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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Peningkatan kondisi ekonomi, sosial, dan pendidikan menyebabkan meningkatnya 

kebutuhan manusia terhadap sarana tranportasi. Untuk menunjang kelancaran pergerakan 

manusia, pemerintah wajib memberikan pelayanan dan pengaturan sarana dan prasarana 

transportasi yang baik dan memadai. Salah satu prasarana transportasi yang sangat vital 

adalah terminal angkutan penumpang. Di Ponorogo sendiri terjadi peningkatan kegiatan 

transportasi yang pesat karena dipengaruhi dari sektor pendidikan, perdagangan, dan 

pariwisata yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana untuk 

menunjang kegiatan transportasi.  

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 

merupakan prasarana yang memerlukan biaya yang besar dan titik tempat kongesti 

(kemacetan) mungkin terjadi. 

Di Kabupaten Ponorogo mempunyai satu terminal type A yaitu Terminal Seloaji 

Ponorogo. Sebagaimana fungsinya terminal juga merupakan salah satu prasarana 

transportasi yang juga berfungsi sebagai titik simpul dari suatu kegiatan. Sesuai dengan 

fungsi pokok terminal, maka penyelenggaraan terminal berperan menunjang tersedianya 

jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan 

angkutan umum yang aman, tepat, dan teratur. Kota Ponorogo sebagai Ibukota 

Kabupaten Ponorogo yang terletak di bagian barat Daya Propinsi Jawa Timur 
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mempunyai keuntungan lokasi yang strategis, yaitu terletak sebagai pusat kegiatan 

regional Madiun - Pacitan – Trenggalek Wonogiri (Jawa Tengah) dan Magetan.  

Kabupaten Ponorogo memiliki luas wilayah 5.119,905 Ha. Dan Ponorogo 

mempunyai jumlah penduduk sebanyak 895.070 jiwa. Kabupaten Ponorogo terdiri dari 

36 Desa/Kelurahan, dan kabupaten Ponorogo berbatasan langsung dengan 4 

kabupaten/kota yaitu sebelah barat berbatasan langsung dengan Wonogiri (Jawa 

Tengah), sebelah utara berbatasan dengan Kota Madiun, sebelah selatan bebrbatasan 

langsung dengan Kabupaten Trenggalek, dan sebelah timur berbatasan langsung dengan 

Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Ponorogo juga memiliki beberapa objek pariwisata, 

salah satunya yang terkenal adalah Telaga ngebel. Di Ponorogo sendiri juga memiliki 

beberapa sekolah perguruan tinggi, diantaranya Universitas Merdeka, Universitas 

Muhammadiyah Ponorogo, Universitas Budi Utomo dan STAIN. 

Dari pengamatan pada terminal utama Kabupaten Ponorogo saat ini, bisa dikatakan 

kurang memadai, meski tergolong terminal yang baru dibangun Terminal Seloaji 

Ponorogo masih terlihat. Ada beberapa kekurangan fasilitas penunjang seperti tidak 

adanya tempat parkir unntuk kendaraan pengantar calon penumpang, sehingga berakibat 

terganggunya jalur pemberangkatan bus (AKDP) dikarenakan adanya kendaraan pribadi 

seperti sepeda motor dan kendaraan roda empat yang masuk ke area jalur 

pemberangkatan bus AKDP. Selain itu para calon penumpang biasanya lebih memilih 

menunggu keberangkatan bus di luar area terminal, sehingga mengganggu arus lalu lintas 

di depan area Terminal Seloaji Ponorogo, lebih tepatnya di jalur pintu keluar terminal. 

Selain itu ada konflik antara bus AKDP (Ponorogo Surabaya) dan minibus trayek jarak 

pendek (Ponorogo-Madiun), hal ini disebabkan bus lebih memilih parkir di depan area 

Terminal Seloaji untuk menunggu calon penumpang. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Penyediaan prasarana transportasi jalan seperti terminal bus sangat dibutuhkan agar 

dapat memberikan pelayanan bagi pengguna jasanya dengan baik untuk kebutuhan saat 

ini dan saat yang akan datang harus direalisasikan. Terminal Seloaji Ponorogo sebagai 

terminal Tipe A memiliki banyak kekurangan yaitu : 

 Rusaknya jalan yang ada di jalur masuk terminal yang mengakibatkan 

kerusakan pada armada bus, ini mengakibatkan para sopir bus lebih 

memilih masuk ke dalam area terminal melalui pintu keluar. 

 Penumpang lebih memilih menunggu keberangkatan bus di sekitar pintu 

keluar karena kurang maksimalnya pemanfaatan tempat parkir untuk 

kendaraan pengantar calon penumpang,  sehingga mengganggu pengguna 

jalan yang ada di depan pintu keluar Terminal Seloaji Ponorogo.  

 Selain itu di terminal sendiri sering terjadi konflik antara operator bus besar 

(trayek : Ponorogo-Madiun-Surabaya) dan bus medium (trayek : Ponorogo-

Madiun) yaitu sering terjadi rebutan penumpang jarak pendek Ponorogo 

Madiun. Hal ini terjadi karena bus besar maupun bus medium sama-sama 

parkir (ngetime) di luar terminal.  

 

1.3 Rumasan Masalah 

1. Bagaimana tingkat pelayanan terminal Seloaji Ponorogo saat ini? 

2. Bagaimana tingkat pelayanan terminal Seoaji Ponorogo untuk 5 tahun yang akan 

datang?  

3. Fasilitas apa saja yang perlu dievaluasi? 
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1.4 Batasan Masalah 

1. Perencanaan evaluasi pada studi ini adalah evaluasi sarana dan prasarana terminal,

serta fasilitas-fasilitas yang ada dalam terminal.

2. Lokasi penelitian berada di Terminal Seloaji Kabupaten Ponorogo

3. Kendaraan yang dievaluasi hanya Bus (AKDP) dan (AKAP)

4. Mengevaluasi tingkat pelayanan dan fasilitas utama yang berupa  area keberangkatan,

dan ruang tunggu penumpang.

5. Tidak mengevaluasi biaya angkutan bus.

1.5 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tingkat pelayanan terminal Seloaji Ponorogo.

2. Untuk mengetahui tingkat pelayanan terminal Seloaji Ponorogo 5 tahun yang akan

datang.

3. Mengoptimalkan sistem operasional terminal.

1.6 Manfaat Penelitian 

1. Meningkatkan mutu pelayanan terminal.

2. Sebagai bahan masukan kepada pihak pengelola terminal Ponorogo tentang masalah-

masalah yang perlu diperhatikan sehubungan dengan kondisi terminal.

3. Mendapatkan pelayanan terminal yang maksimal


