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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keberadaan transportasi di era yang serba maju  ini merupakan suatu hal 

yang sangat krusial dan sangat penting dalam menjalani kehidupan, karena hampir 

setiap hari kita menggunakannya. Mobilitas yang tinggi dan kemudahan dalam 

berpindah dari satu tempat ketempat lain tidak akan sepraktis/semudah ini tanpa 

adanya transportasi. Transportasi merupakan suatu alat/teknik/cara untuk 

mempermudah atau mempersingkat jarak yang dipergunakan oleh manusia dalam 

menjalankan segala macam bentuk aktivitasnya setiap hari. Transportasi atau 

pengangkutan dapat didefinisikan sebagai suatu proses pergerakan atau 

perpindahan orang/barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan 

suatu teknik atau cara tertentu untuk maksud dan tujuan tertentu (Miro,1997). 

Sistem transportasi jalan raya terdiri dari tiga komponen pokok yang dimana 

saling berhubungan satu dengan yang lainnya, ketiga komponen tersebut adalah 

prasarana angkutan, pelaku perjalanan dan pelaku angkutan. Dalam mengikuti laju 

pertumbuhan lalu lintas, dibutuhkan prasarana yang mampu melayani kelancaran 

lalu lintas. Terminal merupakan suatu prasarana perhubungan darat yang menjadi 

komponen penting dalam suatu sistem transportasi, yaitu sebagai tempat untuk 

memindahkan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya serta 

sebagai tempat pengendalian, pengawasan dan pengaturan sistem arus angkutan 

penumpang dan barang. Terminal juga bisa diartikan tempat sekumpulan bus atau 

angkot mengawali dan mengakhiri lintasan operasionalnya. Dengan mengacu 

pada definisi tersebut, maka pada bangunan terminal penumpang dapat 

mengakhiri perjalanannya, atau memulai perjalanannya atau juga dapat 

menyambung perjalanannya dengan mengganti (transfer) lintasan bus lainnya. Di 

lain pihak bagi pengemudi bus, bangunan terminal adalah tempat untuk memulai 

perjalanannya, mengakhiri perjalannya dan juga sebagai tempat bagi kendaraan 

beristirahat sejenak, yang selanjutnya dapat digunakan juga kesempatan tersebut 

untuk perawatan ringan ataupun pengecekan mesin. Sesuai dengan fungsi terminal 
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yang berperan dalam menunjang tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan 

tingkat kebutuhan. Dari dulu hingga sekarang fungsi dari terminal masih sangat 

dibutuhkan untuk membantu mobilitas masyarakat, dengan berkembangnya 

perekonomian di suatu wilayah akan mengakibatkan meningkatnya aktivitas 

untuk melakukan pergerakan, hal ini menyebabkan tuntutan terhadap jasa 

transportasi juga meningkat. Keberadaan terminal sangat berperan penting dalam 

menentukan tingkat kinerja dari pelayanan angkutan umum dalam suatu wilayah 

maka keberadaan terminal perlu direncanakan dengan baik agar dapat 

mengefektifkan dan mengoptimalkan kinerja dari terminal. Oleh karena itu 

membahas suatu terminal tidak terlepas dari tersediannya armada angkutan umum 

dan juga pengguna jasa angkutan untuk berpindah 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. Bus adalah salah 

satu moda transportasi umum darat yang berfungsi untuk membawa penumpang 

dalam jumlah banyak, ukuran dan berat dari bus ini lebih besar dari pada mobil 

penumpang pada umumnya. Layanan bus menggunakan bus di jalan-jalan 

konvensional untuk membawa penumpang banyak dalam perjalanan yang 

memiliki jarak pendek. Bus beroperasi dengan kapasitas rendah (dibandingkan 

dengan trem atau kereta), dan dapat beroperasi di jalan-jalan konvensional, 

dengan bus yang relatif murah berhenti untuk melayani penumpang. Oleh 

karenanya bus merupakan transportasi umum yang digunakan di kota kecil dan 

kawasan perkotaan besar, di daerah pedesaan juga dilengkapi 

layanan shuttle untuk menuju kota-kota besar. Istilah dari bus sendiri berasal dari 

bahasa Latin omnibus yang berarti kendaraan yang berhenti di semua 

pemberhentian (sumber : wikipedia).  

Kabupaten Dompu  adalah sebuah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara 

Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Dompu. Kabupaten ini berada di bagian 

tengah Pulau Sumbawa. Wilayahnya seluas 2.321,55 km². Kabupaten Dompu 

berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa dan Teluk Saleh di barat, Kabupaten 

Bima di utara dan timur, serta Samudra Hindia di selatan. Secara astronomis 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bus
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Kabupaten Dompu terletak di 8°32’29”S dan 118°26’40”E. Keadaan Geografis 

Kabupaten Dompu secara umum dapat digambarkan bahwa sebagian 

wilayah/daerah yang bergelombang sampai berbukit dengan kemiringan tanah 15-

40 % dan diatas 40 % sebesar 49,97 % dari luas wilayah, daerah datar 18,48 5 

serta daerah landai sebesar 31,55 % dari luas wilayah. Kabupaten Dompu 

mempunyai luas wilayah 232.460 Ha, dengan jumlah penduduk sebanyak 193.334 

jiwa atau 43.616 KK. dari luas tersebut 120.728 ha ( 51,93 % merupakan kawasan 

budidaya ( di luar kawasan hutan ). Terminal merupakan peranan penting yang 

dapat membantu melancarkan kegiatan transportasi, terminal terdapat di setiap 

kabupaten/kota di Indonesia yang menghubungkan kota atau antar provinsi. Pada 

Saat ini Kabupaten Dompu memiliki satu terminal yang berada di kelurahan 

Kandai Dua, Kecamatan Woja. Sebagai terminal dengan kategori terminal tipe B, 

terminal tipe B sendiri adalah terminal yang melayani kendaraan penumpang 

umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK) 

serta angkutan pedesaan (ADES). Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 50 

Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata 

kerja dinas-dinas daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dimana salah satu rincian 

tugas  seksi perencanaan terminal adalah  upaya meningkatkan pelayanan terminal 

tipe B Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai sarana transportasi utama 

masyarakat Nusa Tenggara Barat dibutuhkan optimalisasi pelayanan terminal 

yang mampu mendukung kinerja operasional terminal tipe B Provinsi Nusa 

Tenggara Barat, sekaligus mampu memenuhi kebutuhan penumpang selama 

berada di terminal sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam 

proses pelayanan terhadap pengguna jasa terminal ginte masih jauh seperti yang 

diharapkan atau yang distandarkan pada terminal tipe B. Sejumlah permasalahan 

yang ditemui antara lain kondisi fasilitas terminal yang tidak difungsikan secara 

optimal sehingga suasana terminal tidak nyaman dan terkesan kurang terawat, 

tidak adanya penataan serius mengenai parkir untuk kendaraan seperti motor dan 

mobil pengantar calon penumpang yang masih parkir sembarangan di area 

terminal sehingga sirkulasi kendaraan di dalam terminal menjadi tidak teratur dan 

kurang aman, Selain itu terminal juga kurang memberikan informasi yang optimal 
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karena banyak masyarakat yang mengeluh sulitnya mendapatkan informasi yang 

berkaitan dengan jadwal kedatangan dan keberangkatan angkutan umum, rute 

trayek, sehingga mengurangi minat masyarakat untuk menggunakan angkutan 

umum, disamping itu adanya pedagang kaki lima dan penjaja makanan di sekitar 

terminal yang tidak terlokalisir dengan baik, serta keberadaan pasar yang tidak 

tertata lebih mendominasi dan menciptakan kesan kumuh. 

Seiring berkembangnya wilayah Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi 

wisata halal yang sudah diakui secara internasional harus meningkatkan kualitas 

layanan terminal, yaitu semua fasilitas pada terminal yang mampu mendukung 

kinerja operasional dan pengawasan terminal sekaligus memenuhi kebutuhan 

pelayanan penumpang angkutan umum selama berada di kawasan terminal. 

Dengan adanya perbaikan-perbaikan tersebut dapat memajukan Mass Transport 

atau Public Transport yang mendukung dan bisa menyentuh semua lapisan 

masyarakat, sehingga masyarakat bisa lebih memilih menggunakan angkutan 

umum dibanding menggunakan kendaraan pribadi. Kemacetan adalah disebabkan 

semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi. Kita tidak 

bisa selalu menambah jumlah jalan (flyover, jalan tol dll) yang harus kita lakukan 

adalah mengubah paradigma masyarakat tentang “angkutan umum” yang jorok, 

jelek tidak menarik, dan lain-lainnya. Kota Dompu sendiri perlu adanya upaya 

untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, peran dan fungsi terminal 

akan dituntut lebih optimal dan berkembang. Melihat dari fakta-fakta yang ada 

perlu diperhatikan pada bagaimana mengembalikan peran dan fungsi terminal tipe 

B yang telah mengalami degradasi atau penurunan fungsi karena tidak berjalan 

sebagaimana mestinya, sehingga dengan adanya penelitian ini kedepan diharapkan 

dapat dilakukan perubahan dari aspek kualitas pelayanan terminal seperti 

perawatan fasilitas juga aspek perbaikan pengelolaan terminal. 

 

 

 



5 
 

 
 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Fasilitas terminal yang tidak difungsikan secara optimal, sehingga 

suasana terminal tidak nyaman dan terkesan kurang terawat.  

2. Tidak adanya penataan mengenai parkir untuk kendaraan seperti motor 

dan mobil pengantar calon penumpang yang masih parkir sembarangan 

di area terminal sehingga sirkulasi kendaraan di dalam terminal 

menjadi tidak teratur dan kurang aman. 

3. Kurang memberikan informasi yang optimal yang berkaitan dengan 

jadwal kedatangan dan keberangkatan angkutan umum, rute serta 

trayek. 

4. Keberadaan pedagang kaki lima yang tidak terlokalisir serta kios/pasar 

yang mendominasi sehingga menciptakan kesan kumuh. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kinerja pelayanan Terminal Bus Ginte di Kabupaten 

Dompu? 

2. Pelayanan apa saja yang menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan 

di terminal Bus Ginte di Kabupaten Dompu ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kinerja pelayanan dari Terminal Bus Ginte di Kabupaten 

Dompu. 

2. Mengetahui pelayanan apa saja yang menjadi prioritas untuk dilakukan 

perbaikan di Terminal Bus Ginte di Kabupaten Dompu. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

1. Secara pribadi, untuk menerapkan ilmu yang diperoleh sebagai 

mahasiswa Teknik Sipil, serta menambah wawasan bagi penulis. 

2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

lebih lanjut dan sebagai langkah awal untuk penelitian-penelitian 

berikutnya. 
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3. Sebagai bahan rujukan kepada pihak pengelola Terminal Ginte. 

Tentang masalah-masalah yang perlu mendapat pemecahan 

sehubungan dengan kondisi terminal. 

 

1.6 Batasan  Masalah 

1. Lokasi penelitian hanya dilakukan di Terminal Bus Ginte. 

2. Melakukan pengamatan terhadap sarana dan prasarana yang ada di 

terminal. 

3. Penilaian kinerja terminal hanya berdasarkan kepuasan penumpang 

terhadap pelayanan terminal. 

4. Tidak menghitung waktu kedatangan & keberangkatan bus. 

5. Tidak menghitung analisis ekonomi dan perencanaan konstruksi. 


