
PANDUAN  
PENGUMPULAN DATA 
ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Departemen Perhubungan 
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 

 



 
Diterbitkan oleh: 
Direktorat Bina Soistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota 
Jl. Merdeka Barat No 8 
Gd Karya Lt 10 
Jakarta, 10110 
Telp 021 3506143 
Email : bsllak@geocities.com 
http://www.dglt.org 
2001 



i 

PENGANTAR 
 

 
Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, yang mulai efektif berlaku 
tahun 2001, dimana sebagian urusan perhubungan (termasuk lalu lintas dan 
angkutan jalan) diserahkan ke Daerah, diperlukan berbagai pedoman teknis, yang 
akan digunakan oleh Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten dan Kota) untuk 
menunjang pelaksanaan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan perkotaan. 
 
Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam bidang pembinaan 
sistem transportasi perkotaan mencakup pembinaan manajemen dan rekayasa lalu 
lintas, fasilitas perpindahan angkutan umum, dan penyelenggaraan angkutan umum 
perkotaan. Panduan Pengumpulan Data Angkutan Umum ini  merupakan salah satu 
dari sejumlah pedoman teknis yang sudah sangat dibutuhkan keberadaannya. 
 
Pada dasarnya penyelenggaraan angkutan umum perkotaan menyangkut tiga sisi 
pandang, yaitu pengguna jasa angkutan (penumpang), operator, dan Pemerintah 
sebagai regulator. Tinjauan dari sisi pengguna jasa angkutan adalah aksesibilitas, 
waktu tunggu yang pendek, dan tarif yang terjangkau, sedangkan dari sisi operator 
berkaitan dengan keuntungan yang dapat diperoleh. Sementara dari sisi regulator 
adalah menjaga keseimbangan antara penyediaan jasa angkutan dengan 
perkembangan kebutuhan. Salah satu cara untuk menjaga keseimbangan dimaksud 
adalah dengan melakukan evaluasi kinerja jaringan trayek, kinerja trayek dan kinerja 
angkutan secara berkala. 
 
Untuk dapat menyediakan pelayanan angkutan umum yang efektif dan efisien, serta 
dapat memenuhi ketiga kepentingan yang berbeda, maka perencanaan operasional 
pelayanan angkutan umum harus dilakukan sebaik mungkin. Selain itu, pelayanan 
yang sudah ada pun perlu dievaluasi dari waktu ke waktu untuk dapat mengetahui 
apakah pelayanan yang diberikan masih memadai atau sudah perlu ditingkatkan. 
Perencanaan pelayanan angkutan umum dan evaluasi kinerjanya hanya dapat 
dilakukan berdasarkan data dan informasi yang lengkap dan akurat. Data dan 
informasi yang dibutuhkan akan diperoleh melalui proses pengumpulan data yang 
cukup komprehensif. 
 
Panduan Pengumpulan Data Angkutan Umum Perkotaan ini disusun untuk dapat 
dijadikan pedoman/acuan dalam melakukan survai angkutan umum, sehingga 
instansi yang berkepentingan dapat membangun suatu pangkalan data (database) 
angkutan umum. Buku panduan ini mencakup antara lain persyaratan umum yang 
dibutuhkan untuk dapat melakukan survai, langkah-langkah survai serta contoh-
contoh formulir survai dan formulir rekapitulasi data. 
 
Acuan yang digunakan dalam menyusun Panduan Pengumpulan Data Angkutan 
Umum Perkotaan ini disunting dari modul pendidikan dan pelatihan, serta referensi 
dari dalam maupun luar negeri. 
 
 

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
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BAB I UMUM 
 

A.  PENDAHULUAN 
 

B. PERSYARATAN UMUM 
 

1. Perlengkapan dan Peralatan 
2. Waktu dan Periode Pelaksanaan Survai 
3. Tenaga Penyigi 
4. Perizinan, Koordinasi dan Pemberitahuan 
5. Sarana Angkutan 
6. Biaya / Pendanaan 
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BAB III SURVAI STATIS 
 

A. Pendahuluan 
B. Maksud dan Tujuan 
C. Target Data yang Diamati 
D. Tenaga Pelaksana 
E. Waktu Pelaksanaan 
F. Langkah-langkah 
G. Rekapitulasi Data 

 
 
BAB IV PENUTUP 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
LAMPIRAN: 
 
1. Contoh formulir Survai Dinamis 

• Formulir AD-I 
• Petunjuk Pengisian Formulir AD-I 
• Formulir AD-II 
• Petunjuk Pengisian Formulir AD-II 
• Formulir WP-I 
• Petunjuk Pengisian Formulir WP-I 
• Formulir WP-II 
• Petunjuk Pengisian Formulir WP-II 

 
2. Contoh formulir Survai Statis 

• Formulir AS-I 
• Petunjuk Pengisian Formulir AS-I 
• Formulir AS-II 
• Formulir AS-III 
• Petunjuk Pengisian Formulir AS-II dan Formulir AS-III 
• Formulir AS-Rekap-1 
• Formulir AS-Rekap-2 
• Formulir AS-Rekap-3 
• Formulir AS-Rekap-4 

 
3. Contoh Survai Penumpang Naik dan Turun di Dalam Kendaraan. 
 
4. Contoh Survai Wawancara Penumpang di Dalam Kendaraan. 
 
5. Contoh Survai Statis. 
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BAB I.  UMUM 

 

 

A.  PENDAHULUAN 
Salah satu prinsip dasar dari pengelolaan angkutan adalah meminimalkan 
penggunaan waktu, energi dan biaya dari pemakai jasa angkutan 
penumpang umum; serta mewujudkan angkutan umum sebagai sarana 
yang menarik untuk melakukan perjalanan sehari-hari. 

 
Untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pelayanan angkutan 
umum diperlukan suatu cara untuk mengevaluasi kinerja angkutan umum. 
Salah satu cara terbaik dalam mengevaluasi kinerja angkutan umum adalah 
dengan melakukan analisis terhadap indikator-indikator tertentu. 
Indikator-indikator tersebut di atas dapat diperoleh melalui dua jenis survai: 
 
1. Survai dinamis  

Indikator kinerja yang diperoleh dari survai ini meliputi jumlah 
penumpang, waktu perjalanan dan produktivitas ruas/trayek. 
 

2. Survai statis di terminal dan di ruas jalan 
Dari survai ini dapat diperoleh keterangan mengenai jumlah armada 
operasi, kepenuhsesakan, frekwensi pelayanan, dan waktu pelayanan. 
 

 
 
B. PERSYARATAN UMUM 

Persyaratan umum pelaksanaan pengumpulan data dan informasi  
merupakan salah satu ketentuan dalam proses pelaksanaan pengumpulan 
data yang harus dipenuhi. Persyaratan umum pelaksanaan pengumpulan 
data tersebut meliputi: 
 
• perlengkapan dan peralatan; 
• waktu dan periode pelaksanaan survai; 
• tenaga penyigi; 
• perizinan dan koordinasi instansi terkait; 
• penyebarluasan tujuan kegiatan; 
• sarana angkut; 
• biaya/pendanaan. 
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1. PERLENGKAPAN DAN PERALATAN 
Perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan adalah: 
a. Peta Jaringan Trayek; 

Peta Jaringan Trayek diperlukan untuk pemilihan lokasi survai Statis 
dan penentuan trayek-rayek yang akan disurvai secara Dinamis.  
Untuk keperluan evaluasi angkutan, umumnya digunakan peta 
dengan skala 1:5000 atau  1:10.000. Pada peta diperlihatkan jaringan 
jalan, jaringan trayek yang sudah ada. 

 
b. Formulir/Lembar Isian 
 Formulir/Lembar isian harus dirancang sedemikian rupa sehingga 

mudah dimengerti dan diisi oleh penyigi. Untuk survai Wawancara 
Penumpang, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan harus singkat 
dan jelas sehingga  mempermudah pelaksanaan survai.  

 Informasi umum harus diisi sebelum pelaksanaan survai dimulai, 
yaitu meliputi: hari, tanggal, waktu pelaksanaan survai, kondisi cuaca, 
nama penyigi. 

 

c. Peralatan yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sekurang-
kurangnya meliputi: 

 
1) papan alas (clip board); 
2) alat-alat tulis; 
3) alat pengukur waktu (stop watch, jam tangan); 
4) atribut penyigi (tanda pengenal, topi, mantel hujan). 

 
 

2. WAKTU DAN PERIODE PELAKSANAAN SURVAI  
Waktu pelaksanaan survai tergantung pada jenis pengumpulan data dan 
informasi yang diperlukan. Adapun waktu-waktu yang harus 
diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam penetapan waktu 
pelaksanaan meliputi: 
 
a. Libur sekolah, hari raya, tahun baru,  masa kampanye; 
b. Hari-hari dalam seminggu; 
c. Waktu kerja dan waktu istirahat (tiap daerah mempunyai waktu sibuk 

yang berbeda); 
 

Periode pelaksanaan survai ditentukan dengan memperhatikan jumlah 
tenaga, kebutuhan logistik dan alokasi dana. 
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3. TENAGA PENYIGI 
Dalam menentukan kebutuhan tenaga penyigi perlu diperhatikan hal-hal 
sebagai berikut: 
 
a. Pembentukan struktur organisasi.  

Survai Angkutan Umum yang melibatkan beberapa kelompok tenaga 
penyigi, sekurang-kurangnya meliputi:  
 
1) Koordinator; 
2) Ketua Kelompok; 
3) Tenaga Penyigi; 

 
b. Penggunaan tenaga penyigi yang telah berpengalaman dapat 

meningkatkan keandalan data yang dikumpulkan. Namun bila tidak 
memungkinkan, dapat menggunakan mahasiswa/pelajar sebagai 
alternatif. Konsekuensinya sebelum dilakukan survai harus diberikan 
pengarahan mengenai semua aspek survai, petunjuk pengisian 
formulir, cara melakukan survai, dimana dan kapan dilakukan survai, 
berapa lama melakukan survai, peralatan yang digunakan, serta 
pengaturan pembagian waktu kerja tenaga penyigi. 

 
 

4. PERIZINAN, KOORDINASI DAN PEMBERITAHUAN  
Sebelum survai dilakukan, koordinasi dan pendekatan kepada instansi 
terkait di lokasi survai harus dilaksanakan terlebih dahulu.  
Pemberitahuan kepada operator yang trayek-trayeknya akan disurvai 
perlu disampaikan sebelum tanggal  pelaksanaan survai. 

 
5. SARANA ANGKUTAN 

Alat angkutan harus disediakan sehingga tenaga penyigi dapat 
diantar/dijemput sampai dilokasi pada waktu yang tepat, mengingat 
pengumpulan data harus dilakukan pada waktu-waktu yang telah 
ditentukan (jam sibuk pagi, jam sibuk sore, atau jam tidak sibuk). 

 
6. BIAYA/PENDANAAN 

a. Biaya yang disediakan harus mencakup semua jenis pengeluaran 
yang diperlukan untuk mempersiapkan dan melaksanakan survai. 

b. Bila dana yang tersedia terbatas maka dapat dilakukan alternatif 
metode survai yang lain sepanjang target data yang diperlukan 
tercapai. 
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C. PENGERTIAN 
 

1. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam 
wilayah kota dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil 
penumpang umum (MPU) yang terikat dalam trayek tetap dan teratur. 

 
2. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari suatu kawasan ke kawasan 

lain yang terletak dalam 2 (dua) atau lebih wilayah Kota dan 
Kabupaten yang berdekatan dan merupakan satu kesatuan ekonomi 
dan sosial dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil 
penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur yang 
mempunyai sifat perjalanan ulang alik (komuter). 

 
3. Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar 

kajian. 
 
4. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari 

kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. 
 
5. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh 

peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. 
 
6. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan yang disediakan untuk 

digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 
 
7. Mobil Penumpang Umum (MPU) adalah setiap kendaraan umum yang 

dilengkapi sebanyak-banyaknya delapan tempat duduk, tidak termasuk 
tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan 
pengangkutan bagasi. 

 
8. Mobil bus Umum adalah setiap kendaraan umum yang dilengkapi lebih 

dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk 
pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan 
bagasi. 

 
9. Armada adalah aset berupa kendaraan mobil bus/MPU yang 

dipertanggungjawabkan perusahaan, baik yang dalam keadaan siap 
guna maupun dalam konservasi. 

 
10. Jumlah Armada Operasi adalah banyaknya kendaraan penumpang 

umum dalam tiap trayek selama waktu pelayanan. 
 
11. Frekuensi Pelayanan adalah banyaknya kendaraan penumpang umum 

per satuan waktu, yang besarannya dinyatakan dalam kendaraan/jam 
atau kendaraan/hari. 

 
12. Jumlah penumpang yang diangkut pada trayek tertentu adalah total 

penumpang yang naik dan turun dalam suatu trayek. 
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13. Kepenuh-sesakan (overcrowding) adalah indikator yang 
menggambarkan tingkat muatan angkutan.  

 
14. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama 

bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa 
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 

 
15. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam satuan waktu, atau nilai 

perubahan jarak terhadap waktu. 
 
16. Kecepatan Perjalanan adalah kecepatan rata-rata kendaraan antara 

dua titik tertentu di jalan, yang dapat ditentukan dari jarak perjalanan 
dibagi dengan total waktu perjalanan termasuk tundaan. 

 
17. Waktu Perjalanan adalah waktu yang dibutuhkan oleh kendaraan untuk 

melewati ruas jalan yang diamati, termasuk waktu berhenti untuk 
menaikkan dan menurunkan penumpang dan perlambatan karena 
hambatan. 

 
18. Produktifitas ruas pada setiap trayek adalah total penumpang yang 

naik dan turun per waktu pelayanan atau total penumpang naik dan 
turun per kilometer pelayanan. 

 
19. Ruas Jalan adalah penggal jalan antara batas/node yang ditentukan 

sesuai dengan kebutuhan pengamatan. 
 
20. Waktu Pelayanan adalah waktu yang dibutuhkan angkutan penumpang 

umum untuk melayani rute tertentu dalam satu hari yang dihitung 
berdasarkan waktu awal dan waktu akhir dari pelayanan kendaraan 
penumpang umum tersebut. 
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BAB II SURVAI DINAMIS 
 
 
A.  SURVAI PENUMPANG NAIK DAN TURUN DI DALAM KENDARAAN 
 

1. PENDAHULUAN 
Survai dinamis adalah survai yang dilaksanakan di dalam kendaraan 
dengan metode pencatatan jumlah penumpang yang naik dan turun 
kendaraan yang menempuh suatu trayek, dimana penyigi mencatat jumlah 
penumpang yang naik dan turun dan atau waktu perjalanan pada tiap 
segmen. 

 
2. MAKSUD DAN TUJUAN 

Dilaksanakannya survai dinamis adalah untuk mendapatkan data kinerja 
pelayanan angkutan dengan maksud mengetahui: 
 
a. Jumlah penumpang yang diangkut pada trayek tertentu, yaitu; 

Total penumpang yang naik dan turun dalam suatu trayek. Total 
penumpang naik/turun yang diperoleh dari survai ini dapat berupa total 
penumpang per hari, yang dapat digunakan untuk menghitung tarif 
angkutan, maupun total penumpang pada jam -jam sibuk dan tidak 
sibuk, yang dapat digunakan untuk perencanaan trayek angkutan, 
serta untuk mengetahui tingkat kepenuh-sesakan kendaraan. 
 

b. Waktu perjalanan, yaitu : 
Total waktu yang digunakan untuk melayani suatu trayek tertentu 
dalam sekali jalan, termasuk tundaan, waktu berhenti untuk menaikkan 
dan menurunkan penumpang 
 

c. Produktivitas ruas pada setiap trayek, yaitu: 
Total penumpang yang naik dan turun per waktu pelayanan pada 
setiap segmen/ruas atau total peumpang naik dan turun per km 
pelayanan. 
 

Survai dinamis ini bertujuan: 
a. Sebagai dasar evaluasi kinerja angkutan umum; 
b. Mengidentifikasi permasalahan pada tiap-tiap trayek, seperti misalnya 

penyimpangan trayek; 
c. Identifikasi kebutuhan jumlah armada, bisa berupa penambahan 

maupun pengurangan armada. 
  

3. TARGET DATA YANG DIAMATI 
- Waktu dan durasi survai; 
- Tanda Nomor Kendaraan; 
- Kode dan Nomor Trayek serta jurusannya; 
- Jam Keberangkatan kendaraan; 
- Kapasitas kendaraan; 
- Jumlah penumpang yang naik pada setiap segmen; 
- Jumlah penumpang yang turun pada setiap segmen; 
- Waktu tempuh untuk setiap segmen. 
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4. TENAGA PELAKSANA 

Untuk 1 (satu) Trayek tim pelaksanan memerlukan: 
a. Koordinator Tim : 1 (satu) orang; 
b. Tenaga survai    : Untuk setiap kendaraan minimal 2 (dua) orang untuk 

bus besar dan sedang, dan 1 (satu) orang untuk MPU dan bus kecil 
 

5. WAKTU PELAKSANAAN  
Survai dilakukan selama hari kerja (misal: Senin, Selasa, Rabu dan 
Kamis) pada jam sibuk pagi, jam tidak sibuk dan jam sibuk sore, (biasanya 
setiap daerah/kota berbeda-beda waktunya) 

 
6. LANGKAH-LANGKAH  

a. Persiapan 

1) Membagi panjang trayek dalam segmen-segmen berdasarkan; 
• Tataguna lahan 
• Demografi 
• Jarak antar halte 
• Jarak antar persimpangan 
 
Catatan: pembagian segmen yang paling praktis adalah 
berdasarkan jarak antar persimpangan 

 
2) Siapkan formulir isian sebagaimana Formulir No. AD-I; 
3) Koordinator membagi tugas para penyigi, misal: 

• 1 (satu) orang mencatat waktu tempuh di tiap segmen, serta 
hambatan/tundaan yang memperlambat jalannya kendaraan; 

• 1 (satu) orang mencatat penumpang yang naik dan turun 
 

b. Pelaksanaan 
1) Catat jam keberangkatan 
2) Penyigi mengambil posisi strategis dalam kendaraan (sebaiknya 

dekat pintu masuk dan keluar) 
3) Penyigi mencatat data pada formulir isian dengan metode turus 

 
7. JUMLAH PENGAMATAN 

Jumlah pengamatan dilakukan terhadap sekurang-kurangnya 6 (enam) 
perjalanan pergi-pulang (pp) pada waktu sibuk pagi, 6 (enam) perjalanan 
pergi-pulang (pp)pada waktu tidak sibuk dan 6 (enam) perjalanan pergi-
pulang (pp) pada waktu sibuk sore untuk tiap-tiap trayek yang diamati. 

 
8. REKAPITULASI DATA 

Untuk analisis data awal dapat dilihat pada formulir rekapitulasi No. AD-II 
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B.  SURVAI WAWANCARA PENUMPANG DI DALAM KENDARAAN 
 

1. PENDAHULUAN 
Survai ini dilakukan di dalam kendaraan umum dengan melakukan 
wawancara langsung kepada penumpang, sehingga diperoleh 
karakteristik perjalanan penumpang dengan kendaraan umum pada suatu 
trayek. 

 
2. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dilaksanakannya survai ini adalah untuk mengumpulkan data 
yang berkaitan dengan gambaran pelayanan angkutan umum, meliputi: 
 
- Asal dan tujuan penumpang pada tiap-tiap trayek 
- Jumlah penumpang yang melakukan perpindahan dalam satu 

perjalanan untuk setiap trayek,  
- Moda lain yang digunakan sebelum dan sesudahnya 
 
Survai wawancara ini bertujuan: 
Untuk mendapatkan informasi kinerja pelayanan pada suatu trayek 
angkutan, yang akan digunakan untuk kegiatan perencanaan angkutan 
yang meliputi evaluasi tingkat pelayanan angkutan, serta penyusunan 
rencana dan program aksi. 
 

3. TARGET DATA YANG DIAMATI 
- Tanda Nomor Kendaraan; 
- Kode dan nama trayek; 
- Jam mulai/durasi survai; 
- Asal dan tujuan penumpang (minimal kelurahan); 
- Perpindahan penumpang; 
- Kendaraan yang digunakan sebelumnya; 
- Kendaraan yang digunakan sesudahnya; 
 
 

4. TENAGA PELAKSANA 
Untuk 1 (satu) Trayek  tim pelaksana memerlukan: 
a. Koordinator Tim: 1 orang (dapat digabung dengan survai Penumpang 

naik dan turun di dalam bus; 
b. Tenaga survai: Untuk setiap trayek minimal 2 (dua) orang untuk bus 

besar dan sedang, dan 1 orang untuk MPU dan bus kecil  
 

5. WAKTU PELAKSANAAN  
Survai dilakukan selama hari kerja (misal: Senin, Selasa, Rabu dan 
Kamis), misal yang ditargetkan adalah waktu sibuk pagi, maka survai 
ditekankan pada perjalanan masuk ke CBD. Sebaliknya untuk waktu sibuk 
siang, perjalanan dipilih ke luar CBD.  
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6. JUMLAH SAMPEL 
Tidak ada ketentuan yang pasti yang dapat diambil sebagai dasar dalam 
penetapan jumlah sampel yang akan diwawancarai. Pada prinsipnya 
sampel yang diambil harus representatif. 
Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan besarnya 
sampel: 
a. Penetapan populasi yang menjadi obyek pengamatan (per hari atau 

per minggu); 
b. Jumlah total penumpang per trayek per hari (bila obyek pengamatan 

adalah per hari); 
c. Pengambilan sampel secara acak sepanjang hari (sepanjang jam 

pelayanan). 
 
Besarnya sampel yang harus diambil: 
Pada prinsipnya bisa diambil 10% dari populasi. Tetapi bila 10% dari 
populasi tersebut angka yang diperoleh di bawah 15, maka sampel yang 
diambil harus lebih besar dari 10%. 
 
Contoh penetapan besar sampel. 
 
1. Menetapkan obyek pengamatan yang akan dilakukan. Bila yang 

diinginkan adalah mencari gambaran pola perjalanan penumpang 
angkutan umum per hari, maka obyek pengamatan adalah per hari. 

2. Tetapkan populasi. Bila pengamatan yang akan dilakukan adalah 
perhari maka yang akan ditetapkan adalah jumlah penumpang per 
trayek per hari. Untuk dapat menetapkan populasi diperlukan data 
jumlah penumpang per trayek selama beberapa hari, misalnya 
sebagaimana grafik berikut. 

 

 
3. Tetapkan besarnya sampel sebagai persentase dari populasi, misalnya 

10% dari 2000 yaitu 200 penumpang yang harus diwawancara. 
4. Pada saat survai, pengambilan sampel dilakukan secara acak yang 

didistribusi sepanjang jam pelayanan dalam 1 (satu) hari. 

Jumlah  Penumpang per  t rayek  per  har i
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7. FAKTOR EKSPANSI 
Data sampel harus diekspansi untuk menjadikan data populasi. Untuk 
ekspansi data “wawancara penumpang di dalam kendaraan umum” 
hingga 100% dapat dilakukan dengan mengalikan data hasil wawancara 
dengan suatu faktor ekspansi. Faktor ekspansi tersebut didapat dengan 
rumus: 

 
 
     A 
  Faktor Ekspansi = ----   
     B 
 

dimana A = jumlah total penumpang yang diangkut suatu kendaraan 
umum dalam satu trayek (populasi). 

 B = jumlah sampel penumpang yang berhasil diwawancarai 
dari trayek yang sama. 

 
Catatan: 
Rumusan ini diperoleh dengan asumsi bahwa karakteristik pergerakan 
orang sama. Dalam hal ini yang dimaksud dengan karakteristik 
pergerakan adalah perpindahan moda dan asal-tujuan perjalanan. 

 
 
8. LANGKAH-LANGKAH  

a. Persiapan 
1) Siapkan formulir isian sebagaimana Formulir No. WP-I. 
2) Koordinator membagi tugas para penyigi, misal: 

• Untuk bus besar dan sedang 2 (dua) orang petugas 
mewawancarai sejumlah penumpang sesuai dengan jumlah 
sampel yang diinginkan (lihat jumlah sampel). 

• Untuk bus kecil dan MPU cukup 1 (satu) orang saja. 
 

b. Pelaksanaan 
1) Catat jam mulai survai; 
2) Penyigi mewawancarai sejumlah penumpang (sebanyak jumlah 

sampel yang telah ditetapkan) dengan beberapa pertanyaan 
seperti formulir No. WP-I; 

3) Penyigi mencatat data pada formulir isian dengan metode 
checkpoint. 

 
9. REKAPITULASI DATA 

Untuk analisis data awal dirangkum dalam Formulir No. WP-II  
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BAB III SURVAI STATIS 
 
 
A.  PENDAHULUAN 

Survai statis adalah survai yang dilakukan dari luar kendaraan dengan 
mengamati/menghitung/mencatat informasi dari setiap kendaraan 
penumpang umum yang melintas di ruas jalan pada setiap arah lalu lintas, 
serta di pintu masuk dan pintu keluar terminal. 

 
 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 
Maksud pelaksanaan survai statis adalah untuk mengumpulkan data yang 
berkaitan dengan gambaran pelayanan angkutan umum, meliputi: 

 
1. Jumlah Armada Operasi adalah jumlah kendaraan penumpang umum 

dalam tiap trayek yang beroperasi selama waktu pelayanan. 
 

2. Kepenuhsesakan (Overcrowding) adalah indikator yang mengambarkan 
tingkat muatan angkutan. Bila indikatornya tinggi berarti penawaran tidak 
dapat memenuhi  permintaan, sebaliknya bila indikator rendah  berarti ada 
kemungkinan penawaran melebihi permintaan. 

 
3. Frekuensi Pelayanan adalah banyaknya kendaraan  penumpang umum 

per satuan waktu. Besarannya dapat dinyatakan dalam kendaraan/jam 
atau kendaraan/hari. 

 
4. Waktu Pelayanan adalah waktu yang diberikan oleh setiap trayek untuk 

melayani rute tertentu dalam satu hari. 
 

Tujuan pelaksanaan survai statis adalah untuk dipergunakan dalam: 
1. menilai dan menganalisis kinerja yang sesungguhnya dari setiap 

pelayanan angkutan umum dengan rute tetap dalam wilayah penelitian; 
2. menilai apakah jumlah armada yang beroperasi sesuai dengan jumlah 

yang diizinkan; 
3. menilai apakah terjadi penyimpangan trayek. 

 
 
C. TARGET DATA YANG DIAMATI 

Data yang akan diamati dan dikumpulkan serta dicatat melalui formulir survai 
statis di luar bus, mencakup: 

 
1. Nomor trayek kendaraan 
2. Kapasitas Kendaraan 
3. Tanda Nomor Kendaraan 
4. Jam kedatangan  dan  jam keberangkatan. 
5. Jumlah penumpang yang ada dalam bus (tidak termasuk awak 

kendaraan). 
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D. TENAGA PELAKSANA 
Untuk pelaksanaan survai statis, diperlukan tenaga penyigi sebagai berikut: 

 
1. Koordinator 1 orang 
2. Penyigi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, masing-masing 1 (satu) orang 

di pintu masuk dan 1 (satu) orang di pintu keluar terminal. 
3. Penyigi pada ruas jalan, 1 (satu) orang untuk setiap arah lalu lintas. 

  
E. WAKTU PELAKSANAAN 

 Survai Statis di ruas jalan maupun di terminal dilaksanakan pada: 
 

1. Untuk di terminal: sepanjang hari operasi terminal (tergantung tipe 
terminal)  

2. Untuk di ruas jalan: sepanjang waktu pelayanan. 
 
F. LANGKAH-LANGKAH 

1. Persiapan 
 

a. Menyiapkan formulir isian, sebagaimana formulir AS-I. 
b. Menentukan lokasi/titik pengamatan untuk setiap rute, baik pada pintu 

masuk/ keluar terminal maupun pada ruas jalan.  
 

2. Pelaksanaan 
 

a. Penyigi mengambil posisi strategis pada lokasi/titik dalam terminal atau 
ruas jalan yang akan diamati. 

b. Mengisi data umum no.1 s/d no.4 
c. Mulai mengisi data dalam formulir dari kolom 1 s/d 7. 

 
 
G. REKAPITULASI DATA. 
 

1. Rekapitulasi Data Awal 
 

Untuk mensortir data per trayek, dapat digunakan Formulir AS-II untuk 
data di terminal, dan Formulir AS-III untuk data di ruas jalan. Dengan 
menggunakan formulir ini dapat dihitung lama tinggal tiap-tiap kendaraan 
di terminal maupun di halte, serta faktor muat per kendaraan. 

 
2. Frekuensi Kendaraan Penumpang Umum di Terminal / di Ruas Jalan 

 
Dengan menggunakan data “Kode/Nama Trayek” dan “Jam Berangkat” 
dari Formulir AS-II dan Formulir AS-III dapat dihitung frekuensi per jam 
untuk setiap trayek kendaraan yang keluar dari terminal atau yang 
melintas di ruas jalan). 
Rekapitulasi data frekuensi kendaraan dapat disajikan menurut Tabel AS-
Rekap-1 
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3. Frekuensi Pelayanan di Terminal / di Ruas Jalan 
 

Tabel AS-Rekap-1 dapat diringkas menjadi Tabel AS-Rekap-2 untuk 
mendapatkan frekuensi pelayanan pada waktu sibuk maupun waktu tidak 
sibuk. 

 
4. Faktor Muat Rata-Rata 

 
Data “faktor muat” dan “jam berangkat” dari Formulir AS-II dan AS-III 
dapat diringkas menjadi Tabel AS-Rekap-3 untuk menyajikan faktor muat 
rata-rata pada waktu sibuk maupun waktu tidak sibuk pada tiap-tiap trayek 
yang diamati. 
Rekapitulasi data faktor muat sepanjang jam pelayanan dapat pula 
ditampilkan dalam grafik sebagai berikut: 

 

 
 
 

5. Persentase Jumlah Armada Yang Beroperasi 
 

Berdasarkan data “Tanda Nomor Kendaraan” (kolom 2 Formulir AS-II dan 
AS-III) dapat dihitung jumlah kendaraan yang beroperasi sepanjang hari 
survai untuk tiap-tiap trayek. Dengan membandingkan terhadap jumlah 
armada yang diijinkan, dapat diketahui persentase realisasi jumlah 
kendaraan operasi pada hari survai. 
 
Rekapitulasi persentase jumlah armada yang beroperasi dapat disajikan 
menurut Tabel AS-Rekap-4. 
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BAB IV PENUTUP 

 
 
Buku Panduan Pengumpulan Data Angkutan Umum Perkotaan ini diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh instansi terkait dalam penyelenggaraan angkutan umum 
perkotaan, khususnya Dinas Perhubungan ataupun Dinas LLAJ (Propinsi, 
Kabupaten dan Kota), maupun oleh pihak-pihak umum seperti lembaga 
pendidikan maupun operator angkutan umum. 
Dengan demikian setiap instansi dapat membangun suatu pangkalan data (data 
base) yang dapat diperoleh melalui survai angkutan umum yang komprehensif. 
 
Suatu kawasan baik Kota, Propinsi, Kabupaten maupun Perkotaan yang tidak 
memiliki pangkalan data angkutan umum, maka sangatlah sulit untuk dapat 
melakukan penataan ataupun peningkatan pelayanan angkutan umum, baik 
untuk jangka pendek, menengah maupun panjang. Karena kawasan itu tidak 
mempunyai alat (tool) untuk mengetahui kinerja pelayanan angkutan umum. 
Dengan buku panduan ini, indikator-indikator yang menunjukan baik/buruknya 
kinerja pelayanan angkutan umum dapat dikumpulkan. 
 
Pelaksanaan suatu survai angkutan umum yang komprehensif sebagaimana 
dijelaskan pada Bab I umumnya hanya memerlukan ketersediaan 3 (tiga) hal 
pokok yaitu: 
 
1. Adanya sumber  daya manusia di bidang transportasi; 
2. Dana yang cukup; 
3. Waktu pelaksanaan survai yang cukup. 
 
Dengan demikian survai-survai ini perlu direncanakan sebaik mungkin dengan 
melibatkan instansi terkait di bidang transportasi perkotaan seperti Bappeda, 
Polisi Lalu Lintas, dan lain-lain. 
Dalam kenyataannya, pelaksanaan suatu survai memerlukan waktu yang relatif 
lama mulai dari persiapan sampai dengan pembuatan pangkalan data. 
Sedangkan dilain pihak, pemecahan masalah angkutan umum perkotaan sudah 
sangat mendesak, maka perlu dipikirkan terobosan-terobosan penting. 
Untuk jangka pendek, pembangunan pangkalan data dapat disiasati dengan 
pengambilan sample yang minimal, memakai tenaga penyigi secukupnya, atau 
bekerja sama dengan lembaga pendidikan terkait. 
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Formulir No. AD-I 
 

SURVAI PENUMPANG NAIK DAN TURUN 
DI DALAM KENDARAAN 

 
 
Hari/tanggal  :  
Nomor Tanda Kendaraan :  
Kode dan Nama Trayek  :  
Waktu durasi  : Mulai pk.                Selesai pk.   
Kapasitas Kendaraan  :  
Nama Penyigi  :    Koordinator:  
 

No. 
Segmen 

Panjang 
Segmen 

(Km) 

Penumpang 
Naik 

Penumpang 
Turun 

Waktu tempuh 
per segmen 

(menit) 

Ket. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 
 
 
 
 
     

 

asal tujuan 
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Petunjuk Pengisian Formulir AD-I 
 
Data "Formulir” dapat dibagi dalam 2 golongan : 
 
1. Data yang dapat (dan seharusnya) dimasukkan sebelum survai, misalnya: 

• Hari/tanggal 
• Kode dan Nama trayek 
• Nomor segmen 
• Petugas survai / nama penyigi 
• Koordinator survai 
• Durasi survai 

 
2. Data yang hanya dapat dimasukkan pada saat survai: 

• Kapasitas kendaraan 
• Nomor Tanda kendaraan 
• Jam awal survai 
• Jam akhir survai 
• Penumpang yang naik pada setiap segmen 
• Penumpang yang turun pada setiap segmen 
• Waktu perjalanan per segmen 
• Panjang ruas/segmen 

 
 
Data " Badan Formulir " 

 
Kolom (1): Nomor segmen 
 
 Untuk trayek-trayek yang keberangkatannya dari terminal,  

“ruas/segmen jalan" yang pertama adalah dari tempat 
pemberangkatan dalam terminal sampai kendaraan masuk jaringan 
jalan. 

 
 Untuk trayek-trayek yang berakhir dalam terminal, “ruas/segmen 

jalan” yang terakhir adalah dari mana kendaraan meninggalkan 
jaringan jalan (yaitu pintu masuk terminal) ke tempat dalam terminal 
dimana penumpang terakhir turun. 

 
Kolom (2): Panjang segmen 

 
Didapat dari survai pendahuluan berdasarkan segmen yang 
ditetapkan dan diukur panjang persegmen (dalam Km atau meter) 
 
Catatan: lebih mudah mengukur dengan ordometer yang ada pada 

kendaraan dengan memutar ke angka 0000 dan 
kendaraan dijalankan mulai dari titik awal sampai ke 
segmen selanjutnya.  
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Kolom (3):  Penumpang yang naik 
 

Sewaktu kendaraan berangkat dari terminal, jumlah penumpang 
yang sudah di dalam kendaraan harus dihitung dan dicatat dalam 
kolom (3) Selanjutnya pada tiap segmen jalan berikut setiap 
penumpang yang naik harus dicatat dalam kolom (3) 

 
Kolom (4):  Penumpang yang turun 

 
Metodologi yang sama dipergunakan untuk mencatat jumlah 
penumpang yang turun pada tiap ruas/segmen. 
 
Catatan: Pengecekan ketelitian survai dapat dilakukan dengan 

menghitung jumlah total penumpang pada kolom (3) dan 
kolom (4), besarannya akan sama. 

 
Kolom (5):  Waktu tempuh per segmen 

 
Waktu yang diperlukan untuk menempuh tiap-tiap segmen 
sepanjang trayek yang di survai. Pencatatan waktu dalam menit. 

 
 

Kolom (6):  Keterangan 
 

Untuk mencatat hal-hal luar biasa yang ditemui sepanjang 
perjalanan, misalnya, tundaan yang lama sehingga waktu tempuh 
menjadi panjang ataupun bila terjadi penyimpangan trayek. 
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Formulir No. AD-II 
REKAPITULASI DATA 

SURVAI PENUMPANG NAIK DAN TURUN  

DI DALAM KENDARAAN 
 

Nomor / Kode Trayek : ………………… 
Nama Trayek   : ………………… 
Kapasitas Kendaraan  : ………………… 
Petugas Rekapitulasi  : ………………… 

Bus Ke-1 d.s.t. Bus ke-n Rata-rata (Bus ke-1+Bus ke-2+Bus ke-n) 

Nomor Segmen Panjang 
Segmen 
(km) 

PNP 
Dalam 
bus 

Waktu 
Tempuh 
(menit) 

Kecepa-
tan (km 
perjam) 

Faktor 
Muat 
(%) 

PNP 
Dalam 
bus 

Waktu 
Tempuh 
(menit) 

Kecepa-
tan (km 
perjam) 

Faktor 
Muat 
(%) 

PNP 
Dalam 
bus 

Waktu 
Tempuh 
(menit) 

Kecepa-
tan (km 
perjam) 

Faktor 
Muat 
(%) 

(1) (2) (3) (4)  (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 ∑=  ∑=           
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Petunjuk Pengisian Formulir AD-II 
 
Kolom (1): Nomor segmen 

 
Penulisan disesuaikan dengan nomor segmen, kolom (1) pada 
Formulir AD-I 

 
Kolom (2):  Panjang Segmen 

 
Penulisan disesuaikan dengan panjang segmen, kolom (2) pada 
Formulir AD-I 

 
Kolom (3):  Penumpang dalam kendaraan 

 
Jumlah penumpang yang naik pada kolom (3) Formulir Nomor AD-I 
dikurangi dengan jumlah penumpang yang turun pada kolom (4) 
formulir yang sama. 

 
Kolom (4):  Waktu Tempuh 
  

Penulisan disesuaikan dengan waktu tempuh per segmen, kolom 
(5) pada Formulir AD-I 

 
Kolom (5): Kecepatan 

 
Kolom (2) dibagi dengan kolom (4) 

 
Kolom (6): Faktor Muat 

 
Kolom (3) dibagi dengan kapasitas kendaraan. 

 
Kolom (7), (8), (9), (10): 

 
Cara pengisiannya sama dengan Kolom (3), (4), (5), dan (6). Hal ini 
dilakukan sampai sejumlah bus yang disurvai sudah di rekapitulasi 
semua (kolom dapat diperpanjang sampai bus ke-n) 

 
Kolom (11), (12), (13), (14): 

Tiap-tiap kolom diisi dengan nilai rata-rata dari bus ke-1 sampai 
dengan bus ke-n 
 

 



 L-I-6 

 
Formulir No. WP-I 

 
SURVAI WAWANCARA PENUMPANG  

DI DALAM KENDARAAN 
 
Hari/tanggal : …………………………….. 
Nomor Tanda Kendaraan : …………………………….. 
Kode dan nama Trayek : …………………………….. 
Mulai/durasi : Mulai pkl. ………… sampai pkl. …………………      Nama Penyigi: …………………………… 
 
Pertanyaan dalam wawancara : 
1. Asal perjalanan Anda dari mana (kelurahan), dan tujuan perjalanan anda ke mana (kelurahan) 
2. Apakah sebelum naik kendaraan ini, Anda menggunakan kendaraan lain, atau apakah anda setelah menggunakan kendaraan ini Anda pindah ke 

kendaraan lain  
 

Perjalanan Perpindahan Kendaraan Sebelumnya*) Kendaraan Sesudahnya*) Wawancara 
Nomor Asal Tujuan Ya Tdk Ke-1 Ke-2 Ke-3 Ke-1 Ke-2 Ke-3 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Keterangan: *) 
Kendaraan sebelumnya/sesudahnya : 
1. =  ojek, becak, bajaj 
2. = mobil pribadi  
3. =  mikrolet, bus kecil, MPU 

 
4. = bus sedang 
5. = bus besar 
6. = lain-lain (misal jalan kaki) 
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Petunjuk Pengisian Formulir WP-I 
 
Data "Formulir” dapat dibagi dalam 2 golongan : 
 
1. Data yang dapat (dan seharusnya ) dimasukkan sebelum survai,misalnya: 

• Hari/tanggal 
• Kode dan Nama trayek 
• Petugas Survai / Nama Penyigi 

 
 
2. Data yang hanya dapat dimasukkan pada saat survai: 

• Nomor Tanda kendaraan 
• Mulai atau durasi survai (awal survai dan akhir survai) 
• Asal dan tujuan perjalanan penumpang 
• Perpindahan penumpang 
• Kendaraan yang digunakan sebelumnya 
• Kendaraan yang digunakan sesudahnya 

 
 
Kolom (1): Wawancara Nomor 
 

Diisi dengan nomor urut penumpang yang diwawancarai 
 

Kolom (2):  Asal Perjalanan 
 

Diisi dengan asal perjalanan penumpang, minimal diisi dengan  
kelurahan asal (misal berangkat dari rumah yang berlokasi di 
Kelurahan Gedong, maka untuk sementara di isi Gedong). Bila 
penumpang berasal dari luar kota, maka “asal perjalanan” diisi dengan 
lokasi terminal/setasiun kedatangannya. 

 
Kolom (3):  Tujuan Perjalanan 
 

Diisi dengan tujuan perjalanan penumpang, minimal diisi dengan  
kelurahan tujuan (misal menuju kantor yang berlokasi di Kelurahan 
Tanah Tinggi, maka untuk sementara ditulis Tanah Tinggi). Bila 
penumpang akan menuju luar kota, maka “tujuan perjalanan” diisi 
dengan terminal/setasiun keberangkatannya. 

 
Kolom (4) dan (5):  Perpindahan  
 
 Apabila penumpang melakukan perpindahan (sebelumnya sudah 

menggunakan kendaraan atau setelahnya menggunakan kendaraan 
lagi), maka diisi dengan ‘ya’ atau tulis tanda “ √√” pada kolom (4) dan 
apabila tidak melakukan perpindahan maka diisi dengan ‘tidak’ atau 
tulis tanda “ √√” pada kolom (5) 

 



 L-I-8 

Kolom (6), (7), dan (8): Kendaraan sebelumnya 
 
   Apabila penumpang melakukan perpindahan (sebelumnya sudah 

menggunakan kendaraan ke-1), maka kolom (6) diisi dengan nomor 
yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan, kemudian bila 
menggunakan kendaraan ke-2, maka kolom (7) diisi dengan nomor 
yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan, (8). Kalau hanya 
satu kendaraan maka yang diisi hanya kolom (6). 

 
Kolom (9), (10), dan (11):  Kendaraan sesudahnya 
 
  Apabila penumpang melakukan perpindahan (setelah turun kendaraan 

ini, kemudian menggunakan kendaraan ke-1), maka kolom (6) diisi 
nomor yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan, 
kemudian menggunakan kendaraan ke-2, maka kolom (7) diisi dengan 
nomor yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan, dan 
seterusnya sampai kolom (8). Kalau hanya satu kendaraan yang 
digunakan maka yang diisi hanya kolom (6). 

 



 L-I-9 

 
Formulir No. WP-II 

 
 
Tabel a: Jumlah penumpang yang melakukan perpindahan per trayek 
 

Jumlah Jumlah perpindahan No. Kode / Nama 
Trayek 

Jumlah 
Sampel Perpindahan Tdk. pindah 1 kali 2 kali 3 kali 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

        

        

        

        

 
 
 
Tabel b: Jumlah penumpang sampel per zone asal dan zone tujuan per trayek 
 
Trayek: 

Zone 
Asal Tujuan 

Jumlah Sampel 

(1) (2) (3) 

   
   
   
   
   

 
 
 
Tabel c: Matrik asal tujuan penumpang (sampel) 
 
           Tujuan 
Asal 

1 2 3 4 n 

1      
2      
3      
4      
n      

 
 
 
Tabel d: Matrik asal tujuan penumpang (populasi) 
 
           Tujuan 
Asal 

1 2 3 4 n 

1      
2      
3      
4      
n      
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Petunjuk Pengisian Formulir WP-II 
 
 
Tabel a 
 
Kolom (1): Nomor Urut 
 
Kolom (2): Kode / Nomor Trayek 
 
 Sesuai kode/nomor trayek pada Formulir WP-I 
 
Kolom (3): Jumlah Sampel 
 
 Total penumpang yang berhasil diwawancara pada trayek yang 

bersangkutan. 
 
Kolom (4): Jumlah Perpindahan 
 
 Jumlah dari kolom (4) Formulir WP-I 
 
Kolom (5): Jumlah yang Tidak Pindah 
 
 Jumlah dari kolom (5) Formulir WP-I 
 
Kolom (6), (7), dan (8):  Jumlah Perpindahan 
 
 Dihitung berdasarkan isi kolom (6) s/d (11) pada Formulir WP-I 
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Formulir No: AS-I 
 

SURVAI STATIS 
 
 

1. Hari/Tanggal               : ……………………………………………………… 
 

2. Waktu/ Durasi        : Mulai Pukul…………..Selesai Pukul…………… 
 

3. Lokasi  Ruas / Terminal * : ………………………………Pintu Masuk / Keluar * 
 

4. Nama Penyigi  : ……………………………………………………… 
 
5. Koordinator : ………………………………………………………. 
 

 
J A M No. 

Urut 
Kode 

Trayek 
Tanda Nomor 
Kendaraan 

Kapasitas 
Kendaraan 

(orang) Tiba Berangkat 

Jumlah 
Penumpang 

(orang) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  * Coret yang tidak perlu 
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Petunjuk Pengisian Formulir AS-I: 
 
1. Hari/Tanggal: diisi sesuai dengan hari dan tanggal pelaksanaan survai, 

misalnya  Kamis / 21 September 2000. 
 
2. Waktu/Durasi: diisi sesuai dengan jam pelaksanaan survai, misalnya jika  

survai dilaksanakan selama jam operasi kendaraan penumpang umum dimulai 
jam 05.00 pagi dan berakhir jam 21.00, maka pada formulir ditulis;  Mulai Pukul 
05.00 WIB, Selesai Pukul 21.00 WIB. 

 
3. Lokasi Ruas/Terminal: diisi sesuai dengan lokasi survai, misalnya; jika 

pengamatan dilaksanakan pada pintu masuk terminal X, maka kata-kata ruas 
dan keluar dicoret dan nama terminal dituliskan pada tempat yang tersedia. 

 
4. Nama Penyigi: diisi sesuai dengan nama penyigi yang melaksanakan 

pengamatan. 
 
5. Koordinator: diisi dengan nama koordinator survai 

  
 
Kolom (1): Nomor Urut 

Diisi sesuai nomor urut kendaraan yang diamati. 
 
Kolom (2): Kode dan Nama Trayek: diisi sesuai dengan trayek yang diamati yang 

telah ditentukan pada langkah persiapan. Misalnya jika rute yang 
diamati adalah Patas AC Perum PPD Ciputat – Kota dengan nomor 
rute P.01, maka pada formulir ditulis : P.01/Ciputat – Kota . 

 
 
Kolom (3): Tanda Nomor Kendaraan: diisi sesuai dengan Tanda Nomor 

Kendaraan yang dikeluarkan oleh Kepolisian dalam Surat Tanda 
Nomor Kendaraan (STNK). 

  Untuk memudahkan pengumpulan data, penyingkatan diperbolehkan 
sebagai berikut: 

 
  Misalnya: B.2053 WB, dicatat menjadi 053 WB 
 
 
Kolom (4): Kapasitas Kendaraan 

Diisi dengan kapasitas kendaraan yang diijinkan sesuai dengan 
ketentuan KIR yang tertera di badan kendaraan (tidak termasuk 
pengemudi dan kondektur), misalnya jika yang diamati adalah Patas 
AC Perum PPD Ciputat-kota dengan kapasitas 50 (lima puluh) orang, 
maka pada formulir ditulis 50 orang.  
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Kolom (5):  Jam Berangkat 
 

 Untuk di terminal: diisi sesuai dengan jam pada saat kendaraan 
melintas pintu keluar terminal. 

  Untuk di ruas jalan: diisi sesuai dengan jam pada saat kendaraan 
meninggalkan halte. 

 
Kolom (6): Jam Tiba 
   

Untuk di terminal: diisi sesuai dengan jam pada saat kendaraan 
melintas pintu masuk terminal. 

  Untuk di ruas jalan: diisi sesuai dengan jam pada saat kendaraan tiba 
di halte. 

 
Catatan: Mengingat kendaraan berhenti di halte untuk menaikkan/ 

menurunkan penumpang hanya untuk beberapa detik, maka 
untuk survai di ruas jalan dapat dipilih salah satu, yaitu 
mengisi kolom (3) saja atau kolom (4) saja. 

 
Kolom (7): Jumlah penumpang. 

Diisi sesuai dengan jumlah penumpang yang berada di dalam bus 
pada saat meninggalkan atau saat masuk terminal, serta saat melintas 
di ruas jalan. 
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Formulir: AS -II 
REKAPITULASI DATA 

 
LAMA TINGGAL DAN FAKTOR MUAT DI TERMINAL 

(LAY OVER TIME) 
 

Hari/Tanggal : 
Nama Terminal : 
Kode / Nomor Trayek : 
Kapasitas Kendaraan :         Petugas Rekapitulasi: 
 

Faktor   Muat   (%) 
No 

 
Tanda Nomor 

Kendaraan 
Jam 

Masuk 
Jam 

Keluar 
Lama 
Tinggal 

Jumlah 
Penumpang 

Tiba 

Jumlah 
Penumpang 
Berangkat 

Tiba Berangkat 

(1) (2)  (3) (4) (5)=(4)-(3) (6) (7) (8)=(6) /Kap.Kend (9)=(7) /Kap.Kend 
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Formulir: AS-III 
REKAPITULASI DATA 

 
LAMA TINGGAL DAN FAKTOR MUAT DI RUAS JALAN  

 
 
Hari/Tanggal : 
Lokasi Survai : 
Kode / Nomor Trayek : 
Kapasitas Kendaraan :         Petugas Rekapitulasi: 
 

Faktor   Muat   (%) 
No 

 
Tanda 

Nomor Kendaraan 
Jam 
Tiba 

Jam  
Berangkat 

Lama 
Tinggal 

Jumlah 
Penumpang 

Tiba 

Jumlah 
Penumpang 
Berangkat 

Tiba Berangkat 

(1) (2)  (3) (4) (5)=(4)-(3) (6) (7) (8)=(6) /Kap.Kend (9)=(7) /Kap.Kend 
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Petunjuk Pengisian Formulir AS-II dan Formulir AS-III 
 
Hari / Tanggal: Diisi sesuai Formulir AS-I 
 
Nama Terminal: Diisi sesuai nama Terminal dimana dilakukan pengamatan 
 
Lokasi Survai: Diisi sesuai nama halte / tempat pada ruas jalan dimana 

pengamatan dilakukan. 
 
Kode / Nomor Trayek: Diisi sesuai kode / nomor trayek yang datanya akan 

direkapitulasi 
 
Kapasitas Kendaraan: Diisi sesuai Formulir AS-I 
 
Petugas Rekapitulasi: Diisi nama petugas yang melakukan rekapitulasi 
 
 
Kolom (1): Nomor Urut 
 
Kolom (2): Tanda Nomor Kendaraan: 
 
  Diisi sesuai kolom (3) Formulir AS-I 
 
Kolom (3): Jam Tiba 
 
Kolom (4): Jam Berangkat 
 
Kolom (5): Lama Tinggal 
 

Kolom (4) dikurangi kolom (3) 
 

Kolom (6), (7): Jumlah Penumpang 
 

Diambil dari Formulir AS-I 
 

Kolom (8), (9): Faktor Muat 
 

Jumlah Penumpang dibagi kapasitas kendaraan 
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Tabel AS-Rekap-1: Frekuensi Kendaraan Penumpang Umum 
 

Kode/ Jumlah Kendaraan per Jam 
Nama 
Trayek 

05.00 
05.59 

06.00 
06.59 

07.00 
07.59 

08.00 
08.59 

dan 
seterusnya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 

Tabel AS-Rekap-2: Frekuensi Pelayanan 
 

FREKUENSI / JAM   KODE/ 
NAMA 

TRAYEK 
JAM SIBUK 

PAGI 
JAM 

TIDAK SIBUK 
JAM SIBUK 

SORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 



L-II-8  

Tabel AS-Rekap-3: Faktor Muat Rata-rata 
 

FAKTOR MUAT RATA-RATA % KODE/ 
NAMA 

TRAYEK 
JAM SIBUK 

PAGI 
JAM 

TIDAK SIBUK 
JAM SIBUK 

SORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 

Tabel AS-Rekap-4: Persentase Jumlah Armada yang Beroperasi 
 
KODE / 
NAMA 

TRAYEK 

ARMADA   
MENURUT IJIN  *) 

(Y) 

ARMADA YANG 
BEROPERASI 

(X) 

% 
(X/Y) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Catatan:  *) data diperoleh dari instansi pemberi ijin 
 


