah: 

1. Meliputi wilayah administratif Kota, wilayah administratif  Kabupaten, dan 

wilayah administratif Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

2. Dapat melampaui wilayah administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

adalah dalam hal: 

 a. Kebutuhan angkutan taksi semakin meningkat. 

 b. Perkembangan wilayah perkotaan. 

 c. Tersedianya prasarana lahan. 

3. Wilayah operasional taksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat 

melampaui: 

 a. Wilayah administratif Kota/Kabupaten dalam satu Propinsi. 

 b. Wilayah administratif Kota/Kabupaten lebih dari satu Propinsi. 

 c. Wilayah administratif Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

4. Wilayah operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a ditetapkan 

oleh Gubernur. 

5. Wilayah operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf  b dan c 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

 

2.8.6. Penentuan Jumlah Kebutuhan Taksi 

  Dalam menentukan jumlah kebutuhan taksi, variable yang terkait adalah: 

 1. Fungsi Kawasan Perkotaan 

Adalah fungsi kawasan kota ditinjau dari aktifitasnya, meliputi: 

a. Kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) 

b. Kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) 

c. Kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) 

d. Kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Khusus (PKK) 
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Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (2000), bahwa nilai dari 

fungsi kawasan perkotaan dapat dibedakan menjadi 

a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) = 3 

b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) = 1 

c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) = 0,33 

d. Pusat Kegiatan Khusus (PKK) = 0,33 

2. Sektor Unggulan 

Adalah kegiatan utama yang mendukung perekonomian kota dalam: 

a. Kelompok I : Jasa dan Perdagangan 

b. Kelompok II : Pariwisata 

c. Kelompok III : Industri dan Pertanian 

 Dari masing – masing kelompok tersebut mempunyai besaran nilai yang 

berbeda. Adapun pertimbangan penentuan nilai tersebut terlihat dalam : 

Tabel 2.3.  

Kelompok Sektor Unggulan 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 2000 

2.8.7. Penentuan Formula Kebutuhan Taksi 

Penentuan jumlah taksi di kota Semarang berdasarkan variabel pendekatan 

metode empiris. Formula yang digunakan adalah sebagai berikut : 

JT = JP x FK x SU   ………………………………………….……..  (2.26) 

Ket : JT  : Jumlah taksi ( dalam satuan armada ) 

  JP  : Jumlah penduduk ( dalam ribuan ) 

  FK : Fungsi Kawasan ( tergantung dari nilai PKN, PKW, PKL, PKK ) 

  SU : Sektor Unggulan ( tergantung dari nilai kelompok sektor ) 
Sumber : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 2000 

Sektor Unggulan PKN PKW PKL PKK
  Kelompok I 1 1 1 1
  Kelompok I + II 0,9 0,9 0,9 0,9
  Kelompok I + II + III 0,8 0,8 0,8 0,8
  Kelompok II 0,5 0,5 0,5 0,5
  Kelompok II + III 0,4 0,4 0,4 0,4
  Kelompok III 0,25 0,25 0,25 0,25
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Untuk menghitung formula kebutuhan taksi di kota Semarang berdasarkan 

variabel pendekatan metode empiris sebagai berikut : 

1. Jumlah penduduk kota Semarang pada tahun 2008 sebanyak 1.647.618 

jiwa. 
( BPS  Semarang,2008 ) 

Maka, 618,1647
1000

1647618
==JP  

2. Fungsi Kawasan kota Semarang sebagai PKW, maka FK=1 

3. Sektor Unggulan yang mendukung perekonomian kota Semarang adalah 

perdagangan, jasa, pariwisata, dan industri, sehingga tercakup dalam 

kelompok I+II+III dengan besaran nilai SU= 0,8. 

4. Maka jumlah taksi yang dibutuhkan 

JT = JP x FK x SU 

= 1647,618 x 1 x 0,8 

= 1318 armada taksi 

 

2.9. Okupansi Perjalanan Taksi 

Okupansi merupakan perbandingan antara panjang perjalanan taksi 

berpenumpang dengan total panjang perjalanan taksi tersebut. Atau juga 

perbandingan antara waktu taksi berpenumpang dengan waktu total operasi taksi 

dalam satu hari. 

 

2.10. Biaya Operasi Kendaraan 

 Komponen biaya transportasi secara konvensional dibagi dalam dua 

kelompok, yaitu biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap (variable cost). 

Biaya Operasi Kendaraan (BOK) meliputi total biaya tetap (fixed cost) ditambah 

dengan total biaya tidak tetap (variable cost). Dapat dirumuskan : 

TC = TFC + TVC  ……………………………………………………..…… (2.27) 

Ket. : TC : Total Cost ( Total Biaya Opersional ) 

 TFC : Total Fixed Cost ( Total Biaya Tetap ) 

 TVC : Total Variable Cost ( Total Biaya Tidak Tetap ) 
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2.10.1. Biaya Tetap (Fixed Cost) 

Biaya Tetap (Fixed Cost) adalah biaya yang harus dikeluarkan, meskipun 

kendaraan tidak digunakan atau tidak dioperasionalkan.  

Ada 4 elemen dari biaya tetap tersebut, yaitu: 

 a. Biaya Perijinan 

Biaya Perijinan ini meliputi pajak perijinan untuk setiap kendaraan 

dan pajak perijinan untuk operator itu sendiri. 

Pajak kendaraan dibayar oleh operator untuk semua kendaraan yang 

menggunakan jalan raya dan juga pajak perijinan. Besar kewajiban dalam 

pembayaran pajak untuk kendaraan tergantung pada klasifikasi, misalnya 

kendaraan ringan, kendaraan menengah dan kendaraan berat (lebih dari 12 

ton). Kewajiban untuk membayar pajak dilakukan sekali dalam setahun 

penuh. 

Perijinan untuk operator menyangkut spesifikasi dari berat kendaraan 

dan juga laporan pengoperasian kendaraan yang diberikan oleh Pemerintah 

Daerah pada perusahaan / operator kendaraan tersebut. Ijin untk operator ini 

belaku selama 5 (lima) tahun. 

b. Biaya Asuransi Kendaraan 

Asuransi kendaraan biasanya dimasukkan dalam biaya tetap yang 

mendapat respek besar dari operator. Dengan kata lain hanya dengan 

pembayaran tahunan dengan tiga bagian perlindungan asuransi diberikan, 

yaitu asuransi kebakaran, asuransi pencurian dan perlindungan penuh yang 

telah tercantum dalam bagian asuransi tersebut. Sedangkan asuransi 

terhadap bagian lain selain dari kendaraan tersebut merupakan bagian dari 

biaya overhead, misalnya asuransi jiwa dan asuransi perjalanan. 

 c. Biaya Gaji Awak Kendaraan 

Penggajian yang digunakan dalam perhitungan adalah gaji dasar atau 

gaji kotor ( gaji dasar dengan tambahan gaji lain) yang diberikan kepada 

awak kendaraan (sopir) berdasarkan produktivitasnya. Gaji awak kendaraan 

dimasukkan dalam kelebihan biaya tetap. Jika ada kendaraan dioperasikan 
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atau tidak dioperasikan (sedang dalam perbaikan), maka awak kendaraan 

tetap dibayar. 

 d. Penurunan Nilai Kendaraan 

Ketika operator membeli kendaraan yang baru maka operator harus 

membuat keputusan – keputusan manajemen yang penting. Beberapa yang 

tak pelak lagi harus memperhatikan ukuran dan tipe kendaraan, pembuatan, 

model dan juga tipe body, bahkan jenis warna dan catnya. Operator harus 

memutuskan hal tersebut untuk mengantisipasi umur kendaraan dan juga 

prospek nilai jual kembalinya. Operator harus membuat keputusan berapa 

lama waktu yang diharapkan untuk menggunakan kendaraan baru tersebut. 

Bahkan umur pemakaiannya  tidak berdasarkan waktu tetapi berdasar jarak 

kilometer pemakaian. Secara umum, umur pemakaian kendaraan yang ideal 

adalah 5 (lima) tahun, sehingga kebutuhan untuk membeli kembali 

kendaraan baru sebagai penggantinya adalah dari penghasilan 

pengoperasian kendaraan tersebut. Jika hal itu tidak tercapai maka operator 

harus mendapatkan pinjaman dana. 

Selain itu diperlukan juga biaya pengelolaan kantor. Dalam 

pengelolaan kantor dibutuhkan biaya untuk administrasi kantor, 

pembayaran PLN, pembayaran PDAM, pembayaran telepon tiap bulan, 

surat pelunasan pajak bumi dan bangunan setiap tahun. Bagi setiap 

karyawan kantor memperoleh tunjangan pengobatan yang diberikan setiap 

bulan dan berhak mendapatkan pakaian dinas tiap ½ tahun. 

2.10.2. Biaya Tidak Tetap (Variable Cost). 

Biaya Tidak Tetap (Variable Cost) besarnya tergantung pada penggunaan 

kendaraan, yang secara signifikan dipengaruhi oleh waktu penggunaan dan jarak 

tempuh kendaraan. Ada beberapa elemen dari biaya tidak tetap (variable cost), 

yaitu: 

 a. Biaya Bahan Bakar 

Beberapa alasan yang dapat membenarkan usaha yang membutuhkan 

catatan dan pengawasan sempurna dalanm biaya bahan bakar adalah: 
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1). Biaya bahan bakar merupakan bagian biaya yang sangat besar dalam 

total biaya operasi kendaraan. 

2). Biaya bahan bakar sangat mudah untuk diremehkan oleh pengemudi dan 

pihak lain. 

3). Konsumsi bahan bakar yang tinggi menunjukkan beberapa faktor: 

- Mesin atau bagian onderdil lainnya tidak berfungsi sebagaimana 

mestinya. 

- Pengemudi tidak menghiraukan pemompa bahan bakar pada 

kendaraan diesel ketika menambah kekuatan dan kecepatan yang 

menghasilkan gas buang berupa asap hitam. 

-   Pengemudi memilih rute yang bukan langsung menuju akhir tujuan. 

 b. Biaya Ban 

Biaya untuk ban pada saat ini merupakan kasus yang lebih sulit untuk 

diperlakukan sebagai hal yang utama, karena ban modern pada saat ini 

dibuat dengan harapan untuk pemakaian yang tahan lamatanpa perbaikan 

atau bahkan penggantian. Bila hal ini terjadi, misalnya pada saat satu atau 

dua ban harus diganti, maka biaya yang dikeluarkan akan sangat besar. Hal 

ini sangat tepat bila pencatatan biaya untuk ban adalah dalan periode 

tahunan (per tahun) berdasarkan jarak yang telah ditemuh (km). 

 c. Biaya Perawatan 

Pada pengoperasian armada yang banyak, perawatan kendaraan dan 

semua aktivitas yang berhubungan dengan perbaikan kendaraan, menuntut 

perhatian khusus dalam bentuk administrasi dan control biaya yang sangat 

ketat. 

 d. Biaya Minyak Pelumas 

Biaya minyak pelumas merupakan biaya yang kecil dibandingkan 

dengan aspek biaya tidak tetap yang lain, namun biaya minyak pelumas tidak 

boleh dipandang remeh. Bahan pelumas merupakan bahan yang dipakai untuk 

melumasi mesin dan gandar (as roda). Secara umum jumlah pemakaian 

bahan–bahan pelumas memang kecil / sedikit dan hanya terjadi pada saat 

penggantian oli saja, namun biaya tersebut terlalu besar apabila diabaikan. Oli 
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mesin membutuhkan penggantian yang sering dilakukan, dan menjadi bagian 

biaya pada minyak pelumas, terutama jika mesin dalam kondisi buruk atau 

bekerja tidak sesuai dengan kualitas yang diinginkan. 

e. Biaya Suku Cadang 

Biaya suku cadang merupakan biaya terbesar dibanding biaya tidak tetap 

yang lain. Hal ini dikarenakan harga suku cadang yang terlalu tinggi. 

 

2.11. Model Biaya Operasi 

Berdasarkan Cherwony and Mc Collom ( 1976 ), komposisi pengeluaran 

operasional untuk perusahaan angkutan terdiri dari beberapa kategori. Kategori 

utama adalah pengeluaran opersional yang pada dasarnya biaya ini berasal dari 

penyediaan pelayanan dalam bentuk pengemudi, perawatan dan bahan bakar. 

Kategori lainnya adalah biaya administrasi dan biaya umum, termsuk biaya 

tenaga kerja, asuransi dan keselamatan. 

Operasi angkutan umum dapat dilihat sebagai model masukan dan 

keluaran ekonomi. Modal merupakan suatu model masukan yang disediakan 

untuk sistem angkutan dan sumber – sumber angkutan ( kendaraan-jam, 

kendaraan-km ) sebagai model keluaran dari sistem angkutan secara matematis, 

hubungan ekonomi ini dapat diperlihatkan dalam persamaan pada fungsi : 

 Ct = f ( R1, R2, R3,…, Rn )  ………………………………………...………. (2.28) 

Ket : Ct : Total Biaya Operasi ( input ) 

   R   : Sumber angkutan yang disediakan ( output ) 

   n : Jumlah sumber yang disediakan 

   f : Fungsi Persamaan 

Besarnya biaya dari penyediaan angkutan digambarkan dalam daftar 

standar perhitungan pengeluaran. Biaya dari setiap pengeluaran dapat dinotasikan 

sebagai Ci , yaitu biaya untuk pengeluaran i. Total biaya operasi dinotasikan Ci , 

untuk semua m pengeluaran yang secara matematis didefinisikan seperti pada 

persamaan :  

CiCt
m

i
∑
=

=
1

…………………......…………………………………….… (2.29)
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Ket : Ct : Total biaya operasi 

  Ci : Biaya untuk pengeluaran i 

       m  : Jumlah Pengeluaran yang Diperhitungkan 

         I   : Pengeluaran awal yang dibutuhkan 

 

Dari persamaan (2.27) dan (2.28) menunjukkan hubungan pemasukan / 

pengeluaran yang dapat dinyatakan pada masing – masing pengeluaran seperti 

persamaan : 

Ci = f ( R1, R2, R3, … Rn ) ………….……………………………………… (2.30) 

Ket : Ci : biaya untuk pengeluaran i 

   R : pengeluaran operasi 

   n : jumlah pengeluaran operasi 

   f : fungsi persamaan 

Asumsi utama dari model alokasi biaya adalah setiap pengeluaran i, 

proporsi dari alokasi biaya untuk setiap sumber dapat di spesifikasikan. Secara 

matematis, penentuan asumsi biaya untuk satu sumber / sumber dapat dinyatakan 

dalam suatu persamaan : 

∑
=

=
n

j
Pij

1
1  ……………………………………………………………….. (2.31) 

Ket : Pij : proporsi dari biaya pada pengeluaran i untuk sumber j 

   n : jumlah pengeluaran operasi 

   j : pengeluaran awal 

Berdasarkan persamaan (2.30), biaya pada setiap pengeluaran dapat 

dialokasikan untuk setiap sumber seperti terlihat pada persamaan : 

 Cij = Ci . Pij   ……………..……………………………………………….. (2.32) 

Ket : Cij : alokasi biaya pada sumber pelayanan j untuk pengeluaran i 

  Ci : biaya untuk pengeluaran i 

  Pij : proporsi dari biaya pada pengeluaran i untuk sumber j 
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Dengan menjumlahkan semua pengeluaran berdasarkan sumber 

pelayanan, total biaya dapat dibagi berdasarkan sumber – sumber seperti terlihat 

pada persamaan : 

∑
=

=
n

j
CijCj

1
………………………...……………………….…..………. (2.33) 

Ket : Cj : alokasi biaya untuk sumber j 

  Cij : alokasi biaya pada sumber pelayanan j untuk pengeluaran i 

  n : jumlah pengeluaran operasi 

  j : pengeluaran awal 

 Jumlah alokasi biaya untuk setiap sumber pelayanan adalah 

susunan biaya berdasarkan sumber pengeluaran yang tersedia, akan sama dengan 

total biaya sistem : 

∑
=

=
n

j
CjCt

1
…………………………………………………….…..…… (2.34) 

Ket : Ct : total biaya operasi 

   Cj : alokasi biaya untuk sumber j 

   n : jumlah pengeluaran operasi 

   j : pengeluaran awal 

Pengembangan dari model alokasi biaya adalah perhitungan factor unit 

biaya seperti terlihat pada persamaan : 

Rj
CjUj =  ………………………………………………………………….. (2.35) 

Ket : Uj : unit biaya untuk sumber j 

   Cj : alokasi biaya untuk sumber j 

   Rj : sumber angkutan 

 

 Sumber – sumber angkutan Rj merupakan keluaran dari sistem 

angkutan ( kendaraan-jam, kendaraan-puncak, dan sistem pendapatan ), yang 
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dihitung berdasarkan total pelayanan dari semua kendaraan yang beroperasi dalam 

satu tahun untuk setiap perusahaan. Model biaya multivariabel dapat didefinisikan 

seperti terlihat pada persamaaan : 

Ct = U1R1 + U2R2 + U3R3 + … + UnRn  ……………………….…………. (2.36) 

Ket : Ct : alokasi biaya multivariabel 

   U : unit biaya 

   R : sumber angkutan 

Setelah diketahui tingkat sumber untuk rute angkutan tertentu, unit biaya 

dapat digunakan untuk menghitung biaya sistem angkutan yang terdiri dari 

masing – masing pelayanan angkutan. Adapun model alokasi biaya dapat 

dikuantifikasikan dari seluruh data sistem tetapi dapat juga digunakan pada 

komponen – komponen dari sistem tersebut. 

 


