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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 umum 

dan juga pengguna jasa angkutan untuk perpindahan inter dan antar moda untuk 

ke berbagai arah tujuannya.  
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Terminal Tamanan Kota Kediri merupakan Terminal dimana transitnya 

bus antar propinsi. Dengan perkembangan kotanya yang pesat di segala bidang, 

yang salah satunya adalah perkembangan di bidang industri dan perdagangan. 

Faktor tersebut yang mengakibatkan semakin tingginya arus mobilitas ke kawasan 

itu. Tingginya arus mobilitas ini tidak terlepas dari adanya faktor pendorong dan 

penarik untuk menuju Kota Kediri. Arus mobilitas yang besar menuju Kota Kediri  

tentunya harus di tunjang dengan sarana dan prasarana yang baik agar tidak 

menimbulkan masalah-masalah yang berdampak pada efektifitas trasnportasi. 

Terminal merupakan salah satu contoh prasarana transportasi untuk keperluan 

menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda 

transportasi serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum. 

Kendaraan umum seperti bus, angkutan umum memegang peranan yang sangat 

penting dalam mobilitas masyarakat untuk saling berhubungan dalam melakukan 

aktifitasnnya.  

Terminal Tamanan merupakan perpindahan dari Terminal Lama Ngronggo 

yang sudah tidak lagi memadai pada kondisi saat itu. Rencana awal perpindahan 

tersebut dipersiapkan di Pasar Grosir Ngronggo kota Kediri yang merupakan 

tanah milik Pemerintah. Namun tempat tersebut sudah digunakan sebagai 

penampungan pedagang dan sebagian juga terpotong untuk akses jalan sehingga 

tidak memenuhi untuk membangun terminal.  Dalam hal ini Terminal Tamanan 

merupakan terminal tipe A dengan luas lahan 50.000 m
2
. (Dishub Kota Kediri ). 

Masalah yang sering terjadi adalah kurang optimalnya kinerja terminal 

Tamanan, selain itu perkembangan kota Kediri juga mempengaruhi aktivitas guna 

lahan di sekitar terminal Tamanan yang semakin menimbulkan masalah yaitu 
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kurang tertatanya lalu lintas pada umumnya dan angkutan pada khususnya. 

Banyak faktor yang membuat pergerakan diterminal menjadi berkurang, salah 

satu faktor adalah usia, dimana pengguna jasa terminal lebih banyak yang berusia 

lebih dari 30 tahun. Banyaknya masyarakat yang beralih pada kendaraan pribadi 

membuat pergerakan diterminal menjadi berkurang. Bukan hanya itu masalah lain 

yang ada pada terminal Tamanan ini adalah banyak kendaraan yang masuk pada 

areal kedatangan yang bukan jalurnya, pelayanan yang kurang optimal, dan 

fasilitas yang masih kurang memadai. Oleh dari itu perlu dilakukan evaluasi 

pelayanan terminal Terminal Tamanan Kota Kediri untuk mengetahui 

pemasalahan yang terjadi di terminal agar kinerja terminal Tamanan baik dan 

efektif sebagaimana fungsinya.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka dapat di identifikasikan permasalahannya 

sebagai berikut :  

1. Kurangnya pelayanan pada terminal Terminal Tamanan Kota Kediri saat 

ini, banyak kendaraan yang masuk pada areal kedatangan yang bukan 

jalurnya.  

2. Kinerja Terminal Tamanan Kota Kediri belum optimal. 

3. Fasilitas pada terminal Terminal Tamanan Kota Kediri yang kurang 

memadai, banyak fasilitas pelayanan yang kurang dimanfaatkan secara 

maksimal. 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Seberapa besar tingkat pelayanan terminal Terminal Tamanan Kota Kediri 

saat ini ? 
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2. Seberapa besar kebutuhan ruang terminal Terminal Tamanan Kota Kediri 

saat ini ?  

3. Seberapa besar tingkat pelayanan terminal Terminal Tamanan Kota Kediri 

untuk 5 tahun kedepan? 

1.4 Batasan Masalah 

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

kedatangan, areal keberangkatan dan fasilitas penunjang seperti ruang 

tunggu dll. 

2. Hanya membahas Terminal Tamanan Kediri. 

3. Hanya membahas Bus AKAP dan AKDP . 

4. Tidak menghitung analisa ekonomi dan perencanaan konstruksi. 

5. Tidak menghitung angkutan dalam kota. 

1.5 Tujuan Studi 

1. Untuk mengetahui kemampuan pelayanan terminal Terminal Tamanan 

Kota Kediri dalam melayani volume kendaraan. 

2. Mengetahui kebutuhan terminal Terminal Tamanan Kota Kediri terutama 

pada jalur keberangkatan, kedatangan dan parkir kendaraan. 

3. Mengetahui kemampuan pelayanan terminal Terminal Tamanan Kota 

Kediri dalam 5 tahun kedepan. 

1.6  Manfaat Studi 

Sebagai bahan masukan kepada pihak pengelola Terminal Tamanan 

Kediri. Tentang masalah-masalah yang perlu mendapat pemecahan sehubungan 

dengan kondisi terminal tersebut. 

 




