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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Transportasi 

2.1.1 Pengertian Transportasi 

Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke 

tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh 

manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari.(sumber: wikipedia) 

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. 

 

2.1.2 Transportasi sebagai suatu sistem 

Jika ditinjau berdasarkan pengertian transportasi sebagai suatu usaha untuk 

dapat membawa/memindahkan barang dan penumpang dari suatu tempat ke 

tempat lain, maka transportasi juga diuraikan sebagai sesuatu yang dapat 

dipindahkan, adanya suatu tempat asal dan tujuan yang semuanya merupakan 

suatu mata rantai yang saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan. Bentuk 

seperti diatas diistilahkan sebagai “sistem”. Sistem sendiri dapat diartikan sebagai 

suatu kumpulan dari beberapa bagian yang saling berkaitan satu dengan yang 

lainnya yang digunakan untuk suatu tujuan tertentu dan jika terjadi perubahan 

pada salah satu bagian akan dapat mempengaruhi komponen-komponen lainnya. 

Sebagai suatu sistem transportasi diuraikan atas 5 komponen,yaitu: 

 Tenaga penggerak ( dalam artian jalur gerak ) 

 Jalan 

 Terminal 
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 Kendaraan 

 Sistem control 

 

2.2 Terminal Penumpang Umum 

2.2.1 Pengertian Terminal 

Terminal adalah salah satu komponen dari sistem transportasi yang 

mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan 

umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai 

ke tujuan akhir suatu perjalanan, juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, 

pengaturan dan pengoperasian sistem arus angkutan penumpang dan barang, 

disamping juga berfungsi untuk melancarkan arus angkutan penumpang atau 

barang (Departemen Perhubungan, 1996). 

Sedangkan pengertian terminal menurut Edward k.Marlok, adalah suatu 

fasilitas yang sangat kompleks. Banyak kegiatan tertentu yang dilakukan disana, 

terkadang secara bersamaan, terkadang secara paralel dan sering terjadi 

kemacetan yang cukup mengganggu. Selain itu kegiatan tidak dapat diselesaikan 

tanpa kaitan dalam berbagai variasi dalam volume kedatangan atau waktu yang 

dibutuhkan untuk proses kendaraan,penumpang dan barang. 

Sesuai dengan fungsinya sebagai tempat pemberhentian sementara (transit) 

maka di dalam terminal akan terjadi perpindahan penumpang atau barang dari satu 

jenis angkutan ke jenis moda angkutan yang lainnya, sehingga tuntutan efisiensi 

dari suatu perjalanan bisa tercapai. Berdasarkan tuntutan tersebut maka suatu 

terminal harus mampu menampung, menata dan mengendalikan serta melayani 

semua kegiatan yang terjadi akibat adanya perpindahan kendaraan, penumpang 

maupun barang sehingga semua kegiatan yang ada pada terminal dapat berjalan 

lancar, tertib, teratur, aman dan nyaman. 

Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1995, terminal angkutan 

penumpang merupakan salah satu bagian dari sistem transportasi, tempat 

kendaraan umum mengambil dan menurunkan penumpang dari satu moda ke 

moda transportasi lainnya, juga merupakan prasarana angkutan penumpang dan 

menjadi unsur ruang yang mempunyai peran penting bagi efisiensi kehidupan 
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wilayah. Keputusan Menteri Perhubungan No. 31 Tahun 1995 tentang Prasarana 

Lalu lintas Jalan mengatakan bahwa terminal penumpang adalah prasarana 

transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, 

perpindahan intra/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan 

pemberangkatan penumpang umum. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 

dan Keputusan Menteri Perhubungan No. 31 Tahun 1995 menyatakan bahwa 

penentuan lokasi terminal penumpang dan barang dilakukan dengan 

mempertimbangkan rencana kebutuhan lokasi simpul yang merupakan bagian dari 

rencana umum tata ruang, kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan di sekitar 

terminal, keterpaduan moda transportasi baik intra maupun antar moda, kondisi 

topografi lokasi terminal, dan kelestarian lingkungan (Oktara, Tetriana Vivi. 

2008). 

Tujuan diadakannya tempat perhentian sesuai dengan peraturan Dirjen 

Perhubungan darat adalah untuk:  

1. Menjamin kelancaran dan ketertiban lalu lintas. 

2. Menjamin keselamatan bagi pengguna angkutan penumpang umum.  

3. Kepastian keselamatan untuk menaikkan dan/atau menurunkan 

penumpang. 

4. Kemudahan penumpang dalam melakukan perpindahan moda angkutan 

umum atau bus. 

 

2.2.2   Jenis Terminal 

Menurut Warpani (2002),berdasarkan jenis angkutan terminal bus 

dibedakan menjadi : 

1. Terminal penumpang, adalah prasarana transportasi jalan untuk 

keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, perpindahan intra 

dan antar moda transportasi serta pengaturan kedatangan dan 

pemberangkatan kendaraan umum. 

2. Terminal barang, adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan 

membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan antar 

moda transportasi. 
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2.2.3  Fungsi Terminal 

Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Bina Sistem Prasarana 

(Departemen Perhubungan,1996) fungsi terminal pada dasarnya dapat ditinjau 

dari 3 (tiga) unsur yang terkait dengan terminal yaitu : 

1. Penumpang 

Fungsi terminal bagi penumpang adalah untuk kenyamanan, 

menunggu, kenyamanan perpindahan dari satu moda atau kendaraan 

ke moda yang lain, tempat tersedianya fasilitas-fasilitas dan informasi. 

2. Pemerintah 

Fungsi terminal bagi pemerintah adalah dari segi perencanaan dan 

manajemen lalu lintas, untuk menata lalu lintas dan menghindari 

kemacetan, sebagai sumber pemungutan retribusi dan sebagai 

pengendali arus angkutan umum. 

3. Operator Angkutan Umum 

Fungsi terminal bagi operator angkutan umum adalah untuk 

pengaturan pelayanan operasi angkutan umum, penyediaan fasilitas 

istirahat dan informasi bagi awak angkutan umum dan fasilitas 

pangkalan. 

2.2.4   Tipe Terminal 

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.31 

Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan,mengklasifikasikan terminal 

menjadi tiga tipe yaitu: 

1. Terminal penumpang tipe A, adalah terminal penumpang yang 

berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota 

antar propinsi dan/atau angkutan lalu lintas batas Negara, 

angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan 

pedesaan. 

2. Terminal penumpang tipe B, adalah terminal penumpang yang 

berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota 

dalam propinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan. 
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3. Terminal penumpang tipe C, adalah terminal penumpang yang 

berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan. 

2.2.5     Lokasi Terminal 

        Penentuan lokasi terminal penumpang dilakukan dengan memperhatikan 

rencana kebutuhan lokasi simpul yang merupakan bagian dari rencana umum 

jaringan transportasi jalan.(menteri perhubungan,1995) Penentuan lokasi terminal 

penumpang menurut Keputusan Menteri Perhubungan No.31 Tahun 1995. 

a. Terminal tipe A 

 terletak dalam jaringan trayek antar kota antar propinsi dan/atau 

angkutan lalu lintas batas negara. 

 terletak di jalan arteri dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas 

IIIA. 

  jarak antara dua terminal penumpang tipe A, sekurang-kurangnya 

20 km di Pulau Jawa, 30 km di Pulau Sumatera dan 50 km di pulau 

lainnya. 

  luas lahan yang tersedia sekurang-kurangnya 5 ha untuk terminal 

di Pulau Jawa dan Sumatera, dan 3 ha di pulau lainnya. 

 mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari 

terminal dengan jarak sekurang-kurangnya 100 m di Pulau Jawa 

dan 50 m di pulau lainnya, dihitung dari jalan ke pintu keluar atau 

masuk terminal.  

b. Terminal tipe B 

 terletak dalam jaringan trayek antar kota dalam propinsi. 

 terletak di jalan arteri atau kolektor dengan kelas jalan sekurang-

kurangnya kelas IIIB. 

 jarak antara dua terminal penumpang tipe B atau dengan terminal 

penumpang tipe A, sekurang-kurangnya 15 km di Pulau Jawa dan 

30 km di Pulau lainnya. 

 tersedia lahan sekurang-kurangnya 3 ha untuk terminal di Pulau 

Jawa dan Sumatera, dan 2 ha untuk terminal di pulau lainnya. 
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 mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari 

terminal dengan jarak sekurang-kurangnya 50 m di Pulau Jawa dan 

30 m di pulau lainnya, dihitung dari jalan ke pintu keluar atau 

masuk terminal.  

c. Terminal tipe C 

 terletak di dalam wilayah Kabupaten daerah Tingkat II dan dalam 

jaringan trayek pedesaan. 

  terletak di jalan kolektor atau lokal dengan kelas jalan paling 

tinggi kelas IIIA. 

 tersedia lahan sesuai dengan permintaan angkutan.  

 mempunyai akses jalan masuk atau keluar ke dan dari terminal, 

sesuai kebutuhan untuk kelancaran lalu lintas di sekitar terminal.  

 

Berikut adalah ditampilkan tabel hubungan terminal dengan pelayanan 

angkutan penumpang (Tabel 2.1) yaitu sebagai berikut: 

            Tabel 2.1 Hubungan Terminal dengan Pelayanan Angkutan Penumpang 

No Pelayanan Angkutan Tipe Terminal Trayek 

1 Lintas Batas Negara A;Pemberangkatan-Persinggahan-

Tujuan 
 

2 Antar Kota Antar Propinsi 

(AKAP) 

B;Pemberangkatan-Persinggahan-

Tujuan 
 

3 Antar Kota Dalam Propinsi 

(AKDP) 

A&B;Pemberangkatan-Persinggahan-

Tujuan 
 

4 Kota  Utama 

Cabang 

Ranting 

5 Pedesaan C;Pemberangkatan-Persinggahan-

Tujuan 
 

2.2.6   Arus Kendaraan Pada Terminal 

Berdasarkan tingkat pelayanannya, terminal penumpang yang dinyatakan 

dalam jumlah arus minimum kendaraan per satuan waktu mempunyai ciri-ciri 

sebagai berikut:  
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1. Terminal tipe A :  50 – 100 kendaraan/jam  

2. Terminal tipe B :  25 – 50 kendaraan/jam  

3. Terminal tipe C :  <25 kendaraan/jam 

2.2.7   Fasilitas-Fasilitas Terminal  

 Agar terminal mampu memberikan pelayanan yang baik bagi 

penggunanya, maka perlu disediakan fasilitas-fasilitas yang diperuntukkan bagi 

pengguna jasa terminal. Fasilitas-fasilitas tersebut perlu disediakan dalam jumlah 

yang cukup dan harus dijaga agar tetap mampu memberikan pelayanan bagi 

pengguna jasa terminal sesuai dengan fungsinya. 

 Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 

40 tahun 2015, standar pelayanan terminal penumpang di terminal penumpang 

angkutan jalan. Fasilitas-fasilitas yang ada di dalam terminal dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu fasilitas utama dan fasilitas penunjang 

A. Fasilitas Utama  

Yang dimaksud fasilitas utama terminal adalah fasilitas yang mutlak 

ada di suatu terminal dalam rangka memberikan pelayanan bagi 

masyarakat, khususnya penumpang, calon penumpang, sopir, awak 

armada, maupun orang-orang yang memerlukan jasa terminal angkutan 

umum. Adapun yang dapat digolongkan sebagai fasilitas utama antara lain. 

a. Jalur pemberangkatan kendaraan umum. 

b. Jalur kedatangan kendaraan umum. 

c. Tempat parkir kendaraan umum selama menunggu 

keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan 

tempat istirahat kendaraan umum. 

d. Bangunan kantor terminal. 

e. Tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar. 

f. Menara pengawas. 

g. Loket penjualan karcis. 



14 
 

 
 

h. Rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-

kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal 

perjalanan. 

i. Pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi. 

B. Fasilitas Penunjang 

Fasilitas penunjang yang dimaksud sebagai pelengkap dalam 

pengoperasian terminal. Yang dimaksud dengan fasilitas pelengkap 

dalam suatu terminal antara lain :  

a. Kamar kecil/toilet  

b. Musholla/Tempat ibadah  

c. Kios/kantin  

d. Ruang pengobatan  

e. Ruang informasi dan pengaduan  

f. Telepon umum  

g. Tempat penitipan barang 

h. Taman  

Untuk tipe terminal yang berbeda, maka fasilitas-fasilitas yang harus 

disediakan juga memiliki perbedaan, baik itu dalam hal kualitas maupun 

kuantitasnya.  
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Tabel 2.2 Kebutuhan Luas Fasilitas Dalam Terminal Angkutan Umum 

No Jenis Fasilitas Tipe A (m²) Tipe B (m²) Tipe C (m²) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Ruang parkir AKAP 

Ruang parkir AKDP 

Ruang parkir angkutan kota 

Ruang parkir angkutan desa 

Ruang parkir angkutan pribadi 

Ruang service 

Pompa bensin 

Sirkulasi kendaraan 

Bengkel 

Ruang istirahat 

Gudang 

Ruang parkir cadangan 

Ruang tunggu 

Sirkulasi orang 

Kamar mandi 

Kios 

Mushola 

Ruang administrasi 

Ruang pengawas 

Loket 

Peron 

Retribusi 

Ruang informasi 

Ruang P3K 

Ruang perkantoran 

Ruang luas penghijauan 

1120 

540 

800 

900 

600 

500 

500 

1960 

150 

50 

25 

1980 

625 

1050 

72 

1575 

72 

78 

23 

3 

4 

6 

12 

45 

150 

6653 

- 

540 

800 

900 

500 

500 

- 

2740 

100 

40 

20 

1370 

380 

900 

60 

1350 

60 

59 

23 

3 

4 

6 

10 

30 

100 

4890 

- 

- 

800 

900 

200 

- 

- 

1100 

- 

30 

- 

550 

250 

192 

40 

288 

40 

39 

16 

3 

3 

6 

8 

15 

- 

1554 

 Luas Total 

Cadangan Pengembangan 

Kebutuhan Lahan  

Kebutuhan Lahan Untuk Desain 

23494 

23494 

46988 

47000 

17255 

17255 

34510 

35000 

6264 

6264 

12528 

11000 

Sumber : Departemen Perhubungan (1996) 
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2.2.8   Klasifikasi Terminal 

Terminal pada dasarnya dapat digolongkan atau diklasifikasikan menjadi 

beberapa bagian, diantaranya: 

2.2.8.1 Berdasarkan Banyaknya Lintasan Rute Yang Dilayani  

Terminal bus dapat dibedakan menjadi tiga (3) kelompok, yaitu:  

1. Terminal Primer  

Terminal bus primer didefinisikan sebagai terminal bus utama yang 

mampu melayani lebih dari lima belas (15) lintasan rute ditinjau dari 

sistem jaringan rute secara keseluruhan, maka lokasi primer ini akan 

terletak di daerah pusat kota kegiatan. Kalaupun terminal bus primer 

ini terletak di pinggir kota, maka terminal yang bersangkutan tidak 

hanya melayani lintasan bus dalam kota tetapi juga lintasan bus antar 

kota. 

2. Terminal Sekunder  

Terminal sekunder biasanya merupakan simpul jaringan rute angkutan 

umum yang menghubungkan beberapa lintasan utama (truk routers 

atau principle routes) dengan beberapa lintasan rute sekunder atau 

lokal. Selanjutnya ditinjau dari jumlah lintasan rute yang dilayani 

adalah sekitar lima sampai lima belas lintasan rute.  

3. Terminal Bus Tersier  

Terminal bus tersier merupakan terminal bus terkecil yang ada. 

Biasanya jumlah lintasan rute yang dilayani di bawah lima, yaitu satu 

lintasan utama dan dua atau lebih lintasan rute. Lintasan rute utama 

yang dilayani biasanya merupakan lintasan rute yang menghubungkan 

terminal dengan kota.  

 

2.2.8.2 Berdasarkan Kapasitasnya  

Terminal berdasarkan kapasitasnya dapat dibedakan menjadi :  

1. Terminal Utama  

Yaitu terminal yang berfungsi sebagai alat pengatur dan penyalur 

angkutan yang bersifat melayani angkutan barang dan penumpang jarak 
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jauh dengan volume tinggi. Terminal ini biasanya menampung 50 – 100 

kendaraan/jam dengan luas kebutuhan ruang + 10 Ha. 

2. Terminal Madya  

Yaitu terminal yang berfungsi sebagai pengatur dan penyalur 

angkutan yang bersifat melayani arus barang atau penumpang untuk jarak 

sedang dan volume sedang pula. Terminal ini akan menampung 25 – 50 

kendaraan/jam dengan luas kebutuhan ruang + 5 Ha. 

3. Terminal Cabang  

Yaitu terminal yang berfungsi sebagai pengatur dan penyalur 

angkutan yang bersifat melayani arus barang dan penumpang jarak pendek 

dengan volume kecil atau sedikit. Terminal ini biasanya menampung 

kurang dari 25 kendaraan/jam dengan luas kebutuhan ruang + 2,5 Ha. 

 

Luas ruang diatas akan dimanfaatkan sesuai dengan bagian-bagian yang 

harus ada dalam sebuah terminal, yang mencakupi sebagai berikut antara lain :  

1. Daerah manfaat terminal, yaitu suatu daerah yang diperuntukkan bagi 

kegiatan utama terminal berupa naiknya penumpang dan pelataran 

parkir kendaraan angkutan  

2. Daerah milik terminal, yaitu daerah yang berada di luar daerah manfaat 

terminal dan diperuntukkan bagi melangsungkan kegiatan penunjang 

terminal seperti : perkantoran, kios-kios, restoran, taman, WC dan 

lainnya.  

3. Daerah pengawasan terminal, yaitu suatu daerah diluar daerah milik 

terminal yang secara status tidak dimiliki terminal, tetapi peruntukan 

dan penggunaannya selalu diawasi agar tidak mengganggu kegiatan 

terminal serta lalu lintas secara keseluruhan. 

Secara diagram pembagian struktur ruang tersebut dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini. 
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Gambar 2.1 

Pembagian Struktur Ruang Terminal 

Keterangan :  

1.  Daerah Manfaat Terminal 

2.  Daerah Milik Terminal  

3.  Daerah Pengawasan Terminal 

 

2.2.8.3 Berdasarkan Jenis Angkutan 

Terminal berdasarkan jenis angkutannya dibedakan menjadi  

1. Terminal Penumpang yaitu terminal yang digunakan untuk menurunkan 

dan menaikkan penumpang. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah 

sebagai berikut:  

 Jumlah kendaraan persatuan unit,  

 Lama waktu masing-masing kendaraan boleh berada di 

terminal, dan  

 Fasilitas pelayanan yang ada.  

2. Terminal Barang yaitu terminal untuk bongkar muat barang atau 

pemindahan barang dari moda transportasi satu ke moda transportasi 

lainnya. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan, adalah sebagai berikut: 

 Jenis barang yang menggunakan jasa fasilitas terminal, dan  

 Jenis kendaraan yang masuk terminal untuk bongkar muat 

barang. Terminal Khusus Yaitu suatu terminal yang 

dipengaruhi oleh sifat-sifat barang yang diangkut. 
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3. Terminal Truk Terminal untuk kendaraan truk yang dinyatakan dalam 

jumlah truk yang dapat diparkir dalam satuan waktu dengan ciri-ciri 

sebagai berikut:  

 Sebagai tempat istirahat pengemudi truk setelah arus menerus 

mengemudi dan berkapasitas 25 kendaraan per jam, dan  

 Sebagai tempat menunggu sebelum kendaraan truk 

diperbolehkan masuk ke jalan-jalan kota. 

2.2.9     Kegiatan di Dalam Terminal 

2.2.9.1  Kegiatan Pengunjung 

a. Kegiatan penumpang 

1. Pelaku datang dari luar kota dan melanjutkan ke kota lain atau 

ke desa lain (transit). 

2. Pelaku melakukan kegiatan menuju keluar kota maupun ke 

dalam kota. 

3. Kegiatan sampingan: membeli tiket, makan, minum, sholat, ke 

toilet, membeli Koran/majalah, dll. 

b. Kegiatan Pengantar atau Penjemput 

1. Pelaku kegiatan membawa mobil pribadi atau motor dengan 

melakukan kegiatan. Detail kegiatan dapat dilihat pada 

kegiatan; datang-parkir-menunggu-pulang. 

2. Pelaku kegiatan menemani penumpang dalam melakukan 

perjalanan. 

2.2.9.2  Kegiatan Pengelola 

a. Perencanaan Operasional 

1. Penataan fasilitas penumpang. 

2. Penataan fasilitas penunjang terminal. 

3. Penataan pelataran terminal menurut rute atau jurusan. 

4. Penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan. 

5. Penataan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal 

6. Evaluasi sistem pengoperasian terminal. 
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7. Pengaturan jadwal petugas di terminal. 

8. Penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan. 

b. Kegiatan Pelaksanaan Operasional 

1. Pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan 

menurut jadwal yang telah ditetapkan. 

2. Pemeriksaan kartu pengawas dan jadual perjalanan. 

3. Pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum di dalam 

terminal. 

4. Pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan 

berangkat, dengan menggunakan formulir sebagaimana. 

5. Pencatatan dan pelaporan pelanggaran. 

6. Pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal. 

7. Pemberitahuan tentang keberangkatan dan kedatangan 

kendaraan umum kepada penumpang. 

8. Pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang. 

Dalam operasional suatu terminal, sirkulasi dapat dibagi menjadi empat bagian, 

yaitu :  

1. Sirkulasi penumpang  

Yang disebut penumpang adalah orang yang akan naik ataupun turun dari 

bus. Sebelum naik ke bus, penumpang harus membeli karcis, kemudian 

menunggu di ruang tunggu menuju jalur bus yang dituju. Penumpang 

turun meninggalkan bus melalui selasar untuk keluar terminal atau 

berganti bus atau angkutan kota.  

2.  Sirkulasi barang  

Barang yang dimaksud di sini adalah barang bawaan penumpang sehingga 

dengan sendirinya pergerakan barang mengikuti sirkulasi penumpang. 

Barang yang dibawa memanfaatkan jasa porter menggunakan kereta 

dorong, dipikul atau dijinjing sendiri oleh penumpang yang bersangkutan.  
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3. Sirkulasi bus  

Sirkulasi bus dibedakan menjadi dua, yaitu bus dengan tujuan berhenti 

murni dan bus yang transit. Bus dengan tujuan murni, setelah masuk 

terminal dan membayar retribusi adalah menurunkan penumpang, parkir 

istirahat, dan akhirnya parkir di emplasemen penaikan penumpang 

menunggu waktu pemberangkatan. Sedangkan bus transit, setelah masuk 

terminal dan membayar retribusi adalah menurunkan penumpang 

kemudian langsung menuju emplasemen penaikan penumpang menunggu 

waktu pemberangkatan berikutnya. 

4. Sirkulasi angkutan kota  

Angkutan kota disini adalah melayani penumpang dalam kota sehingga 

setelah penumpang turun dari bus antar kota didistribusikan ke angkutan 

kota dengan trayek tertentu untuk masuk kota. 

 

c. Kegiatan Pengawasan Operasional Terminal : 

1. Pemanfaatan terminal serta fasilitas penunjang sesuai dengan 

peruntukannya. 

2. Pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan. 

3. Kapasitas muatan yang diizinkan. 

4. Kelayakan jalan kendaraan yang dioperasionalkan. 

5. Tarif angkutan. 

2.3 Pengertian Angkutan Umum Penumpang 

 Angkutan umum penumpang  merupakan angkutan penumpang dengan 

menggunakan kendaraan umum dan penggunaanya dengan sistem sewa atau 

bayar. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan yang disediakan untuk 

dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya. Angkutan umum penumpang 

lebih dikenal dengan angkutan umum saja (Warpani, 2002). 

1. Angkutan umum yang disewakan (Paratransit)  

Yaitu pelayanan jasa angkutan yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang 

berdasarkan ciri tertentu misalnya tarif dan rute. Angkutan umum ini pada 
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umumnya tidak memiliki trayek atau jadwal tetap misalnya taksi. Ciri 

utama angkutan ini adalah melayani permintaan.  

2. Angkutan umum massal (masstransit)  

Yaitu layanan angkutan yang memiliki trayek dan jadwal tetap misalnya 

bus dan kereta api. Jenis angkutan ini bukan melayani permintaan 

melainkan menyediakan layanan tetap, baik jadwal, tarif maupun 

lintasannya (Warpani, 2002). 

Di Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KM. 35 tahun 2003, 

Bab I, Pasal 1, jenis-jenis angkutan adalah:  

1. Angkutan Lintas Batas Negara adalah angkutan dari satu kota ke kota lain 

yang melewati lintas batas negara dengan menggunakan mobil bus umum 

yang terikat dalam trayek.  

2. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke 

kota yang lain yang melalui antar daerah kabupaten atau kota yang melalui 

lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum 

yang terikat dalam trayek.  

3. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke 

kota lain yang melalui antar daerah kabupaten atau kota dalam satu daerah 

provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.  

4. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu 

daerah kota atau wilayah ibukota kabupaten atau dalam Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta (DKI) dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil 

penumpang umum yang terikat dalam trayek.  

5. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam 

satu daerah kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada 

pada wilayah ibukota kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum 

atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.  

6. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan pedesaan yang 

memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada kabupaten 



23 
 

 
 

atau kota lainnya baik yang melalui satu propinsi maupun lebih dari satu 

provinsi.  

7. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan atau tujuan 

tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput 

karyawan, permukiman, dan simpul yang berbeda.  

8. Angkutan taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang 

umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang 

melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.  

9. Angkutan sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang 

umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa 

pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.  

10. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus 

umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan 

pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, 

seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya.  

2.4 Trayek Dan Rute 

 Trayek angkutan kota didefinisikan sebagai tempat-tempat angkutan kota 

secara tetap melayani penumpang yaitu dengan menaikkan dan menurunkannya. 

Suatu rute biasanya merupakan suatu lintasan tetap dari angkutan umum yang 

melewati beberapa daerah, angkutan umum secara rutin melayani calon 

penumpang dan di lain pihak calon penumpang menggunakan angkutan pada rute-

rute tersebut. Ditinjau dari kepentingan penumpang, maka suatu rute hendaknya 

dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi penumpang, sedangkan 

ditinjau dari pihak pengelola angkutan, suatu rute yang baik adalah rute yang akan 

memperbesar tingkat pendapatan dan memperkecil biaya operasi sehingga 

keseluruhan akan mempertinggi margin keuntungan.  

Rute angkutan umum biasanya ditempatkan dan di lokasi yang memang 

diperkirakan ada calon penumpang yang dilayani. Pada umumnya, trayek 

angkutan umum yang melayani masyarakat dalam suatu wilayah jumlahnya lebih 

dari satu, maka ditinjau dari keseluruhan akan ada suatu sistem jaringan rute yaitu 

sekumpulan rute yang bersama-sama melayani kebutuhan umum masyarakat. 
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Dalam sistem jaringan rute tersebut akan terjadi pertemuan dua rute atau lebih. 

Pada titik-titik yang dimaksud dimungkinkan terjadinya pergantian rute, karena 

pada kenyataan seorang penumpang tidak selamanya menggunakan hanya satu 

rute perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan (Warpani, 2002). 

 

Menurut keputusan Menteri Perhubungan KM. 35 tahun 2003, jaringan 

trayek angkutan umum meliputi:  

1. Trayek Lintas Negara yaitu trayek yang melalui batas negara.  

2. Trayek Antar Kota Antar Provinsi yaitu trayek yang melewati lebih 

dari satu provinsi.  

3. Trayek Antar Kota Dalam Provinsi yaitu trayek yang melalui antar 

daerah yang melalui antar daerah kabupaten dan kota dalam satu 

daerah provinsi.  

4. Trayek Kota yaitu trayek yang keseluruhannya berada dalam wilayah 

kota. 

5. Trayek Perkotaan yaitu trayek kota yang melalui perbatasan daerah 

kabupaten/kota/provinsi yang berdekatan.  

6. Trayek Pedesaan yaitu trayek yang keseluruhannya berada dalam satu 

wilayah kabupaten.  

7. Trayek Perbatasan yaitu trayek antar pedesaan yang berbatasan yang 

seluruhnya berada di daerah provinsi atau antar provinsi.  

2.5 Angkutan Umum Perkotaan  

Angkutan Umum Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat 

lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibukota kabupaten dengan menggunakan 

mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek, dengan 

sistem sewa atau dibayar. Ciri-ciri penawaran yang dimiliki angkutan umum 

perkotaan meliputi (Dephub,1996):  

1. Pengelolaan Angkutan  

Kebanyakan jenis usaha angkutan dimiliki perorangan, sekalipun ada 

yang berupa badan usaha. Banyak pemilik yang juga merangkap 

menjadi pengemudi, walaupun kendaraannya juga disewakan kepada 
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awak pengemudi. Karena kemudahan masuk dan jumlah modal kecil, 

uang yang diperlukan bagi pembelian kendaraan dapat ditunjang 

dengan kredit yang murah, dan dengan kebijakan perpajakan, biasanya 

terdapat banyak pemilik yang berbeda-beda. Struktur ini menjurus 

kepada banyak usaha-usaha kecil yang bersaing secara hebat.  

2. Ketenagakerjaan  

Angkutan kota adalah suatu aktifitas padat karya, mengubah 

penyediaan akan dapat mengakibatkan implikasi yang sangat mendasar 

di bidang ketenagakerjaan. Kebanyakan operator membentuk asosiasi-

asosiasi untuk memelihara kepentingan mereka.  

3. Kualitas Pengemudi dan Kecelakaan Pengoperasiannya untuk 

mendapatkan penumpang, antar pengemudi yang bersaing menjurus 

pada tingkah laku agresif di jalan, berhenti dan berangkat secara 

mendadak, memotong jalan kendaraan lain dan membuat gerakan-

gerakan yang tak terduga. Kualitas kendaraan yang rendah, standar  

perawatan kurang, jam kerja pengemudi yang panjang diperkirakan 

menjadi penyebab terjadinya kecelakaan.  

4. Pengaturan dan Pengawasan  

Pengawasan kualitas dari pemerintah dapat dilaksanakan dengan hanya 

mengijinkan kendaraan di jalan yang mempunyai spesifikasi khusus. 

Kendaraan sering dicat secara mencolok dengan tanda identitas yang 

memungkinkan setiap pelanggaran rute atau daerah perijinan segera 

dapat diketahui. Pengawasan kuantitas mencoba untuk membatasi di 

jalan atau menunjuk rute-rute tertentu, dalam rangka mengurangi 

kepadatan yang berlebihan di terminal.  

5. Pelayanan  

Proses menunggu sampai muatan penuh sebelum berangkat dari 

terminal merupakan kehandalan yang rendah. Angkutan kota banyak 

melayani permintaan puncak dan mengurangi pelayanan di luar waktu 

sibuk serta pada waktu menjelang malam hari.  
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Tujuan utama keberadaan angkutan umum adalah untuk menyelenggarakan 

pelayanan yang baik bagi masyarakat. Ukuran baik di sini dilihat dari kinerja 

operasi dan kualitas pelayanannya. Di daerah yang kepemilikan kendaraan tinggi 

sekalipun, tetap terdapat orang yang ternyata membutuhkan dan menggunakan 

sarana angkutan umum untuk tujuan ke tempat kerja, berbelanja, berwisata atau 

memenuhi kebutuhan sosial ekonomi lainnya. 

 

2.6      Tingkat Pelayanan Terminal 

2.6.1   Pengertian Umum Tingkat Pelayanan  

Untuk menjabarkan pengertian mengenai tingkat pelayanan (level of 

service), Vuchic (1981) menyatakan bahwa tingkat pelayanan merupakan ukuran 

karakteristik pelayanan secara keseluruhan yang mempengaruhi pengguna jasa 

(user). Tingkat pelayanan merupakan elemen dasar terhadap penampilan 

komponen – komponen transportasi, sehingga pelaku perjalanan tertarik untuk 

menggunakan suatu produk jasa transportasi. Faktor utama yang dibandingkan 

tingkat pelayanan transportasi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu : 

1. Unjuk kerja elemen – elemen yang mempengaruhi pengguna jasa, 

seperti : kecepatan operasi, kepercayaan dan keamanan. 

2. Kualitas pelayanan, mencakup elemen – elemen kualitatif 

pelayanan, seperti : kenyamanan, perilaku penumpang, keindahan 

dan kebersihan. 

3. Harga yang harus dibayar pengguna jasa untuk mendapatkan 

pelayanan. Fasilitas-fasilitas dalam terminal 

2.6.2    Standar Kinerja Pelayanan Terminal 

Beberapa standar pelayanan terminal yang diatur Menurut Peraturan 

Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 40 tahun 2015, mengenai 

standar pelayanan penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan. 

Pelayanan yang wajib disediakan dan dilaksanakan oleh penyelenggara terminal 

penumpang angkutan jalan yaitu: 
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a. Pelayanan keselamatan 

Dimana keselamatan yang dimaksud merupakan standar minimal 

yang harus dipenuhi untuk terhindar dari risiko kecelakaan. 

Pelayanan keselamatan meliputi : 

 pemisahan jalur kendaraan dengan jalur pejalan kaki agar 

meminimalkan crossing antara penumpang dengan 

kendaraan yang keluar masuk kawasan terminal. 

 ketersediaan fasilitas berupa ruang perbaikan ringan dan 

pengecekan kelayakan kendaraan, hal ini untuk memastikan 

kendaraan siap dan aman digunakan para penumpang agar  

tidak ada gangguan selama perjalanan. 

 ketersediaan fasilitas keselamatan jalan berupa rambu-

rambu lalu lintas agar sirkulasi kendaraan teratur dan 

petunjuk arah yang memudahkan aktivitas penumpang 

selama berada di terminal. 

b. Pelayanan keamanan 

Keamanan yang dimaksud adalah dimana penumpang terhindar 

dan terjaga dari tindakan kriminal serta gangguan-gangguan lain 

selama berada pada kawasan terminal. Pelayanan keamanan 

meliputi : 

 Adanya petugas keamanan yang menjaga keamanan di 

dalam terminal. 

 Fasilitas keamanan berupa pos keamanan, kamera 

pengawas, dan titik pengamanan tertentu yang dijadikan 

sebagai fasilitas keamanan dalam melakukan pengawasan 

di terminal. 

 Media pengaduan keamanan agar memudahkan penumpang 

dalam melaporkan gangguan keamanan yang setidaknya 

tersedia stiker berisi informasi berupa nomor telepon 

dan/atau SMS pengaduan gangguan keamanan. 
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c. Pelayanan kehandalan/keteraturan 

Merupakan standar minimal yang harus dipenuhi agar kegiatan 

pengoperasian di dalam terminal berjalan lancar, meliputi : 

 Terdapat petugas operasional yang mengatur operasional di 

terminal. 

 Tersedia kantor penyelenggaraan dan ruang kendali yang 

bersih, terdapat meja,  kursi, serta ATK untuk menunjang 

kegiatan pengelolaan di dalam terminal. 

 Waktu tunggu penumpang di terminal, dengan melakukan 

pengawasan dari petugas terhadap waktu keberangkatan 

dan kedatangan bus. 

d. Pelayanan kenyamanan 

Kenyamanan yang dimaksud disini adalah standar yang harus 

dipenuhi meliputi kondisi dan kelengkapan dari fasilitas yang ada 

pada terminal untuk memberikan suatu kondisi nyaman, bersih, 

indah dan sejuk serta dapat dinikmati pengguna jasa. Pelayanan 

kenyamanan berupa : 

 Ruang tunggu yang luas, bersih, tidak berbau, serta 

keberadaan tempat duduk. 

 Kondisi fisik toilet yang baik,bersih dan tidak berbau. 

 Fasilitas kebersihan berupa alat kebersihan dan petugas 

yang menjaga kebersihan disekitar lingkungan terminal. 

 Drainase yang mengalirkan air dengan baik, tidak terdapat 

genangan air serta tidak ada sampah yang menyumbat 

saluran drainase. 

 Terdapat fasilitas umum yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan penumpang selama berada di terminal yaitu 

berupa kantin/kios, ruang terbuka hijau/taman, dan 

mushola. 
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 Keberadaan tempat sampah yang mudah terjangkau agar 

penumpang tidak membuang sampah sembarangan di area 

terminal. 

e. Pelayanan kemudahan/keterjangkauan 

Kemudahan/keterjangkauan merupakan standar minimal yang 

harus dipenuhi di dalam terminal yaitu meliputi : 

 Terdapat media pelayanan informasi sebagai tempat untuk 

mendapatkan informasi yang ada di terminal yaitu dengan 

tersedianya papan informasi.  

 Memberikan informasi pelayanan yang jelas,cepat dan 

akurat agar memudahkan penumpang  dalam mengetahui 

rute, trayek, jadwal dan tarif yaitu memperbaiki manajemen 

informasi terminal dengan cara dibuatnya sistem informasi 

pengelolaan terminal berbasis online. 

 Ketersediaan fasilitas berupa tempat parkir kendaraan 

umum yang memadai yaitu terdapat rambu parkir yang 

memudahkan penumpang dalam memarkir kendaraannya 

serta adanya pagar, pos parkir, palang parkir dan petugas 

sehingga keamanan di area parkir terjaga. 

2.6.3  Ukuran Tingkat Kinerja Pelayanan Terminal 

2.6.3.1 Tingkat pengukuran 

 Adapun yang menjadi indikator/ukuran dalam kinerja pelayanan 

terminal adalah kepuasan dari pengguna jasa terhadap kualitas pelayanan 

terminal. Prosedur pengukuran dan pemberian angka - angka pada 

variabel diharapkan bersifat isomorphic terhadap realita, artinya ada 

persamaan dengan realita (Singarimbun, 1985).  

Metode survei kepuasan pengguna jasa dapat menggunakan 

pengukuran dengan berbagai cara sebagai berikut : 

1. Pengukuran dapat dilakukan secara langsung dengan pertanyaan 

seperti “Ungkapkan seberapa puas saudara terhadap pelayanan 

perusahan X pada skala berikut : sangat tidak puas, tidak puas, 
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netral, puas, sangat puas” (directly reported satisfaction). Teknik 

ini dikenal pula dengan istilah Service Quality atau Servqual (A. 

Parasuraman, Valarie A, l985).  

2. Responden diminta untuk menuliskan masalah - masalah yang 

mereka hadapi berkaitan dengan penawaran dari perusahaan dan 

juga diminta untuk menuliskan perbaikan - perbaikan yang mereka 

sarankan (problem analysis). 

3. Responden diberi pertanyaan mengenai seberapa besar mereka 

mengharapkan suatu atribut tertentu dan seberapa besar yang 

mereka rasakan (derived dissatisfaction).  

4. Responden dapat diminta untuk meranking berbagai elemen 

(atribut) dari penawaran berdasarkan derajat pentingnya setiap 

elemen dan seberapa baik kinerja perusahaan dalam masing - 

masing elemen (importance/performance ratings). Teknik ini 

dikenal pula dengan istilah Importance Performance Analysis 

(Martilla J.A,1997). 

2.6.3.2 Skala Pengukuran 

  Dalam penelitian ini skala pengukuran yang digunakan adalah 

Skala Likert. Skala ini dikembangkan oleh Rensis Likert (1932) dan 

terkenal dengan Beberapa faktor nama Likert’s Summated Ratings (LSR) 

atau Skala Likert (Sedarmayanti, 2011). Dengan skala Likert, maka 

variabel yang akan diukur dan dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Indikator tersebut akan menjadi tolak ukur  untuk menyusun item-item 

instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan nantinya. 

Penelitian dilakukan dalam skala 5 ( Lima ) tingkat Likert dengan 

asumsi bahwa lima tingkatan ini dapat mewakili seluruh tanggapan 

responden yang terdiri dari: 

1. Sangat Puas ( SP ), responden berpendapat bahwa pelayanan 

yang ada adalah hal yang sangat krusial dan wajib dipenuhi, 

diberi bobot 5. 
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2. Puas (P), responden berpendapat bahwa kepuasan yang 

dirasakan sudah merupakan satu hal yang penting yang telah 

terpenuhi.diberi bobot 4. 

3. Biasa saja / Netral (BS/N), responden berpendapat bahwa 

pelayanan yang diterima sudah dirasa cukup, diberi bobot 3 

4. Kurang Puas (KP), responden berpendapat bahwa pelayanan 

yang ada merupakan suatu hal yang tidak perlu direalisasikan / 

tidak perlu ada, diberi bobot 2. 

5. Tidak Puas (TP), responden menganggap bahwa pelayanan 

tersebut tidak boleh direalisasikan karena sama sekali tidak 

akan mempengaruhi kinerja terminal, diberi bobot 1. 

2.6.3.3     Preferensi 

    Preferensi berasal dari Bahasa Inggris preference yang berarti “a 

greater liking for one alternative over another or others” (kesukaan akan sebuah 

hal dibandingkan dengan hal yang lain). Dalam kamus Bahasa Indonesia 

kata preferensi jika diejakan menjadi pre.fe.ren.si (1) hak untuk didahulukan dan 

diutamakan daripada yang lain, prioritas (2) pilihan kecenderungan atau 

kesukaan.  

Preferensi konsumen dapat berarti juga kesukaan, pilihan atau sesuatu hal 

yang lebih disukai konsumen. Maka dari itu, preferensi konsumen terhadap suatu 

barang dapat diketahui dengan menentukan atribut-atribut atau faktor-faktor yang 

melekat pada produk. Atribut-atribut itulah yang pada akhirnya dapat 

mempengaruhi seseorang sebagai pertimbangan untuk memilih suatu barang. 

(Kotler, 2000 : 15) 

Untuk menerangkan suatu preferensi, terdapat beberapa aksioma 

(pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian) yang 

diasumsikan ke dalam tiga sifat dasar, yaitu 
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a. Kelengkapan (completeness) 

Kelengkapan (completeness) mengandung pengertian jika A dan B 

merupakan dua kondisi atau situasi, maka setiap orang selalu harus bisa 

menspesifikasikan apakah : 

1. A lebih disukai daripada B 

2. B lebih disukai daripada A, atau 

3. A dan B sama-sama disukai 

Jika mengacu pada dasar ini, maka tiap orang diasumsikan tidak bingung 

dalam menentukan pilihan. Setiap orang tahu mana yang baik dan mana yang 

buruk. Dengan demikian, setiap orang selalu bisa menjatuhkan pilihan di antara 

dua alternatif yang ada.  

b. Transitivitas (transitivity) 

Transitivitas (transitivity) yaitu jika seseorang menyatakan lebih 

menyukai A daripada B, dan lebih menyukai B daripada C, maka 

orang tersebut harus lebih menyukai A daripada C. Dengan demikian, 

seseorang tidak bisa mengartikulasikan preferensi yang saling 

bertentangan.  

c. Kontinuitas (continuity) 

Kontinuitas (continuity) yaitu jika seseorang menyatakan lebih 

menyukai A daripada B ini berarti segala kondisi di bawah pilihan A 

tersebut disukai daripada kondisi di bawah pilihan B.  

Diasumsikan preferensi tiap orang akan mengikuti dasar di atas. Dengan 

demikian, setiap orang akan selalu dapat membuat atau menyusun rangking pada 

semua situasi ataupun kondisi mulai dari yang paling disukai hingga yang paling 

tidak disukai dari berbagai macam barang dan jasa yang tersedia. 

2.6.3.4    Importance Performance Analysis  

   Teknik Importance  

Importance Performance Analysis terdiri atas dua komponen yaitu analisis 

kuadran dan analisis kesenjangan (gap). Dengan analisis kuadran dapat diketahui 

respon konsumen terhadap variabel yang diplotkan berdasarkan tingkat 
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kepentingan dan kinerja dari variabel tersebut. Sedangkan analisis kesenjangan 

(gap) digunakan untuk melihat kesenjangan antara kinerja suatu variabel dengan 

harapan pengguna terhadap variabel tersebut.(Martila & James,1997) 

Langkah pertama untuk analisis kuadran adalah menghitung rata-rata 

penilaian kepentingan dan rata-rata kinerja untuk setiap variabel dengan dan p 

merupakan banyaknya variabel. Langkah selanjutnya adalah menghitung rata-rata 

tingkat kepentingan dan rata-rata kinerja untuk keseluruhan variabel x y. Nilai ini 

memotong tegak lurus pada sumbu horizontal yaitu sumbu yang mencerminkan 

kinerja variabel (x) sedangkan nilai memotong tegak lurus pada sumbu vertikal 

yaitu sumbu yang mencerminkan kepentingan variabel (y). Setelah diperoleh 

bobot kinerja dan kepentingan sub variabel serta nilai rata-rata kinerja dan 

kepentingan variabel x y. Setelah diperoleh bobot kinerja dan kepentingan sub 

variabel serta nilai rata-rata kinerja dan kepentingan variabel. Kemudian nilai-

nilai tersebut diplotkan ke dalam diagram kartesius seperti pada Gambar berikut: 

           

Sumber : Zilhardi, (2009) 

Gambar 2.2 

Diagram Analisis IPA 

Rumus yang digunakan adalah sebagai dalam analisis ini adalah sebagai 

berikut :  

Sumbu mendatar (X) akan diisi oleh skor tingkat kepuasan, sedangkan 

sumbu tegak (Y) akan diisi oleh skor tingkat kepentingan. Dalam penyederhanaan 
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rumus, maka untuk setiap atribut digunakan Persamaan 2.1 dan 2.2 sebagai 

berikut : 

𝑋𝑖 =
∑𝑥

𝑛
…………………………………………………………………………… . (2.1) 

𝑌𝑖 =
∑𝑦

𝑛
…………………………………………………………………………… . (2.2) 

dimana :  

 ∑𝑥  = Total skor tingkat kepuasan performance.  

 ∑𝑦 = Total skor tingkat kepentingan / importance.  

  n  = Jumlah responden.  

 

 Setelah itu dilakukan pengukuran nilai rata-rata untuk tiap 

atribut,selanjutnya mengukur tingkat kesesuaian antara tingkat kepuasan dan 

kepentingan dengan rumus sebagai berikut : 

Tki = 
𝑋𝑖

𝑌𝑖
 x100%………………….........................................…...................(2.3) 

dimana : 

Tki  = Tingkat kesesuaian responden.  

Xi  = Nilai rata-rata penilaian tingkat kepuasan.  

Yi = Nilai rata-rata penilaian tingkat tiap kepentingan.  

Langkah selanjutnya adalah membuat peta posisi importance – 

performance yang merupakan suatu diagram kartesius yang dibagi menjadi empat 

kuadran yang dibatasi oleh dua buah garis berpotongan tegak lurus. 

�̿� =
∑𝑥𝑖

𝑘
 ...............................................................................(2.4) 

 

�̿� =
∑𝑦𝑖

𝑘
 ...............................................................................(2.5) 

dimana : 

 ∑𝑥𝑖   = Total rata-rata tingkat kepuasan seluruh atribut. 
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 ∑𝑦𝑖  = Total rata-rata tingkat kepentingan seluruh atribut. 

 k   = Banyaknya atribut yang mempengaruhi kepuasan dan kepentingan 

2.7 Penelitian Terdahulu 

 Adalah salah satu upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan 

selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di 

samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian 

serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian.  

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu 

yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat 

ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum 

terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya).  

       Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul variabel 

1. Agung Sagung 

Alit Widyastuty 

 

Kinerja Operasional 

Pelayanan Terminal 

Kabupaten Gresik 

 

-kesesuain fasilitas terminal 

-kenyamanan 

-keindahan 

-ketepatan dan kecepatan 

pegawai dalam melayani 

penumpang 

2. Ahmad 

Muzakki,Dwit Safari 

City 

 

Evaluasi Kinerja 

Operasional dan Pelayanan 

Terminal Bus Arjosari di 

Kota Malang 

 

-karakteristik penumpang bus 

-keselamatan penumpang 

-Atribut pelayanan yang ada di 

terminal 

-waktu kedatangan 

-waktu keberangkatan 

 

3. Nelson Francisco 

A.D.S.Silva, Harnen 

Sulistio, Sobri 

Abusini 

 

Kajian Kinerja Pelayanan 

Terminal Angkutan Umum 

(Studi Kasus 

Terminal Becora Dili - 

Timor Leste) 

-Tingkat pelayanan terminal 

-fasilitas-fasiltas terminal 

-keandalan,ketersediaan, 

keamanan 

-keteraturan parkir 

4. Ody Wahyu Prasetya 

Utama, M. Zainul 

Arifin, A. Wicaksono 

 

Evaluasi Kinerja Terminal 

Induk Bekasi 

-sistem informasi pelayanan 

-kondisi fasilitas 

-keselamatan penumpang dan 

barang 

-kenyamanan lingkungan 

5. Rini 

sedayu,weningtiyas,

Harsanto saputra 

Analisis Kinerja Operasional 

Terminal (Studi Kasus 

Terminal Samarinda 

Semarang) 

-keamanan,kenyamanan 

-pelayanan petugas 

-penanganan parkir 

-pelayanan bus 

-jadwal keberangkatan dan 

kedatangan bus 

 


