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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1.Latar Belakang Masalah 

Kemacetan merupakan masalah utama yang sering dihadapi oleh sejumlah 

perkotaan di Indonesia. Kemacetan transportasi yang terjadi di perkotaan seolah – 

olah menjadi ciri kota itu sendiri. Tidak bisa dipisahkan antara keberadaan kota 

dengan kemacetan yang terjadi. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mengatasi 

masalah kemacetan yang terjadi di kota, namun belum ada suatu solusi yang 

efektif untuk mengatasi masalah kemacetan tersebut. 

 

Kemacetan disebabkan oleh adanya jumlah kendaraan yang berlebih atau 

terlalu banyak yang beroperasi di suatu tempat.  Jumlah kendaraan yang terlalu 

banyak ini dikarenakan terus bertambahnya kendaraan yang beroperasi. 

Penambahan kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi. Semakin banyak para 

pengguna kendaraan pribadi tanpa ada pengurangan jumlah kendaraan yang sudah 

ada sebelumnya. Secara matematis akan terjadi penumpukan kendaraan yang 

beroperasi. Rata-rata di Indonesia, jumlah pengguna angkutan umum mengalami 

penurunan persentasinya sebesar 1% per tahun. Hal ini akibat semakin banyaknya 

pengguna angkutan umum yang beralih menggunakan kendaraan pribadi. 

Seharusnya moda transportasi umum menjadi instrumen kebijakan publik yang 

sangat penting.  

 

Dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 

(LLAJ), khususnya pasal 158, disebutkan bahwa pemerintah menjamin 

ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan 

angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan. 

Meskipun pemerintah sudah menjamin untuk memenuhi kebutuhan angkutan 

masal namun masih saja para pengguna merasa kurang dan seakan masih tidak 

puas dengan adanya angkutan umum yang telah disediakan oleh pemerintah.  



2 
 

 

Pemerintah telah mengupayakan berbagai solusi untuk memenuhi 

kebutuhan angkutan massal tersebut. Misalnya saja DKI Jakarta sendiri memiliki 

moda transportasi massal yang diharapkan mampu mengatasi masalah 

transportasi yaitu Bus Transjakarta atau yang lebih dikenal dengan Busway, DI 

Yogyakarta memiliki bus transjogja (TJ) dengan tujuan sama dengan bus 

transjakarta, dan tidak lain dengan Kota Semarang yang telah meluncurkan BRT 

Semarang.  Meski dengan dibentuknya moda transportasi darat seperti bus trans 

sebagai solusi yang ditawarkan pemerintah untuk mengatasi kemacetan dengan 

harapan beralihnya para pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum, namun 

tetap masih banyak yang menggunakan kendaraan pribadi dan hanya sedikit yang 

beralih ke kendaraan umum. 

 

Sehingga perlu diadakan observasi langsung untuk mengetahui alasan 

mengapa  orang memilih menggunakan kendaraan umum dan mengapa memilih 

tidak menggunakan kendaraan umum atau menggunakan kendaraan pribadi. 

Kendaraan umum yang melewati jalur Penggaron – Mangkang sebelum adanya 

BRT antara lain mini bus, bus ¾, bus DAMRI, bus antar kota dan angkutan kota. 

Dengan mengetahui alasan atau penyebabnya maka dapat dicari solusi untuk 

mengatasi masalah yang ada. Subjek yang menjadi observasi yang dilakukan 

adalah BRT Semarang. Dengan pertimbangan untuk mengevaluasi BRT 

Semarang sebagai salah satu solusi baru yang diberikan oleh pemerintah untuk 

mengatasi kemacetan yang terjadi di Kota Semarang. 

 

BRT di Semarang direncanakan akan memilki 6 koridor antara lain 

koridor 1 melayani dari terminal Mangkang – terminal Penggaron, koridor 2 

melayani terminal Terboyo – sub terminal Pudak Payung, koridor 3 melayani 

terminal Terboyo – UNDIP Tembalang, koridor 4 melayani Pelabuhan Tanjung 

Mas – Perumahan Banyumanik, koridor 5 melayani terminal Penggaron – 

terminal Terboyo, dan koridor melayani Bandara A. Yani – terminal Terboyo. 

Karena sampai saat ini baru satu koridor yang sudah beroperasi yaitu koridor 1, 
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maka observasi kali ini dilakukan dari Terminal Mangkang sampai Terminal 

Penggaron yang berjarak kurang lebih 27 km, dan memiliki 53 shelter.  

 

1.2.Indikasi Masalah 

Observasi yang dilakukan memiliki ruang lingkup tersendiri. Dalam 

kesempatan kali ini, observasi yang dilakukan hanya mencakup dalam satu kota. 

Kota yang kami pilih untuk melakukan observasi tersebut adalah kota Semarang. 

Kota Semarang merupakan salah satu kota besar dengan masalah kemacetan yang 

tidak berbeda dengan kota besar lainnya. 

 

Semarang merupakan kota yang memiliki trayek angkutan umum yang 

cukup banyak. Meski demikian, pengguna kendaraan pribadi juga banyak. Hal 

inilah yang menjadi salah satu penyebab kemacetan di kota Semarang. Langkah 

pemerintah untuk mengatasi masalah kemacetan di kota Semarang salah satunya 

dengan mengoperasikan BRT Semarang. 

 

Observasi ini membahas mengenai perilaku pengguna angkutan umum 

khususnya setelah dioperasikannya Bus Rapid Transit (BRT) di Semarang. Ada 

beberapa jenis moda angkutan umum yang beroperasi pada trayek Mangkang – 

Penggaron, diantaranya mini bus, bus ¾, bus DAMRI, dan bus antar kota. Dengan 

melihat banyaknya moda angkutan umum yang beropersi pada jalur tersebut, 

maka pada observasi ini hanya meninjau moda angkutan umum berjenis bus 

sedang atau bus ¾ saja. Dengan pertimbangan bus sedang lebih mendominasi 

pada jalur Penggaron - Mangkang. Beberapa hal yang akan ditinjau, antara lain :  

Perilaku konsumen terhadap pemilihan moda angkutan umum. Membahas 

mengenai permintaan atau keinginan konsumen dalam menggunakan jasa 

angkutan umum khususnya rute Penggaron – Mangkang. Mengetahui kepuasan 

konsumen dalam menggunakan jasa moda angkutan umum yang dipilih setelah 

beroperasinya Bus Rapid Transit pada rute tersebut. Yang meliputi tingkat 

permintaan angkutan umum, kelebihan dan kekurangan moda angkutan umum 
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menurut konsumen atau pengguna angkutan umum, tarif angkutan umum, dan 

sarana dan prasarana. 

 

1.3.Perumusan Masalah  

Permasalahan yang dikaji dalam melakukan observasi mengenai perilaku 

pengguna angkutan pada jalur Mangkang sampai Penggaron adalah mengetahui 

karakteristik pengguna angkutan umum dalam pemilihan moda angkutan umum 

yang digunakan mengenai besarnya tarif yang diinginkan oleh konsumen atau 

pengguna angkutan umum dan besarnya tingkat permintaan para pengguna 

angkutan umum terhadap moda angkutan yang digunakan pada jalur Mangkang – 

Penggaron setelah beroperasinya BRT. 

 

1.4.Maksud dan Tujuan Penelitian 

 

Maksud Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah mempelajari perilaku memilih pengguna 

angkutan umum rute Penggaron – Mangkang. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah ; 

1. Mengamati perilaku pengguna angkutan umum terhadap minat dalam 

pemilihan moda angkutan umum antara BRT Semarang dengan angkutan 

umum lainnya. 

2. Mengetahui alasan pengguna angkutan umum dalam memilih salah satu moda 

angkutan umum antara BRT Semarang dengan moda angkutan umum lainnya. 

3. Menganalisa dan mengetahui tingkat efektifitas moda angkutan umum antara 

BRT Semarang dengan moda angkutan umum lainnya. 

 

1.5.Manfaat Penelitian  

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

bermanfaat bagi perkembangan lalu lintas di Semarang, antara lain : 
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1. Terhadap User (Masyarakat) 

Mengetahui karakter dan perilaku konsumen terhadap moda angkutan umum 

yang ada di Semarang khususnya rute Penggaron – Mangkang, dengan 

dioperasikannya BRT Semarang. 

2. Terhadap Investor (Pemilik BRT) 

Memberikan informasi atau rekomendasi baik kepada owner, perencana, 

maupun pelaksana mengenai keefektifitasan pelaksanaan proyek BRT 

semarang dalam mengatasi kemacetan kota semarang. 

3. Terhadap Government (Pemerintah) 

Mengetahui kebutuhan pengguna angkutan umum terhadap moda transportasi 

angkutan umum, sehingga dapat memenuhi permintaan masyarakat. Serta 

mengetahui seberapa besar manfaat pengoperasian BRT Semarang 

berdasarkan opini masyarakat, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan 

untuk pembukaan koridor selanjutnya. 

 

1.6. Lingkup / Batasan Penelitian 

• Lokasi Penelitian : Rute Penggaron - Mangkang 

• Substansi Penelitan : Dari sisi user (Pengguna Angkutan Umum) 

• Moda yang di tinjau : BRT dan Bus sedang 

 

 

1.7.Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan Tugas Akhir (TA) ini, terdiri dari 3 bagian yaitu 

Pendahuluan, Isi, dan Penutup. Bagian pendahuluan berisi tentang halaman judul, 

persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata 

pengantar. abstak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar notasi dan daftar 

lampiran.  

Pada bagian isi terdiri dari beberapa bab yang masing-masing menguraikan ; 
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Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang, batasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan  penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan.  

 

Bab II Tinjauan pustaka yang berisi tentang faktor – faktor yang 

mempengaruhi pemilihan moda angkutan. 

 

Bab III Metodologi Peneliltian berisi tentang jenis penelitian, 

tahap-tahap penelitian, bahan penelitian, dan metode 

pengumpulan data untuk penelitian. 

 

Bab IV Pengumpulan data 

 

BAB V Analisis dan diskusi (pembahasan) 

 

Bab VI Kesimpulan dan saran. 


