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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Terminal angkutan umum penumpang merupakan penyedia jasa angkutan 

umum yang berfungsi untuk dapat memberikan pelayanan kemudahan, 

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 umum dan juga pengguna jasa angkutan untuk 

melakukan perpindahan inter dan antar moda untuk ke berbagai arah tujuannya. 

Selain itu juga bahwa terminal merupakan sebuah lokasi untuk berkumpulnya rute 

angkutan umum dari berbagai trayek. Dengan demikian fungsi dari suatu terminal 

haruslah benar-benar memberikan suatu pelayanan penyedia jasa angkutan yang 

baik untuk pengguna jasa angkutan umum. Kinerja dan teknis pelayanan terminal 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah kendaraan yang masuk dan keluar 

terminal, daya tampung terminal, sirkulasi kendaraan dalam terminal, jumlah 

maksimum kendaraan yang parkir, fasilitas terminal dan faktor-faktor pendukung 

lainnya. Kajian ini bertujuan agar dapat memberikan gambaran dan penilaian 

tentang kinerja dan pelayanan angkutan umum pada terminal kertonegoro saat ini. 

Dengan demikian diharapkan dapat memberikan suatu saran atau gagasan kepada 

pihak pengambil keputusan.  

Menurut Morlok (1995), terminal adalah titik tempat penumpang dan barang 

memasuki dan meninggalkan suatu sistem transportasi. Terminal ini bukan saja 

merupakan komponen fungsional utama dari sistem transportasi tetapi juga sering 
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merupakan prasarana yang memerlukan biaya yang besar dan titik tempat 

kongesti (kemacetan) mungkin terjadi. 

Terminal Kertonegoro merupakan terminal tipe A karena terminal ini 

Berfungsi Melayani kendaraan umum untuk angkutan antar propinsi (AKAP), dan 

angkutan antar kota dalam propinsi(AKDP), angkutan kota, dan angkutan 

pedesaan. Karena memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, maka 

atas dasar tersebut penulis mengadakan penelitian guna menganalisa Evaluasi 

pelayanan terminal Kertonegoro kabupaten Ngawi. 

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 Kertonegoro juga tidak terlepas dari masalah masalah tersebut. 

Bangunan yang berdiri di atas tanah seluas ± 5000 Ha yang terletak di kecamatan 

Grudo mempuyai sedikit masalah dalam pergerakan dan kinerjanya, kinerja dan 

pelayanan yang ada di terminal saat ini tidak cukup efektif. Kita dapat melihat 

pelayanan terminal tidak cukup efektif dari kondisi terminal yang selalu sepi 

penumpang dan kurangnya angkutan umum yang melewati jalur terminal tersebut. 

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di terminal Kertonegoro, 

masih banyak hal – hal yang perlu diperbaiki untuk terminal sekelas type A yang 

selalu sepi penumpang dan jalan akses masuk terminal yang rusak akibat tidak 
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kuat menahan sirkulasi bus yang keluar dan masuk baik antar kota dalam propinsi 

(AKDP) maupun antar kota antar propinsi (AKAP).  

Menanggapi persoalan tingginya biaya operasional dan pemeliharaan 

terminal Kertonegoro dengan mencermati tentang fungsi terminal Kertonegoro 

hanya sebatas satu sisi saja. Terminal ini visioner, perkembangan tata kota Ngawi 

ke arah barat, masa yang akan datang akan memiliki prospek yang cerah. Di 

samping itu keberadaan terminal ini juga bagian dari pembangunan Ngawi ada 

keterkaitan antara visi pembangunan tingkat propinsi dan pusat. Ketika jalan tol 

nanti telah beroperasi, Ngawi tetap akan menjadi singgahan. Berbeda jika Ngawi 

tidak memiliki terminal yang representatif yang wajib disinggahi oleh kendaraan 

umum. Dari permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan Studi evaluasi 

pelayanan terminal Kertonegoro di Kabupaten Ngawi. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Dari latar belakang di atas, maka dapat di identifikasikan permasalahannya 

adalah Kurangnya pelayanan pada terminal saat ini, hal tersebut dapat 

dilihat dari penumpang yang tidak mau masuk terminal dan memilih 

menunggu bus di pinggir jalan. Yang kedua adalah kinerja terminal belum 

optimal karena tidak ada nya jaringan transportasi pendukung yang lewat 

terminal seperti angkot dan angdes. Dan yang terakhir adalah Jumlah 

penumpang yang selalu sepi di dalam terminal. 

1.3 Rumusan Masalah 

 Dari identifikasi masalah diatas bisa di rumuskan masalah sebagai berikut 

: 
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1. Berapakah besar tingkat pelayanan terminal saat ini ?(2014) 

2. Berapakah besar kebutuhan ruang terminal khusunya areal 

keberangkatan, kedatangan dan ruang parkir saat ini ?(2014) 

3. Berapakah besar pelayanan terminal Kertonegoro Ngawi untuk 5 

tahun ke depan (2019) 

 

1.4 Batasan Masalah 

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

kedatangan, areal keberangkatan dan fasilitas penunjang sepert 

ruang tunggu dll. 

2. Hanya membahas terminal Kertonegoro Ngawi. 

3. Kendaraan yang di analisa berupa minibus dan bus. 

4. Tidak menghitung analisa ekonomi dan perencanaan konstruksi. 

1.5 Tujuan Studi 

 Tujuan dilakukannya studi ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kemampuan pelayanan terminal dalam melayani 

volume angkutan umum 

2. Mengetahui kebutuhan terminal terutama pada jalur 

keberangkatan, kedatangan dan parkir kendaraan. 

3. Mengetahui kemampuan pelayanan terminal dalam 5 tahun 

kedepan.(2019) 

 

1.6 Manfaat Studi 
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 Berfungsi untuk gambaran penilaian, masukan serta langkah-langkah yang 

diperlukan dalam rangka membangun dan mengembangkan perencanaan 

transportasi darat khususnya angkutan dalam kota dan bus. Sehingga suatu 

terminal dapat memberikan pelayanan kenyamanan dan kemudahan bagi para 

pengguna angkutan umum untuk melakukan pergerakan dan melakukan 

aktifitasnya. Selain itu studi ini dapat juga sebagai bahan masukan kepada pihak 

pengelola terminal dan bermanfaat juga sebagai dasar tentang pengembangan 

terminal Kertonegoro kabupaten Ngawi untuk 5 tahun ke depan. 


