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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

 Kota Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah mempunyai tingkat aktivitas ekonomi dan 

sosial yang cukup tinggi. Sehingga diperlukan suatu sistem transportasi yang baik untuk 

mendukung segala aktivitas tersebut. Salah satunya adalah transportasi darat yang merupakan 

bagian utama dari sistem transportasi yang dapat menunjang segala aktivitas masyarakat kota 

Semarang. 

 Transportasi darat sendiri merupakan bagian dari sebuah sistem yang lebih luas yaitu 

sistem transportasi. Sistem transportasi darat dapat dikategorikan sebagai sebuah sub-sistem 

yang rumit dan saling terkait dengan sub-sistem lainnya. Kegagalan pada sebuah sub-sistem akan 

mengganggu atau memberikan dampak pada sub-sistem  yang lain. Begitu pula dengan yang 

terjadi dalam kawasan aglomerasi perkotaan dimana antara berbagai sistem  transportasi saling 

mempengaruhi maka  transportasi  jalan antar kawasan menjadi sangat vital dalam menjaga 

kelangsungan interaksi dan akselerasi kawasan. Keberadaan sarana transportasi yang melayani 

berbagai kawasan perkotaan saat ini umumnya mempunyai banyak yang kualitasnya buruk, 

sehingga menyebabkan timbulnya berbagai dampak kepada masyarakat. Buruknya kualitas 

sarana transportasi di kota Semarang disebabkan oleh beberapa faktor berikut : 

• Tidak jelasnya definisi pelayanan sehingga seringkali pengusaha sarana transportasi atau 

angkutan umum dalam pengoperasiannya sering menemui kendala - kendala dan 

pemerintah tidak tanggap dari permasalahan ini. 

• Seringkali tujuan pelayanan  tidak dijelaskan secara konkret sehingga perencanaan 

angkutan menjadi sulit dan tidak terarah. 

• Umumnya pengetahuan mengenai Perencanaan jaringan pelayanan ini tak dimiliki oleh 

SDM setempat. 

• Cara penyerahan penyelenggaraan yang mengandalkan regulasi saja tidak efektif. 

• Pembinaan pengusahaan yang belum terlaksana dengan baik. 
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Guna mengatasi hal tersebut dibeberapa kota besar di Indonesia telah dilakukan 

pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) guna memperbaiki layanan angkutan perkotaan yang 

ada saat ini. Bus Rapid Transit (BRT) adalah sebuah sistem bus yang cepat, nyaman, aman dan 

tepat waktu dari segi infrastruktur, kendaraan dan jadwal. 

Namun di dalam pelaksanaan pengembangan angkutan BRT khususnya di Semarang ini 

banyak ditemui berbagai kendala dan permasalahan, yang belum seluruhnya dapat diselesaikan, 

misalnya adanya keluhan dari operator bahwa pengoperasian BRT selalu merugi karena 

pendapatan tarif tidak dapat menutupi biaya operasional mereka. Selain itu karena adanya 

overlap antara BRT dengan moda eksisting sehingga tingkat okupansi pada BRT Semarang 

Koridor I masih rendah. 

Melihat kondisi di atas maka penulis termotivasi untuk melakukan evaluasi terhadap 

kinerja BRT sehingga dapat ditemukan titik permasalahan dan juga solusi atas permasalahan 

yang ada. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Maksud penulisan Tugas Akhir dengan judul “Evaluasi Kinerja Bus Rapid Transit (BRT) 

koridor I Mangkang – Penggaron” adalah untuk mengevaluasi kinerja pengoperasian BRT di 

Semarang pada koridor I Mangkang - Penggaron sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan 

pelayanan angkutan umum massal yang atraktif dan dapat diandalkan.  

Tujuan penulisan Tugas Akhir adalah : 

1) Mengetahui kinerja Bus Rapid Transit ditinjau dari aspek kecepatan  perjalanan (Travel 

Speed), waktu antara (Headway), ketersediaan angkutan  (Availability), faktor muat 

(Load Factor), waktu henti, waktu tempuh, waktu sirkulasi.  

2) Melakukan perhitungan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) Bus Rapid Transit 

Semarang. Perhitungan Biaya operasional kendaraan dengan menjumlahkan seluruh 

pengeluaran yang dikeluarkan oleh operator yang meliputi biaya tetap dan biaya tidak 

tetap. 

3) Mengevaluasi besarnya tarif angkutan BRT Koridor I berdasarkan analisa BOK. 
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4) Memberikan masukan dan rekomendasi terhadap instansi-instansi terkait dan pemerintah 

kota Semarang. 

1.3 RUANG LINGKUP PENELITIAN 

 Ruang lingkup penelitian Tugas Akhir dengan judul “Evaluasi Kinerja Bus Rapid Transit 

(BRT) koridor I Mangkang – Penggaron” meliputi : 

A.  Batasan masalah 
 

Penelitian tugas akhir ini difokuskan pada hal – hal sebagai berikut : 

1) Pada koridor 1 Mangkang – Penggaron di kota Semarang 

2) Indikator kinerja pelayanan yaitu kecepatan  perjalanan (Travel Speed), waktu 

antara (Headway), ketersediaan angkutan  (Availability), faktor muat (Load 

Factor), waktu henti, waktu tempuh, waktu sirkulasi. 

3) Perhitungan Biaya Operasi Kendaraan dan evaluasi tarif BRT dengan BOK. 

B. Lokasi Studi 
 

 Lokasi kegiatan pada studi ini difokuskan pada jalur Koridor I Bus Rapid Transit (BRT) 

Kota Semarang. Mengenai alur trayek pada koridor I sebagai berikut : 

Rit 1 (Teminal Mangkang – Terminal Penggaron) 

Terminal Mangkang – Jl. Jend. Urip Sumoharjo – Jl. Walisongo – Jl. Siliwangi – Jl. Jend. 

Sudirman – Jl. MGR. Sugiyopranoto – Jl. Tugu Muda – Jl. Pemuda – Taman Pemuda – Jl 

Pemuda -  Tugu Muda - Jl. Pandanaran – Jl. Simpang Lima - Jl. Ahmad Yani – Jl. MT. Haryono 

– Jl. Sidodadi – Jl. Dr. Cipto – Jl.Brigjend. Katamso – Jl. Brigjend. Sudiarto – Terminal 

Penggaron 

Rit 2 (Teminal Penggaron – Terminal Mangkang) 

Terminal Penggaron – Jl. Brigjend. Sudiarto – Jl. Brigjend. Katamso – Jl. Kompol Maksum – Jl 

Mataram – Jl. Ahmad Yani – Jl. Simpang Lima – Jl Pandanaran – Jl. Tugu Muda – Jl. Pemuda – 

Taman Pemuda- Jl Pemuda – Tugu Muda - Jl  MGR. Sugiyopranoto – Jl. Jend. Sudirman – Jl. 

Siliwangi – Jl. Walisongo – Jl. Jend. Urip Sumoharjo – Terminal Mangkang 
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1.4. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan Tugas Akhir dengan judul “Evaluasi Kinerja Bus Rapid Transit 

(BRT) koridor I Mangkang – Penggaron” ini dibagi menjadi beberapa bab dengan materi sebagai 

berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, ruang 

lingkut dan pembatasan masalah, serta sistematika penyusunan laporan. 

BAB II  STUDI PUSTAKA 

Berisi landasan teori dan peraturan – peraturan yang dijadikan sebagai acuan 

dalam mengevaluasi kinerja BRT koridor I. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang metode pengumpulan data, metode analisis dan perumusan 

masalah. 

BAB IV  ANALISIS DAN PENGOLAHAN DATA 

Melakukan  analisis terhadap data – data yang ada berdasarkan teori – teori pada 

bab studi pustaka sebelumnya 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran – saran mengenai hasil – hasil Ealuasi Kinerja BRT 

koridor I 

 


