
 

BAB IV 
BIAYA PERJALANAN TOL DAN NON TOL 

 
 
Kompetensi Umum :  

Mahasiswa mampu menjelaskan komponen biaya transportasi, analisis Multy Criteria 

Analysis (MCA), Analysis Hierarchy Process (AHP), melakukan kajian analisis 

kelayakan ekonomi dan finansial serta analisis elastisitas dan sensitivitas. 
 
 

Kompetensi Khusus : 

1.   Mahasiswa mampu menghitung biaya perjalanan tol dan non-tol. 

2. Mahasiswa mampu menganalisis tarif tol dengan metode ATP, WTP dan BKBOK. 

 

4.1 Biaya Perjalanan 

Biaya perjalanan pengguna jalan tol maupun jalan eksisting (non-tol) dihitung dari 

biaya-biaya yang dirasakan langsung oleh pengguna jalan. Biaya-biaya tersebut antara lain 

meliputi biaya penggunaan BBM, biaya akibat nilai waktu perjalanan dan biaya tarif tol 

yang dibayarkan. Biaya-biaya lainnya walaupun dikeluarkan oleh pengguna tapi tidak 

langsung menjadi pertimbangan pemilihan penggunaan jalan tol tidak dipergunakan atau 

diabaikan, seperti biaya penggunaan suku cadang, biaya minyak pelumas, ban, dll. 

4.1.1 Konsumsi BBM 

Untuk perhitungan biaya penggunaan bahan bakar minyak (BBM) digunakan model 

konsumsi BBM PCI, yang menggunakan parameter kecepatan kendaraan, dimana untuk 

kendaraan ringan (Gol I) formulanya adalah: 

Konsumsi BBM (tol) = 0,04376*S2 – 4,94078*S + 207,0484 lt/1000km 

Konsumsi BBM (non-tol) = 0,05693*S2 – 6,42593*S + 269,18578 lt/1000km 

 
Secara grafis model konsumsi BBM untuk berbagai jenis kendaraan yang ada untuk 

jalan tol dan jalan arteri (non-tol) adalah sebagaimana tersaji pada Gambar 4.1 dan Gambar 

4.2. Secara umum konsumsi BBM non-tol umumnya lebih tinggi dibandingkan konsumsi 

BBM di tol per kmnya.  Sedangkan konsumsi optimum BBM umumnya terjadi pada 

kecepatan 60 km/jam baik di jalan tol dan non-tol. 
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Gambar 4.1  Kurva Penggunaan BBM di Jalan Tol 
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Gambar 4.2  Kurva Penggunaan BBM di Jalan Arteri (Non-tol) 
 

4.1.2 Nilai Waktu 

Untuk nilai waktu, digunakan angka hasil studi sebelumnya untuk regional Pulau 

Jawa, yaitu sebagaimana tercantum pada Tabel 4.1. Untuk perhitungan biaya perjalanan 

pada ruas jalan non-tol nilai yang ada dikalikan dengan faktor sebesar 1,50 kali sebagai 

nilai penalti untuk ketidaknyamanan dibandingkan jalan tol. 

 
Tabel 4.1  Nilai Waktu Perjalanan Pada Berbagai Regional 

Vehicle Category Java Sumatra Kalimantan Sulawesi 
Kend. Ringan 15,437 14,105 18,448 11,560 
Minibus 17,159 15,679 20,506 12,850 
Bus Sedang 35,022 32,001 41,853 26,226 
Bus Besar 72,104 65,884 86,167 53,996 
Sumber: Studi HLRIP, Ditjen Prasarana Wilayah 2001. 



 

4.2  Kurva Diversi Lalu Lintas 
Penetapan proporsi kendaraan yang akan menggunakan ruas jalan tol dilakukan 

menggunakan formula Logit berikut: 

Proporsi Tol = 1/(1+exp(-0,000037*(selisih biaya nontol-tol) + 1647,584)) 

Kurva diversi jalan tol yang dihasilkan dari rumus tersebut adalah sebagaimana 

tersaji pada Gambar 4.3. Nilai biaya yang digunakan adalah biaya umum (generalized 

costs) yang dapat meliputi: biaya BBM, biaya tol dan bersepsi biaya akibat nilai waktu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.3  Kurva Diversi Jalan Tol 
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4.3 Hubungan Volume Lalu Lintas dan Waktu Perjalanan 

Perubahan waktu tempuh perjalanan akibat perubahan volume lalulintas dijelaskan 

menggunakan hubungan Wardrop (1952) berikut: 

T = T0 x (1-(1-λ) Q/C)/(1 – Q/C) 
dimana: 
T0 = waktu tempuh pada saat kondisi lengang (free-flow) 
λ = tingkat pelayanan ruas jalan (0-1) 
Q = volume lalu lintas (kend/jam) 
C = kapasitas ruas jalan (kend/jam) 

 
Pada dasarnya, kinerja ruas jalan akan menurun jika volume lalulintas bertambah.  

Penurunan tersebut mengakibatkan peningkatan persepsi biaya terhadap penyediaan jasa 

transportasi jalan meningkat. Peningkatan biaya ini juga mengakibatkan penurunan 

permintaan terhadap jasa pelayanan transportasi yang ada.  Hubungan antara penyediaan 

jasa transportasi (supply) dan permintaan untuk melakukan perjalanan (demand) untuk 

kondisi dimana ada dua ruas jalan alternatif (tol dan non-tol), adalah sebagaimana 

digambarkan pada Gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 Kurva Supply-Demand Jalan Tol dan Non-Tol 
 

Dari grafik yang ada dapat dijelaskan hubungan volume lalu lintas normal (Q1) 
sebelum ada jalan tol, lalu lintas terbangkit (generated traffic) akibat adanya jalan tol (Q3-
Q1), dan lalu lintas teralih (diverted traffic) Q1-Q1’ sebagaimana dirangkum dalam Tabel 
4.2. Sebelum ada jalan tol dengan waktu tempuh t1, hanya akan ada sejumlah Q1 volume 
lalu lintas yang menggunakan jalan arteri (non-tol).  Dengan adanya jalan tol, tingkat 
pelayanan jaringan akan meningkat sehingga biaya transportasi menurun dan permintaan 
(Q) akan meningkat.  Jumlah volume lalu lintas akibat penurunan waktu tempuh dari t1 ke 
t2 mengakibatkan terjadinya total volume lalu lintas Q3. Pada kondisi yang baru volume 
lalu lintas jalan arteri menjadi Q1’ dan volume jalan tol adalah Q2, yaitu Q3 – Q1’.  Volume 
lalu lintas jalan tol yang ada terdiri atas lalulintas terbangkit (Q3-Q1) dan lalulintas teralih 
(Q1-Q1’). 

Tabel 4.2 Hubungan Volume Lalulintas Jalan Arteri dan Tol 
Ruas Jalan LL Normal  LL Terbangkit LL Teralih Total 
Jalan Arteri Q1 - -(Q1-Q1’) Q1’ 
Jalan Tol - (Q3-Q1) (Q1-Q1’) Q2 = (Q3-Q1’) 
Keterangan: 

Q1 = volume lalulintas jalan arteri sebelum ada tol 

Q1’ = volume lalulintas jalan arteri setelah ada tol 

Q2 = volume lalulintas jalan tol 

Q3 = volume lalulintas total yang terjadi 

 
4.3.1 Algoritma Perhitungan  

Untuk keperluan perkiraan volume lalu lintas yang akan menggunakan jalan tol 
digunakan algoritma perhitungan sebagaimana berikut.  Algoritma tersebut sesuai dengan 
asumsi dan langkah-langkah perhitungan yang telah dijelaskan sebelumnya.  Langkah 



 

perhitungan yang dilakukan untuk memperkirakan volume lalu lintas jalan tol selama 
perioda analisis yang ada mengikuti algoritma berikut: 

1) Tetapkan seksi ruas jalan yang akan dihitung proyeksi lalu lintasnya  

2) Tentukan kondisi lalu lintas tahun dasar menurut pembagian ruas jalan, 
berdasarkan setiap jenis kendaraan (Gol I, Gol IIA dan Gol IIB) beserta tarif 
dasar yang digunakan;  

3) Tetapkan kondisi ruas jalan yang ada baik jalan tol maupun jalan non-tol (jarak, 
kapasitas, kecepatan arus bebas, tingkat pelayanan dll.); 

4) Hitung biaya perjalanan tahun dasar untuk ruas jalan tol dan non-tol 
menggunakan formula konsumsi BBM, nilai waktu dan perkiraan tarif yang 
dikenakan; 

5) Hitung proporsi kendaraan yang akan menggunakan jalan tol menggunakan 
formula diversi yang ada dan data biaya perjalanan yang diperoleh dari langkah 
3; 

6) Hitung volume lalulintas tahun berikutnya menggunakan asumsi pertumbuhan 
lalulintas yang ditetapkan untuk setiap jenis kendaraan; 

7) Hitung waktu perjalanan yang baru berdasarkan volume lalu lintas yang baru 
menggunakan rumus hubungan volume dan waktu perjalanan; 

8) Hitung kecepatan perjalanan yang baru dengan membagi jarak ruas jalan yang 
ada dengan waktu tempuh; 

9) Ulangi langkah 3 hingga 7 untuk setiap tahun yang ditinjau hingga tahun ke N; 

10) Lakukan perhitungan yang sama untuk seksi ruas jalan yang lain.  
 
4.4 Penentuan Tarif Awal 
4.4.1 Konsep 

Sesuai UU No. 38/2004, penentuan tarif awal dilakukan berdasarkan tiga sudut 
pandang sebagai berikut : 

a. Willingness-To-Pay (WTP) 

 Pendekatan teori yang mendasari konsep WTP adalah sejumlah uang atau kompensasi 
yang siap dibayar/diterima oleh konsumen untuk memperoleh peningkatan/penurunan 
konsumsi suatu produk (barang dan jasa) yang diinginkan. Pendekatan ini dinilai lebih 
tepat mencerminkan keinginan pengguna jalan tol sehingga permasalahan yang timbul 
berkaitan dengan penetapan tarif awal dapat dihindari. Dalam studi ini, penekanan 
penentuan tarif awal adalah dengan pendekatan wilingness to pay. 

 
b. BKBOK (Besar Keuntungan Biaya Operasi Kendaraan) 
 Formula yang digunakan untuk menghitung BKBOK adalah sebagai berikut: 

BKBOK = [(BOKn x Dn) - (BOKt x Dt) + (Dn/Vn - Dt/Vt)] x Tv 

Di mana: 
BKBOK = Besar Keuntungan Biaya Operasi Kendaraan (Rp) 
BOKn = Biaya Operasi Kendaraan di Jalan Non Tol (Rp/km) 
BOKt = Biaya Operasi Kendaraan di Jalan Tol  (Rp/km) 



 

Dn  = Jarak Tempuh di Jalan Non Tol   (km) 
Dt  = Jarak Tempuh di Jalan Tol    (km) 
Vn  = Kecepatan Kendaraan di Jalan Non Tol  (km/jam) 
Vt  = Kecepatan Kendaraan di Jalan Tol   (km/jam) 

BKBOK digunakan sebagai batas atas (maksimum) tarif yang diijinkan.  
 

c. Pengembalian Investasi 
 Dari sisi investor maka besarnya investasi dan panjangnya masa konsesi akan 

menentukan besarnya tarif yang akan dikenakan. Dasar pemikirannya adalah tarif yang 
dikenakan adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk membangun dan 
memelihara serta keuntungan yang kesemuanya dibebankan kepada pengguna jalan. 
Proyeksi kelayakan investasi yang antara lain terdiri dari nilai investasi, tingkat bunga, 
prediksi lalu lintas, proyeksi tarif, biaya operasi dan pemeliharaan, masa konsesi dan 
keuntungan wajar. Hal lain yang berpengaruh antara lain : frekuensi pengguna jalan 
dan analisis kembali modal (break even point – BEP).  

 Tarif awal rata-rata didasarkan pada besarnya biaya investasi, biaya operasi, & 
pemeliharaan + keuntungan, jumlah kendaraan, dan panjang jalan. 

 Metode biaya investasi juga memerlukan pengkajian yang lebih mendalam misalnya 
untuk menentukan besarnya biaya konstruksi, pembebasan lahan, biaya finansial dan 
sebagainya. 

 

4.4.2 Survey Willingness-to-Pay 

Tujuan Survey 
Survey ini bertujuan untuk melakukan kajian tentang kemampuan dan kesanggupan 

masyarakat (pengguna jalan tol) dalam membayar tol yang diharapkan menjadi acuan atau 
masukan dalam kebijakan penetapan besaran tarif tol.  

Sasaran kegiatan ini adalah untuk mendapatkan besaran tarif tol yang paling optimum 
dan realistis sesuai kemampuan dan kesediaan/kemauan membayar masyarakat, namun 
masih tetap menarik bagi para investor untuk berinvestasi di bidang jalan tol. 

Teknik Survey 
Dalam pengumpulan data primer dilakukan survey wawancara pengguna jalan 

dengan menggunakan formulir isian yang telah disiapkan. 

Berdasarkan kategori jenis kendaraan yang digunakan pada PT Jasa Marga, maka 
responden dan teknik survai yang digunakan dalam survai wawancara pengguna jalan 
dapat dibedakan atas: 

1. Kendaraan Golongan I: Sampel responden akan diambil dari kalangan 
pemilik kendaraan yang sedang menggunakan kendaraan golongan I (sedan 
dan minibus).  

2. Kendaraan Golongan II A dan II B Bus: Sampel responden akan diambil 
dari kalangan pengemudi (dianggap sebagai representasi perusahaan 
aangkutan/transport operators).  

3. Kendaraan Golongan II A dan II B Truk: Sampel responden akan diambil 
dari kalangan pengemudi (dianggap sebagai representasi perusahaan 
aangkutan/transport operators). 



 

Tabel 4.3 Jenis Survey Data Primer dan Sampel Responden 
Golongan dan Jenis 

Kendaraan 
Sampel Responden Lokasi (Sites) 

Golongan I (Mobil Penumpang: 
Sedan & Minibus/Utiliti) 

Pemilik Kendaraan Yang 
Menggunakan Kendaraan (Bukan 
Sopir) 

Rest Area, 
SPBU 

Golongan II A dan II B Bis (Bis 
Kecil dan Bis Besar) 

Pemilik Barang/Transport 
Operators/Pengemudi Bus 

Rest Area, 
SPBU 

Golongan II A dan II B  Truk 
(Truk Ringan, Sedang, Berat, 
Semi Trailler dan 
Trailler/Articulated) 

Pemilik Barang/Transport 
Operators/Pengemudi Truk 

Rest Area, 
SPBU 

 

Metode Analisis 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu 
bertujuan untuk memberikan gambaran besaran kemampuan pengguna jalan (ATP, ability-
to-pay) dan kesanggupan pengguna jalan (WTP, willingness-to-pay), berdasarkan 
karakteristik sosio-ekonomi responden (sampel).  Perhitungan besaran ATP dan WTP 
dilakukan dengan cara berikut ini: 

 Besaran ATP diperoleh dari realitas pengeluaran responden untuk jalan tol dan 
transportasi. 

 Besaran WTP diperoleh dari kecenderungan pilihan responden terhadap tarif tol 
yang diinginkan. 

 Analisis ATP dan WTP dilakukan dengan menggambarkan pola distribusi 
kemampuan dan kesanggupan responden, dan analisis perbandingan. 

 
4.4.3 Pengertian Willingness-to-Pay 

Pentingnya informasi mengenai willingness to pay (WTP) pada hakekatnya untuk 
melindungi konsumen dari penyalahgunaan kekuasaan monopoli yang dimiliki perusahaan 
dalam penyediaan produk berkualitas dan harga.  Hal ini terutama didasari pemahaman 
akan hubungan struktur pasar dan perilaku perusahaan yang dapat dijelaskan berikut ini. 

Menurut Teori Ekonomi Keorganisasian Industri dalam struktur pasar yang bersifat 
persaingan (sempurna), harga yang terbentuk oleh mekanisme pasar adalah pencerminan 
persepsi kepuasan konsumen atas nilai produk yang bersangkutan. Konsumen memiliki 
kekuatan dalam penentuan harga, sehingga bila konsumen memandang bahwa harga suatu 
produk lebih tinggi dari nilainya. Konsumen beralih pada penjual lainnya. Proses tawar-
menawar tersebut akan berlangsung sedemikian rupa secara terus menerus sehingga 
tercapai kondisi keseimbangan pasar, dimana terwujudnya kesepakatan antara penjual dan 
pembeli. Dalam mekanisme pasar seperti itu, dapat dikatakan harga produk dan nilai 
produk memiliki hubungan yang sangat erat. Selanjutnya, harga yang terbentuk dalam 
mekanisme pasar tersebut yang kemudian disebut willingness to pay, yaitu harga dimana 
konsumen bersedia untuk membayar produk.  

4.4.4 Metode Penentuan Willingness-to-Pay 

1. Teori Multi Atribut 

Sebagaimana telah dikemukakan, dalam pendekatan ekonomi tradisional harga suatu 
produk dapat dianggap sebagai ukuran persepsi kepuasan konsumen atas nilai produk yang 



 

dikonsumsi, dengan kriteria tambahan bahwa produk tersebut bersifat homogen dan dapat 
dikonsumsi dalam jumlah yang kontinu. Sementara bila suatu produk memiliki ciri tidak 
homogen dan diskrit dalam sifat dan multi-dimensinya, maka nilai produk tersebut dapat 
ditentukan berdasarkan beberapa atibut yang dianggap penting sebagai indikator kualitas 
produk. Pendekatan ini dikenal dengan Teori Multi-Atribut (Lancaster, 1966). 

Menurut Teori Multi-Atribut tersebut konsumen akan memperoleh kepuasan atau 
utility dari pengkonsumsian suatu produk, dimana utility tersebut merupakan fungsi dari 
multi-atribut yang membentuk produk yang bersangkutan, di antaranya harga dan 
karakteristik kualitas lainnya. Dalam menentukan suatu pilihan di antara dua atau lebih 
alternatif produk dengan karakteristik yang sama/mirip, konsumen akan melakukan 
evaluasi dengan dasar profil atribut dari produk-produk yang bersangkutan. Oleh karena 
itu, dalam memahami preferensi konsumen terhadap kualitas produk perlu dilakukan 
pendefinisian kualitas dalam terminology atribut-atribut yang signifikan (distinct), dapat 
diukur dan penting (meaningful) bagi konsumen. Beberapa metode stated preference yang 
telah berkembang dapat digunakan untuk memperoleh nilai kepuasan konsumen terhadap 
suatu produk (nilai produk). 
 

2. Teknik Stated Preference 

Pengembangan metode perolehan nilai produk non-pasar terutama didasarkan pada 
teori-teori perilaku yang berkembang dalam ilmu psikologi. Salah satu teori perilaku yang 
dianggap sangat berpengaruh adalah model hubungan sikap terhadap perilaku individu 
yang dikemukakan oleh Fishbein-Ajzen (Fishbein and Ajzen, 1975; Mitchell and Carson, 
1989; Bateman, 1996), dijelaskan pada Gambar 4.5. Teori ini menyatakan bahwa perilaku 
individu (specified behaviour) dipengaruhi oleh tujuan yang diinginkan (intention), 
sedangkan tujuan dipengaruhi oleh sikap (attitude) dan norma subyektif (subjective norm), 
sementara sikap dipengaruhi oleh kepercayaan atas perilaku (beliefs) dan norma subyektif 
dipengaruhi oleh kepercayaan normatif (normative beliefs). Sedangkan perilaku individu 
pada gilirannya akan mempengaruhi kepercayaan atas perilaku dan kepercayaan normatif. 
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Gambar 4.5 Model Hubungan Sikap Fishbein-Ajzen 
 

Dengan asumsi adanya hubungan sikap dan perilaku, maka studi-studi yang berkaitan 
dengan pengembangan metode perolehan nilai produk non-pasar yang pada umumnya 
bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai persepsi/pendapat, memperoleh 
rasionalitas bahwa persepsi individu adalah dasar untuk melakukan perilaku tertentu.  



 

Beberapa teknik survai telah dikembangkan dalam upaya memperoleh nilai ekonomi 
dari preferensi konsumen terhadap produk-produk non-pasar.  Seluruh teknik yang 
berkembang pada umumnya memiliki ciri yang sama yaitu bertujuan untuk mendapatkan 
preferensi responden atas pilihan-pilihan hipotetis yang ditanyakan. Oleh karena itu, 
teknik-teknik survai yang dikembangkan dalam kerangka tersebut pada umumnya dikenal 
sebagai Stated Preference Techniques (lihat Gambar 4.6). 

Perbedaan dalam berbagai teknik stated preference tersebut pada umumnya terletak 
pada disain eksperimen pilihan-pilihan hipotesis yang ditanyakan pada konsumen, dimana 
pada metode contingent valuation bersifat tak terbatas (open-ended), sedangkan pada 
metode conjoint atau discrete choice bersifat terbatas, baik dikotomi atau beberapa pilihan 
tertentu. Perbedaan eksperimen pilihan hipotesis ini pada gilirannya akan berpengaruh 
pada teknik statistik yang digunakan, dimana pada pilihan yang tak terbatas/lebih dari dua 
digunakan teknik least square, sedangkan pada pilihan yang dikotomi dapat digunakan 
analisis logit. 
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Gambar 4.6 Stated Preference Techniques 
 

4.5 Pengertian Ability to Pay (ATP) 

Konsep ini dikembangkan untuk menggambarkan kondisi empiris, dimana ability to 
pay (ATP) dapat didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk membayar sejumlah 
uang untuk memperoleh nilai utility atas pengkonsumsian suatu produk, misalnya jasa 
pelayanan prasarana jalan tol. Dengan  demikian, analisis ATP adalah suatu pengkajian 
pola pengeluaran individu yang rasional, khususnya dalam pengkonsumsian jasa pelayanan 
prasarana jalan tol. Pengembangan konsep ATP ini dilakukan, karena penerapan besaran 
tarif tol pada jaringan jalan tol di Indonesia selama ini belum didasarkan pada hasil kajian 
willingness to pay, sehingga analisis perbandingan antara WTP dan ATP dapat dilakukan.  

Karena pada umumnya individu akan berperilaku rasional, maka secara apriori dapat 
dikemukakan bahwa ability to pay masyarakat pengguna jalan tol akan dipengaruhi oleh 
faktor-faktor tingkat pendapatan, kebutuhan transportasi, biaya-biaya transportasi, 
intensitas perjalanan, tujuan perjalanan, pengeluaran rumah tangga, dan lain-lain. 

 
4.6 Pengertian Tarif 

Dalam teori ekonomi, tarif dapat diartikan sebagai harga atau biaya yang dikenakan 
sebagai kompensasi dalam pengkonsumsian suatu produk, baik barang maupun jasa. Oleh 



 

karena itu, tarif jasa transportasi dapat didefinisikan sebagai tarif yang dikenakan sebagai 
kompensasi dalam pengkonsumsian jasa transportasi.  

Namun dalam realitanya, tarif jasa transportasi tersebut dapat diartikan berbeda-beda 
tergantung pada sudut pandang masing-masing pihak yang secara langsung 
berkepentingan, yaitu: 

• Dari sudut pandang pemakai jasa transportasi (pembeli) adalah harga yang harus 
dibayar untuk menggunakan jasa transportasi atau diartikan pengeluaran. 

• Dari sudut pandang operator (penjual) adalah harga dari jasa transportasi yang 
diberikan atau diartikan sebagai kompensasi pembayaran (pendapatan). 

• Dari sudut pandang pemerintah, sebagai pihak yang menentukan besaran tarif, 
besaran tarif yang berlaku akan sangat mempengaruhi besarnya pengeluaran dan 
pendapatan daerah pada sektor transportasi yang bersangkutan. 

Sistem pembentukan tarif jasa transportasi dapat didasarkan kepada salah satu dari 
tiga cara berikut ini. Cara-cara tersebut adalah : 

1. Sistem pembentukan tarif atas dasar produksi jasa transportasi (cost of service 
pricing). 

Dengan sistem ini, tarif dibentuk atas dasar biaya produksi jasa transportasi ditambah 
dengan keuntungan yang layak bagi kelangsungan hidup dan pengembangan perusahaan. 
Tarif yang dibentuk atas dasar biaya dinyatakan sebagai tarif minimum, dimana 
perusahaan tidak akan menawarkan lagi jasa transportasinya dibawah tarif terendah itu. 

Sistem ini digunakan setelah terlebih dahulu menentukan biaya yang dikeluarkan 
oleh operator. 

Diantara biaya itu adalah : 

• Biaya langsung (Direct Cost) 
• Biaya tidak langsung (Indirect Cost) 

Jika alokasi biaya tersebut dapat ditentukan untuk satu unit jasa transportasi tertentu 
barulah dapat diketahui besarnya tarif tersebut. 

2. Sistem pembentukan tarif atas dasar nilai jasa transportasi (value of service 
pricing). 

Dengan sistem ini tarif didasarkan atas nilai yang dapat diberikan terhadap jasa 
pelayanan transportasi. Besar kecilnya nilai tersebut tergantung kepada elastisitas 
permintaan jasa pelayanan transportasi. Tarif yang didasarkan pada nilai jasa transportasi 
biasanya dinyatakan sebagai tarif maksimum. 

3. Sistem pembentukan tarif atas dasar “What the traffic will bear”. 

Tarif yang didasarkan pada “What the traffic will bear” berada di antara tarif 
minimum dan tarif maksimum. 

Untuk itu dasar tarif ini berusaha dapat menutup seluruh biaya variabel sebanyak 
mungkin dan bagian dari biaya tetap (Fixed Cost). 

Dengan demikian untuk ketiga pendekatan penetapan tarif yang dilakukan, 
perhitungan biaya untuk membuat tarif jalan tol dan pelayanannya menjadi sangat penting 
dan dibutuhkan. Dari ketiga pendekatan penentuan tarif jasa transportasi, kondisi yang 
sesuai dengan tarif untuk jalan tol adalah model 2. 



 

4.7 Hubungan Antara WTP dan ATP 

Sebagaimana telah disitir pada bagian sebelumnya, WTP konsumen atau pengguna 
jalan merupakan tingkat harga atau tarif tol dimana pengguna jalan bersedia membayar 
untuk penggunaan jasa pelayanan jalan tol, namun hal itu baru benar-benar identik 
bilamana tarif tol yang terjadi dicapai atau ditentukan sebagai akibat bekerjanya 
mekanisme pasar (keseimbangan permintaan dan penawaran). Hal itu juga berarti bahwa 
seyogyanya WTP tersebut juga merupakan ATP, karena ATP tersebut merupakan 
perwujudan WTP dalam kenyataan.  

Namun demikian, karena dalam industri jalan tol yang ada di Indonesia sekarang 
bukan didasarkan pada mekanisme pasar (khususnya dalam penentuan tarif tol), maka akan 
terdapat gap antara tarif tol yang berlaku, WTP dan ATP.  Oleh karena itu, dalam mengkaji 
hubungan antara WTP dan ATP (lihat Gambar 4.7), maka dapat dikemukakan bahwa 
dalam kenyataan empiris akan diperoleh gambaran seperti berikut ini, yaitu: 

 
 Ability To Pay > Willingness To Pay 

Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan membayar lebih besar daripada 
keinginan membayar jasa tersebut. Ini terjadi bila pengguna mempunyai penghasilan yang 
relatif tinggi tetapi nilai utilitas terhadap jasa tersebut relatif rendah, pengguna pada 
kondisi ini disebut choiced riders. 

 
 Ability To Pay < Willingness To Pay 

Kondisi ini merupakan kebalikan dari kondisi diatas dimana keinginan pengguna 
untuk membayar jasa tersebut lebih besar daripada kemampuan membayarnya. Hal ini 
memungkinkan terjadi apabila pengguna yang mempunyai penghasilan yang lebih rendah 
tetapi nilai utilitas terhadap jasa tersebut sangat tinggi, sehingga keinginan pengguna untuk 
membayar jasa tersebut cenderung lebih dipengaruhi oleh utilitas, pada kondisi ini 
pengguna disebut captive riders. 

 
 Ability To Pay = Willingness To Pay 

 Kondisi ini menunjukkan bahwa antara kemampuan dan keinginan membayar jasa 
yang dikonsumsi pengguna tersebut sama, kondisi ini terjadi keseimbangan nilai utilitas 
pengguna dengan biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa tersebut. 
 

Dengan dasar analisis perbandingan antara WTP dan ATP, maka rekomendasi 
kebijakan penentuan tarif jalan tol dapat dilakukan dengan penerapan prinsip berikut ini, 
yaitu: 

1. Karena WTP merupakan fungsi dari tingkat pelayanan jalan tol, bila nilai WTP 
masih di bawah ATP, maka masih dimungkinkan menaikkan nilai tarif dengan 
perbaikan tingkat pelayanan jalan tol. 

2. Karena ATP merupakan fungsi dari kemampuan membayar, maka besaran tarif tol 
yang diberlakukan tidak boleh melebihi nilai ATP kelompok sasaran. 

3. Intervensi/campur tangan pemerintah dalam bentuk subsidi langsung atau silang 
dibutuhkan pada kondisi dimana besaran tarif tol yang berlaku lebih besar dari 
ATP, hingga didapat besaran tarif tol maksimum sama dengan nilai ATP. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.7 Hubungan antara WTP dan ATP 
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Penentuan/penyesuaian tarif tersebut dianjurkan sebagai berikut : 

1. Tidak melebihi nilai ATP 

2. Berada diantara nilai ATP dan WTP, bila akan dilakukan penyesuaian tingkat 
pelayanan. 

3. Bila tarif yang dianjurkan berada di bawah perhitungan tarif, namun berada diatas 
ATP maka selisih tersebut dapat dianggap sebagai beban subsidi yang harus 
ditanggung regulator (pemerintah). 

4. Bila perhitungan tarif berada jauh di bawah ATP dan WTP, maka terdapat 
keleluasaan dalam perhitungan/pengajuan nilai tarif baru, yang selanjutnya dapat 
dijadikan peluang penerapan subsidi silang pada ruas jalan tol lain yang kondisi 
perhitungan tarifnya di atas ATP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAFTAR PUSTAKA 

 
1. Button, J.K., (1993), Transport Economics, 2nd Edition, Cambridge University 

Press, United Kingdom Button, J.K., (1993), Transport Economics, 2nd Edition, 
Cambridge University Press, United Kingdom. 

 
2. Directorate General of Highway, 1995, Indonesian Highway Capacity Manual, 

Jakarta, Indonesia. 
 

3. DTLR Multy Criteria Analysis Manual 
 

4. Fowkes, A.S., (1991), The Use of Hypothetical Preference Survey Techniques to 
Drive Monetary Valuation for Investment Appraisal, 23rd UTSG Annual 
Conference, January, University of Nottingham England. 

 
5. Hoff & Overgaard dengan PT. Multi Phi Beta, (1992), Road User Cost Model, 

Directorate General of Highways, Ministry of Public Works. 
 

6. Kanafani, A., (1983), Transportation Demand Analysis, Mc Graw-Hill Book 
Company. 

 
7. Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri (LAPI) ITB, (1996), Laporan Akhir Studi 

Perhitungan Biaya Operasi Kendaraan–PT. Jasa Marga, ITB. 
 

8. Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM. 89 Tahun 2002, Tanggal 22 
November 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan 
Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Antar Kota Kelas 
Ekonomi, Jakarta. 

 
9. Ortuzar, J.D., and Willumsen, L.G., (2001), Modelling Transport 3rd Edition, John 

Wiley and Sons Ltd., England. 
 

10. Putcher J. et al., (1981), The Socioeconomic Characteristic of Transit User: Some 
Recent Evidence, Transportation Quartelly, USA. 

 
11. Roess, R.P. et al., 1998, Traffic Engineering 2nd Edition, Prentice Hall, New 

Jersey. 
 

12. Salim, Abbas, 2002, Manajemen Transportasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 
 

13. Stubs, P.C., Tyson W.J., dan Dalvi, M.Q. (1980), Transport Economics, George 
Allen and Unwin (Publisher) Ltd., London. 

 
14. Wohl, M. And Hendrickson, C., (1984), Transportation Investment and Pricing 

Principles, A Willey-Interscience Publication, New York. 


	BIAYA PERJALANAN TOL DAN NON TOL
	4.2  Kurva Diversi Lalu Lintas
	4.3 Hubungan Volume Lalu Lintas dan Waktu Perjalanan
	4.3.1 Algoritma Perhitungan 
	4.4 Penentuan Tarif Awal
	4.4.1 Konsep
	4.4.2 Survey Willingness-to-Pay

	DAFTAR PUSTAKA

