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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Transportasi pada zaman sekarang ini bukanlah sesuatu hal yang 

baru, karena hampir setiap hari kita menggunakannya. Transportasi 

merupakan alat/teknik/cara untuk melawan jarak/mempersingkat jarak 

yang dipergunakan oleh menusia dalam menjalankan segala macam dan 

bentuk aktivitas kehidupannya. Sistem transportasi merupakan kegiatan 

professional yang tidak dibatasi oleh batas geografi, kegiatan lalu lintas 

tertentu dan moda transportasi. Berdasarkan sistem transportasi diatas 

terminal memegang peranan yang membantu memperlancar kegiatan 

transportasi. Terminal terdapat di setiap kabupaten/kota di Indonesia yang 

menghubungkan antar kota atau antar propinsi.  

Terminal merupakan salah satu prasarana transportasi yang 

berfungsi sebagai titik simpul dari suatu kegiatan. Sesuai dengan fungsi 

pokok terminal tersebut, maka penyelenggaraan terminal berperan 

menunjang tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat 

kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang aman, cepat dan 

teratur. Terminal angkutan umum penumpang merupakan penyedia jasa 

angkutan umum yang berfungsi untuk dapat memberikan pelayanan 

dengan mudah, kenyamanan dan rasa aman kepada pengguna jasa 

angkutan umum di dalam melakukan perjalanan. Oleh karena ,itu 

membahas suatu terminal tidak terlepas dari tersedianya armada angkutan 
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umum dan juga pengguna jasa angkutan untuk perpindahan inter dan antar 

moda untuk ke berbagai arah tujuannya. Masalah yang sering terjadi 

adalah kurang optimalnya kinerja terminal, selain itu perkembangan kota 

juga mempengaruhi aktivitas guna lahan di sekitar terminal yang semakin 

menimbulkan masalah yaitu kurang tertatanya lalu lintas pada umumnya 

dan angkutan pada khususnya. Oleh dari itu terminal perlu di rencanakan 

dengan baik agar kinerja terminal bisa efektif dan optimal.  

Terminal Nganjuk juga tidak terlepas dari masalah masalah tersebut. 

Bangunan yang berdiri di atas tanah seluas ± 20.000 m
2
 yang terletak di 

Kabupaten Nganjuk mempuyai sedikit masalah dalam pergerakan dan 

kinerjanya, serta pelayanan yang ada di terminal saat ini tidak cukup efektif. 

Melihat perkembangan ekonomi Kota Nganjuk yang semakin pesat yaitu 

dengan adanya pabrik-pabrik baru, tempat-tempat wisata dan berada diantara 

pusat perdagangan dengan intensitas kegiatan yang tinggi, maka Terminal 

Nganjuk harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk calon penumpang. 

Tapi dari hasil pengamatan pada kondisi sekarang terminal utama di Kota 

Nganjuk bisa dikatakan kurang memadai, seperti kurangnya fasilitas 

penunjang serta tidak tersedianya area khusus untuk  kedatangan bus, 

sehingga area kedatangan dan keberangkatan menjadi satu dan ini seringkali 

menyebabkan penumpukan penumpang antara yang mau masuk dan keluar 

bus, serta tidak tersedianya parkir khusus mobil untuk pengantar sehingga 

seringkali  menyebabkan konflik antara bus dan kendaraan mobil pengantar. 

Di samping itu adanya pedagang kaki lima dan penjaja makanan disekitar 

terminal yang tidak terlokalisir dengan baik akan mempengaruhi kelancaran 
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lalu lintas. Ini membuat kinerja dari keberadaan terminal tersebut tidak 

optimal dan tidak sesuai dengan manfaatnya. Terminal Nganjuk adalah 

terminal yang di harapkan dapat memenuhi kebutuhan angkutan umum 

masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. 

Nganjuk merupakan perlintasan jalur utama Surabaya-Yogyakarta, 

dan menjadi persimpangan dengan jalur menuju Kediri, berada diantara pusat 

perdagangan dengan intensitas kegiatan yang tinggi dan pemukiman yang 

lumayan padat penduduknya sehingga volume lalu lintas yang melalui ruas 

jalan dikawasan ini cukup besar. Arus mobilitas yang besar tentunya harus di 

tunjang dengan sarana dan prasarana yang baik agar tidak menimbulkan 

masalah-masalah yang berdampak pada efektifitas trasnportasi. Berdasarkan 

tipe pelayanannya, terminal Nganjuk termasuk dalam kategori terminal tipe B 

karena melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi 

(AKDP), angkutan kota, namun untuk angkutan kota memiliki lokasi 

tersendiri. Sebagai salah satu prasarana transportasi terminal ini mempunyai 

fungsi untuk melayani pergerakan penduduk yang menggunakan kendaraan 

angkutan umum dan juga merupakan terminal utama di Kota Nganjuk. 

Dengan adanya fasilitas terminal yang baik dan memadai tentunya akan 

merangsang pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial.  

Seiring dengan berkembangnya wilayah Kota Nganjuk maka perlu 

di upayakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, peran 

dan fungsi terminal akan dituntut untuk lebih berkembang dan optimal. 

Untuk itu perlu diadakan studi evaluasi terminal Nganjuk agar dapat di 

ketahui kendala dan parameter yang mempengaruhi terminal ini.  
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1.2 Identifikasi Masalah 

 Penyediaan prasarana transportasi jalan seperti terminal bus Kota 

Nganjuk sangat dibutuhkan agar dapat memberikan pelayanan bagi 

pengguna jasanya dengan baik untuk kebutuhan saat ini dan mendatang 

harus direalisasikan. 

Terminal bus di Kota Nganjuk dalam operasinya mengalami 

permasalahan yang cukup komplek dan dapat dikatakan kurang memadai. 

Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain areal kedatangan, 

keberangkatan dan lahan parkir belum tertata rapi, kurangnya fasilitas 

penunjang, dan terdapat konflik antar sesama bus, serta konflik antar bus 

dengan minibus maupun dengan calon penumpang di pelataran areal 

terminal.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

Dari identifikasi masalah diatas bisa di rumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Berapa besar tingkat pelayanan terminal saat ini ? 

2. Berapa besar kebutuhan ruang terminal saat ini ?  

3. Berapa besar tingkat pelayanan terminal Kota Nganjuk untuk 5 

tahun kedepan? 

 

1.4 Batasan Masalah 

1. Mengevaluasi fasilitas utama yang berupa areal parker bus, areal 

kedatangan, areal keberangkatan dan fasilitas penunjang sepert ruang 

tunggu dll. 
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2. Hanya membahas Terminal Nganjuk 

3. Tidak menghitung analisa ekonomi dan perencanaan konstruksi. 

4. Tidak menghitung angkutan dalam kota. 

 

1.5 Tujuan Studi 

1. Untuk mengetahui kemampuan pelayanan terminal dalam melayani 

volume kendaraan. 

2. Mengetahui kebutuhan terminal terutama pada jalur keberangkatan, 

kedatangan dan parkir kendaraan. 

3. Mengetahui kemampuan pelayanan terminal dalam 5 tahun kedepan. 

 

1.6 Manfaat Studi 

Sebagai bahan masukan kepada pihak pengelola Terminal 

Nganjuk. Tentang masalah-masalah yang perlu mendapat pemecahan 

sehubungan dengan kondisi terminal. 


