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BAB II 

KAJIAN KEBUTUHAN ARMADA BRT TRANS SEMARANG DAN 

METODE PENELITIAN 

 

 

1.1 Kajian Kebutuhan Armada BRT Trans Semarang 

Berikut merupakan kajian literatur kebutuhan Armada BRT Trans Semarang: 

 

2.1.1 Transportasi 

Transportasi adalah pergerakan orang dan barang bisa dengan kendaraan 

bermotor, kendaraan tidak bermotor, kendaraan tidak bermotor atau jalan kaki, namun di 

Indonesia sedikit tempat atau tidak tersedianya fasilitas yang baik untuk pejalan kaki dan 

hampir dilupakan dari bentuk transportasi (Direktur Jenderal Perhubungan Darat, 2002). 

Secara umum transportasi juga dapat diartikan sebagai usaha pemindahan, atau 

penggerakan orang atau barang dari suatu lokasi, yang disebut lokasi asal, ke lokasi lain, 

yang biasa disebut lokasi tujuan, untuk keperluan tertentu dengan mempergunakan alat 

tertentu pula (Fidel Miro, 2011). Transportasi sendiri memiliki dimensi antara lain: 

 Lokasi (asal dan tujuan) 

 Alat (teknologi) 

 Keperluan tertentu di lokasi tujuan seperti ekonomi, sosial, dan lain-lain. 

Jika salah satu dari ketiga dimensi tersebut terlepas atau tidak ada, maka hal demikian 

tidak dapat disebut transportasi. 

A. Jangkauan Pelayanan Transportasi 

Jangkauan pelayanan transportasi dapat diartikan sebagai batas-batas geografis 

pelayanan yang diberikan oleh transportasi kepada pengguna transportasi tersebut. Batas 

geografis pelayanan transportasi ini disebut juga sebagai wilayah operasi suatu sistem 

transportasi. Jangkauan pelayanan tersebut dapat dijabarkan melalui 2 (dua) cara paralel, 

sebagai berikut: 

1. Pelayanan Transportasi Berdasarkan Tataran Kewilayahan 

Berdasarkan tataran kewilayahan, transportasi dapat diklasifikasikan menurut 

jenjang berikut: 

 Transportasi Lokal adalah sistem transportasi yang hanya melayani 

perjalanan setempat, artinya lokasi asal dan tujuannya berjarak dekat. 
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 Transportasi Regional adalah sistem transportasi yang melayani penduduk 

dan barang yang melakukan perjalanan dengan lokasi asal dan tujuan yang 

sudah melampaui batas lokal, atau berjarak lebih jauh. 

 Transportasi Nasional adalah sistem transportasi yang melayani perjalanan 

dari lokasi asal ke lokasi tujuan dengan jarak yang lebih jauh daripada 

transportasi regional dan melampaui batas wilayah regional. 

 Transportasi Internasional adalah sistem transportasi yang melayani 

perjalanan dari lokasi asal ke lokasi tujuan dengan jarak yang paling jauh, yakni 

menembus batas wilayah negara, misalnya dari Jakarta (Indonesia) ke Tokyo 

(Jepang). 

2. Pelayanan Transportasi Berdasarkan Batas Administrasi 

Pelayanan transportasi yang paralel dengan hirarki wilayah diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

 Transportasi Desa dan Kota adalah transportasi yang melayani antar 

kawasan di dalam suatu desa atau kota. Sistem transportasi yang melayani 

tujuan yang berada dalam satu desa disebut angkutan pedesaan sedangkan 

yang melayani tujuan yang berbeda dalam satu kota disebut angkutan kota. 

 Transportasi Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) adalah transportasi yang 

melayani antar kota tapi hanya sejauh di dalam provinsi yang sama. 

 Transportasi Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) adalah transportasi yang 

melayani lokasi asal dan tujuan antar kota namun sudah melampaui batas 

provinsi, dengan kata lain, dari kota lain di provinsi yang berbeda. 

 Transportasi Antar Negara (Lintas Batas) adalah transportasi yang melayani 

lokasi asal dan tujuan yang telah melampaui batas-batas negara dengan lokasi 

asal dan tujuannya adalah kota di negara yang berbeda. 

Kedua cara paralel di atas untuk melihat jangkauan pelayanan transportasi ini dapat 

dapat diperjelas lagi dengan melihat tabel berikut: 

Tabel II. 1 
Pelayanan Transportasi Menurut Hirarki Kewilayahan dan Batas Administrasi 

No Hirarki Kewilayahan Batas Administrasi 

1 Transportasi Lokal Transportasi Desa dan Kota 

2 Transportasi Regional Transportasi Antar Kota Dalam Provinsi 

3 Transportasi Nasional Transportasi Antar Kota Antar Provinsi 

4 Transportasi 

Internasional 

Transportasi Antar Negara (Lintas Batas atau 

Interkontinental) 

Sumber: Fidel Miro, 2011 
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B. Sistem Transportasi 

Sistem transportasi merupakan suatu kesatuan dari komponen yang saling 

mendukug dan bekerja sama dalam pengadaan pelayanan jasa transportasi yang 

melayani wilayah mulai dari tingkat lokal (desa dan kota) sampai ke tingkat nasional 

dan internasional (Fidel Miro, 2011). Berikut merupakan komponen utama sistem 

transportasi menurut Morlok tahun 1988: 

a. Objek yang diangkut atau dipindahkan (manusia dan barang) 

b. Alat transportasi atau sarana (kendaraan dan peti kemas) 

c. Tempat pergerakan alat transportasi, yaitu prasarana/infrastruktur (jalan) 

d. Tempat memasukkan/memuat dan mengeluarkan/membongkar objek yang 

diangkut ke dan dari dalam alat transportasi (terminal) 

e. Yang memadukan point a sampai d di atas sekaligus mengatur dan 

mengelolanya (sistem pengoperasiaon/sistem manajemen) 

Sementara itu, Menheim (1979) mengemukakan bahwa komponen-komponen utama 

sistem transportasi adalah: 

a. Jalan dan terminal (prasarana) 

b. Kendaraan (sarana) 

c. Sistem pengelolaan (manajemen) 

yang ketiganya saling terkait dan berintegrasi dalam memenuhi permintaan akan 

pelayanan transportasi yang berasal dari manusia dan barang yang berkegiatan. 

Berikut merupakan komponen sistem transportasi secara lebih terperinci: 

Tabel II. 2 
Komponen Sistem Transportasi Secara Terperinci 

No Komponen Utama Sub Komponen Penjelasan 

1 Fasilitas terminal (dalam 

satu moda dan antar 

moda) 

 Sistem bongkar/muat 

 

 

 Sistem pelayanan 

 

 

 Sistem gudang 

 

 Sistem pendukung 

Terminal penumpang, 

lapangan penumpukan, 

forklift, dan lain-lain 

Pemeliharaan kendaraan, 

bahan bakar, pembersihan 

kendaraan, dan lain-lain. 

Gudang penyimpanan 

barang 

Surat-surat jalan, areal 

menunggu penumpang 

2 Alat transportasi (sarana/ 

kendaraan, pipa minyak 

dan alat penggerak 

lainnya) 

Sistem peti kemas, bus, 

truk dan kendaraan 

lainnya 

Penumpang, barang, kargo 

(truk, kereta api atau 

pesawat) 

3 Sistem pemeliharaan Sistem pemeliharaan 

kendaraan 

Fasilitas, personil, suku 

cadang kendaraan 

4 Sistem manajemen  Sistem operasi Jadwal dan pengaturan 
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No Komponen Utama Sub Komponen Penjelasan 

 Sistem pemasaran 

 Sistem pengawasan 

 Sistem personalia 

 Sistem keuangan, 

manajemen kas dan 

akuntansi 

 Sistem analisa dan 

perencanaan 

 

 Struktur organisasi 

Penjualan dan iklan 

Monitoring 

Rekrut, pelatihan, insentif 

dan karir 

 

 

Pembiayaan dan anggaran 

 

 

Perencanaan perusahaan 

(jangka pendek dan jangka 

panjang) 

Struktur organisasi dan 

pengawasan 

Sumber: Fidel Miro, 2011 

 Berikut merupakan bagan alir sistem transportasi: 

 

Sumber: Fidel Miro, 2011 

Gambar 2. 1 
Bagan Alir Sistem Transportasi 

Jelas bahwa kebutuhan perjalanan (permintaan tranportasi) manusia dan barang 

pada bagan di atas timbul akibat adanya kegiatan kehidupan sosial ekonomi manusia, 

seperti tuntutan pemenuhan kebutuhan barang-barang (pangan, sandang, papan) dan 

Sistem Transportasi 
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juga adanya kebutuhan manusia akan kegiatan sosial (hubungan berkeluarga dan 

bermasyarakat), serta kebutuhan nonfisik (menuntut ilmu, melakukan kegiatan 

keagamaan, berekreasi, mengunjungi kerabat, kegiatan kesehatan misalnya ke tempat 

olahraga atau ke rumah sakit) dan kegiatan lainnya. Namun letak fisik dari objek seluruh 

kebutuhan yang sudah disebutkan di atas mempunyai jarak dari manusia yang 

membutuhkannya, sehingga terjadilah suatu ketergantungan dan kepentingan manusia 

terhadap transportasi. Akhirnya, hal ini membutuhkan keberadaan transportasi untuk 

mendukung dan mempermudah manusia dalam mendapatkan semua objek 

kebutuhannya itu. Sebagai alat pendukung dan alat untuk mempermudah kegiatan 

manusia, transportasi jelas tidak dapat berdiri sendiri, tapi melibatkan seluruh komponen 

yang harus terintegrasi secara utuh dan menyeluruh. Wadah yang menggabungkan 

seluruh komponen ini disebut sebagai sistem transportasi. 

C. Peranan dan Tujuan Transportasi 

A. Peranan Transportasi 

Peranan transportasi sangat besar dalam kehidupan masyarakat modern. Dipicu 

oleh upaya untuk “mendekatkan” jarak, mula-mula manusia berhasil menciptakan alat 

untuk bepergian (menempuh jarak). Penciptaan alat ini saja telah memberi pekerjaan 

bagi sejumlah anggota masyarakat. Dengan bertambahnya alat transportasi, 

pembangunan sarana juga semakin diperlukan. Semua ini bertujuan untuk 

mempermudah manusia melakukan perjalanan. 

Secara umum peranan transportasi dapat dikelompokkan menjadi peranan dalam 

peradaban manusia, peranan ekonomi, peranan sosial, peranan politik, dan dampak 

transportasi terhadap lingkungan. Dalam bagian berikut ini peran-peran ini akan dibahas 

satu per satu. 

 Peranan Transportasi terhadap Peradaban Manusia 

Perkembangan peradaban manusia tergambar jelas dari perkembangan 

kegiatan sosial ekonominya. Pada zaman primitif, manusia tidak begitu 

mementingkan pelayanan transportasi karena pada masa itu barang dan jasa 

yang dibutuhkan belum beragam dan relatif sederhana serta cukup diangkut 

dengan tenaga sendiri. Di samping itu, manusia pada saat itu hidup berpindah-

pindah (nomaden) tanpa alat transportasi dan mereka bergerak secara alamiah 

untuk mencari apa yang dibutuhkan. Akan tetapi, di masa sekarang kebutuhan 

hidup semakin beragam dan sumber-sumber objek kebutuhan pun berpencar 

secara spasial. Manusia jaman sekarang pun cenderung hidup menetap, tidak 
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lagi berpindah-pindah tempat seperti dulu. Dalam keadaan seperti ini, 

transportasi dan pengembangan teknologinya semakin diperlukan. 

 Peranan Transportasi terhadap Perekonomian 

Dari aspek ekonomi, transportasi sangat mempengaruhi proses produksi, 

distribusi produk, dan dalam pertukaran kelebihan. Dalam proses produksi, 

transportasi berperan penting dalam menyatukan semua faktor produksi (sumber 

daya), yang tersebar di berbagai tempat berbeda, ke satu lokasi tunggal 

(misalnya pabrik pengolahan) di mana semua ini diporses menjadi barang 

kebutuhan yang siap dikonsumsi. Di sini transportasi berfungsi mempermudah 

dan mempercepat tersedianya sumber-sumber daya atau faktor produksi itu di 

tempat tersebut. Dalam proses distribusi, transportasi berfungsi mendistribusikan 

suatu barang atau jasa yang diproduksi ke tempat/daerah yang 

membutuhkannya. Disini transportasi berperan menjamin penyebaran barang 

dan jasa ke semua tempat. Dalam hal pertukaran keahlian, transportasi berperan 

mengangkut tenaga-tenaga ahli ke suatu daerah yang tidak memiliki tenaga ahli, 

misalnya mengangkut tenaga medis ke daerah-daerah yang kekurangan tenaga 

ahli. Secara keseluruhan, terlihat bahwa transportasi dapat mempengaruhi harga 

barang dan jasa yang siap dikonsumsi di pasar karena biaya transportasi 

merupakan salah satu biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen barang atau 

jasa tersebut. 

 Peranan Transportasi dalam Kehidupan Sosial 

Dalam hubungan dengan aktivitas sosial masyarakat, transportasi berfungsi 

mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan yang bersifat 

nonekonomis; dengan kata lain, lebih menyangkut ke hubungan kemanusiaan. 

Hubungan kemanusiaan ini dapat bersifat resmi seperti hubungan antar lembaga 

pemerintah dan swasta, serta dapat pula bersifat tidak resmi, seperti hubungan 

kekeluargaan (Warpani, 1990). Hubungan-hubungan kemanusiaan yang 

dipermudah berkat adanya transportasi ini mencakup pertukaran informasi, 

rekreasi, pelayanan perorangan atau kelompok, kunjungan ke rumah sakit, 

kerabat, atau kegiatan keagamaan, dan transportasi ke tempat-tempat 

pertemuan sosial lainnya. 

 Peranan Transportasi dalam Politik 

Dalam negara berbentuk kepulauan, seperti Indonesia, transportasi dapat 

mendukung usaha persatuan nasional, usaha peningkatan pembangunan yang 

lebih merata ke seluruh penjuru tanah air, atau usaha pengamanan negara dari 
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serangan luar. Dan yang lebih penting lagi, transportasi dapat memindahkan 

masyarakat korban bencana alam, serta membuka daerah yang terisolasi. 

Selain keempat peranan di atas, transportasi juga memiliki peranan dalam 

pengembangan wilayah dan kota. Transportasi dan tata guna lahan sangat erat 

kaitannya dalam pengembangan suatu kota. Jenis penggunaan lahan tertentu akan 

menghasilkan jenis transportasi tertentu, demikian juga halnya jenis transportasi juga 

akan mempengaruhi orang dalam membuat keputusan guna lahan (Catanese dan 

Snyder, 1991). 

 Selanjutnya menurut Guttenberg (Chapin, 1979) menyatakan bahwa peranan 

transportasi adalah usaha masyarakat dalam mengatasi jarak sehingga transportasi 

akan berpengaruh kepada penyebaran fasilitas. Gutenberg membuat kesimpulan bahwa 

jika suatu kota mempunyai aksesibilitas atau transportasi yang baik ke berbagai 

kawasan kota, yang akan terjadi adalah distribusi fasilitas. Demikian juga sebaliknya 

apabila aksesibilitas kota ke berbagai kawasan kota jelek/rendah sudah dapat dipastikan 

tidak terjadi distribusi fasilitas sehingga akan terjadi pola yang memusat. Bentuk lain 

pengaruh transportasi terhadap perkembangan kota yang dapat dilihat adalah 

perkembangan kenampakan bentuk kota atau kenampakan morfologi kota. Harvey dan 

Clark, 1971 (dalam Yunus, 2001 p.127, 128) melihat perembetan perkembangan kota di 

Amerika, di mana ditemukan perkembangan kota yang menjalar secara cepat sepanjang 

jalur transportasi yang ada yang khususnya bersifat menjari (radial) dari pusat kota. 

Daerah berada di sepanjang rute transportasi utama merupakan yang paling tinggi 

menerima tekanan/pengaruh. 

 Berdasarkan hasil studi Herbert, 1976 (dalam Yunus, 2001 p. 152) di kota-kota 

Amerika, mengemukakan bukti-bukti yang kuat akan pengaruh transportasi terhadap 

morfologi kota. Menurut Herbert, kota-kota di Amerika adalah kota-kota yang 

terkondisikan oleh kemajuan teknologi di bidang transportasi. Dalam praktek 

pengembangan kota di Indonesia, sarana dan prasarana transportasi sering dijadikan 

instrumen dalam mengarahkan perkembangan kota. Salah satu elemen transportasi 

yang sering dipakai dalam mengarahkan perkembangan kota adalah pembangunan 

prasarana transportasi seperti jaringan jalan dan penempatan terminal. Di beberapa kota 

banyak dijumpai, bahwa terminal dapat menarik berbagai kegiatan untuk berlokasi di 

sekitarnya sekaligus memanfaatkan keberadaan terminal sebagai tempat berkumpulnya 

manusia dengan bermacam-macam kebutuhan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Warpani (1990) untuk mendekatkan konsumen dengan tempat perbelanjaan, maka 

lokasi terminal sering digabung atau didekatkan dengan pusat perdagangan. Selain itu 
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penentuan lokasi terminal harus mempertimbangkan lintas kendaraan pada kota 

tersebut. 

 Dalam mengarahkan perkembangan kota pendekatan seperti di atas (mendekatkan 

terminal dengan tempat perbelanjaan) banyak kita jumpai dalam memacu pertumbuhan 

suatu bagian atau kawasan kota, dengan pembangunan sarana jalan dan terminal yang 

baik telah menarik orang untuk melakukan pembangunan apakah sebagai tempat 

tinggal ataupun tempat usaha. Banyak contoh pertumbuhan suatu kawasan seperti di 

kota Jakarta, Bandung, Bogor dan dan banyak lagi. Kondisi ini dapat dijadikan alasan 

bagi pengelola kota untuk menjadikan infrastruktur kota (jalan dan terminal) sebagai 

instrumen dalam mengarahkan dan mengendalikan pertumbuhan kota. 

2.1.2 Moda Transportasi 

Moda berasal dari kata “modus” yang berarti segala sesuatu yang dapat dilihat fisiknya. 

Untuk transportasi, artinya juga demikian tetapi lebih ditekankan pada bagaimana teknik 

atau cara pindah seseorang atau barang dari titik asal ke titik tujuan. Teknik atau cara 

pindah itulah yang merupakan moda atau bentuk media transportasi yang melayaninya. 

Oleh masyarakat bentuk pelayanan media transportasi ini sering disebut sebagai moda 

sehingga sering disebut dengan moda transportasi. 

Segala sesuatu yang dapat dilihat fisiknya akan muncul dalam banyak model seperti 

halnya berbagai jenis pakaian, bangunan, dan lain-lain. Begitu pula halnya dalam bidang 

transportasi, banyak terdapat alat transportasi dengan teknik berbeda-beda untuk melayani 

perpindahan orang atau barang dari titik asal ke titik tujuan. Perbedaan teknik ini dapat 

terjadi karena: 

a. Faktor jarak fisik antara titik asal dengan titik tujuan 

b. Faktor kondisi geografis (daratan, lautan, udara, sungai, pegunungan, dan lain-lain) 

c. Faktor maksud perjalanan (rekreasi, bekerja, sekolah, dan lain-lain) 

d. Faktor objek yang diangkut (orang atau barang) 

e. Faktor status sosial manusia, jenis barang (barang mewah, makanan pokok, cairan, 

curah dan lain-lain) 

f. Faktor-faktor lain yang tidak terdeteksi 

 

A. Moda Transportasi Berdasarkan Geografis Operasi 

Di permukaan bumi ini, tidak ada wilayah atau negara yang kondisi geografisnya 

persis sama sehingga media transportasi yang terdapat pada wilayah atau negara itu 

juga tidak sama. Tidak pernah terdengar ada kereta api bawah tanah di Arab Saudi. Hal 

ini disebabkan oleh kondisi geografis tanahnya yang tidak sesuai, jadi bukan karena 
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ketidakmampuan ekonomi negaranya untuk membangun kereta api bawah tanah 

tersebut. 

 Secara global, permukaan bumi ini terdiri dari 3 alam, yaitu: 

a. Daratan seperti pulau, kepulauan atau benua 

b. Perairan, laut dan lautan 

c. Udara atau angkasa 

Tidak semua negara memiliki ketiga alam tersebut secara lengkap. Sebagai contoh, 

Swiss yang terletak di tengah benua Eropa tidak memiliki lautan. Di lain pihak, Indonesia 

memiliki ketiga alam tersebut sehingga timbullah tiga macam bentuk transportasi yaitu: 

1. Transportasi darat 

2. Transportasi laut, transportasi sungai, transportasi danau, dan transportasi 

penyeberangan yang disebut juga feri 

3. Transportasi udara 

Ketiga bentuk transportasi yang sesuai dengan bentuk geografis Indonesia, 

khususnya oleh kementrian transportasi Indonesia (Kementrian Perhubungan), masing-

masing disebut dengan: 

a. Sub-sektor transportasi darat yang beroperasi di daratan 

b. Sub-sektor transportasi udara untuk yang beroperasi di udara 

c. Sub-sektor transportasi laut untuk yang beroperasi di laut 

Khusus untuk transportasi darat, karena daratan adalah tempat hidup manusia, 

terdapat berbagai bentuk (moda) transportasi yang lebih spesifik dengan karakteristik 

yang berbeda satu sama lain sesuai perkembangan teknologi dan kegiatan hidup 

manusia serta berkembangnya berbagai bentuk (profil) perjalanan manusia seperti 

transportasi kereta api serta sungai, danau, dan penyeberangan seperti yang sudah 

dijelaskan di atas. 

Untuk mempermudah melihat ketiga macam bentuk transportasi yang sesuai 

dengan pembagian tidak bentuk alam geografis ini, dapat dilihat pada bagan dibawah 

ini: 
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Sumber: Fadel Miro, 2011 

Gambar 2. 2 
Kerangka Umum Moda Transportasi Menurut Tiga Kondisi Geografis 

A. Moda Transportasi Darat 

Moda transportasi darat terdiri dari seluruh bentuk alat transportasi yang 

beroperasi di darat. Moda transportasi darat ini sering dianggap identik dengan 

moda transportasi jalan raya (Warpani, 1990). Moda transportasi darat mempunyai 

ciri khusus dibanding moda transportasi laut dan udara yang terletak pada luas 

cakupannya, baik secara geografis fisik maupun geografis administrasi. Secara 

geografis fisik moda ini terdiri dari moda transportasi jalan rel (kereta api), moda 
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transportasi perairan daratan, moda transportasi khusus melalui pipa atau kabel 

serta moda transportasi jalan raya sendiri. Secara geografis administrasi, moda 

transportasi darat juga terbagi atas transportasi dalam kota, transportasi desa, 

transportasi antar-kota dalam satu provinsi (AKDP), transportasi antar-kota antar-

provinsi (AKAP) dan transportasi lintas batas antar-negara (internasional). 

Moda transportasi darat yang secara geografis fisik sama mungkin bisa terbagi 

atas beberapa geografis administrasi yang berbeda karena dalam satu wilayah 

pelayanannya mod transportasi secara geografis administrasi berbeda bisa saja 

menggunakan moda transportasi tertentu yang secara geografis fisik sama. 

Misalnya kereta api Jabodetabek yang beroperasi di Kota Jakarta, Bogor, Depok, 

Tangerang, dan Bekasi; atau kapal yang beroperasi di Palembang, Jambi, 

Pekanbaru, atau kota-kota yang berada di Pulau Kalimantan. 

B. Moda Transportasi Laut/Air 

Moda transportasi laut terdiri atas seluruh bentuk moda transportasi yang 

beroperasi di air (laut, sungai, atau danau). Jenis moda transportasi air ini secara 

fisik sama sehingga pembagian bentuk modanya tidak sebanyak dan serumit 

transportasi darat. 

C. Moda Tranportasi Udara 

Moda transportasi udara terdiri atas seluruh bentuk alat transportasi yang 

beroperasi di udara. Klasifikasi modelnya (bentuknya) secara fisik juga tidak banyak 

seperti halnya transportasi di darat. 

B. Moda Transportasi Berdasarkan Prasarana 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, salah satu komponen transportasi 

adalah prasarana (infrastruktur). Komponen prasarana terdiri dari dua kelompok, yaitu: 

1. Jalan yang berupa jalur gerak seperti jalan raya, jalan baja, jalan air/udara, dan jalan 

khusus. 

2. Terminal yang berupa suatu tempat awal atau akhir suatu pergerakan seperti: 

a. Terminal jalan raya (stasiun bus, perhentian bus, dan lain-lain) 

b. Terminal jalan rel yaitu stasiun kereta api 

c. Terminal jalan air yaitu pelabuhan dan dermaga 

d. Terminal jalan udara yaitu bandar udara 

e. Terminal jalan khusus seperti gudang atau pembangkit dan lain-lain 

Jika dilihat bentuk-bentuk transportasi berdasarkan kedua kelompok komponen 

prasarana tersebut maka moda transportasi dapat dibagi dan dijelaskan pada tabel 

dibawah ini: 
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Tabel II. 3 
Bentuk Moda Transportasi Berdasarkan Kelompok Prasarana yang Digunakan (dilalui) 

No 
Prasarana yang Digunakan/Dilalui Bentuk Model, Moda 

Transportasi Jalur Gerak (Way) Terminal 

1 Jalan raya Terminal jalan raya Sepeda motor, sepeda, mobil, 

minibus, truk kecil/pick up, bus, truk 

dan lain-lain 

2 Jalan rel/baja Stasiun kereta api Kereta api (lokomotif dan gerbong) 

3 Jalan air 

Sungai, danau, 

penyeberangan 

Laut 

Pelabuhan dan 

Dermaga 

Kapal, perahu, perahu motor 

4 Jalan Udara Bandar Udara Pesawat terbang, helikopter, dan 

lain-lain 

5 Jalan Khusus (Kabel, 

Pipa, Ban Berjalan) 

Gedung, Kilang, dan 

lain-lain 

Pita, sabuk, lori, eskalator, lift, dan 

lain-lain 

Sumber: Fidel Miro, 2011 

C. Moda Transportasi Berdasarkan Jangkauan Wilayah Pelayanan 

Jangkauan wilayah pelayanan transportasi yakni transportasi lokal (desa dan kota), 

regional (provinsi), dan nasional (antar provinsi). Berikut merupakan tabel bentuk moda 

transportasi berdasarkan jangkauan wilayah pelayanannya (geografis administrasi): 

Tabel II. 4 
Bentuk Moda Transportasi Menurut Jangkauan Wiayah Pelayanannya (Geograsis Administrasi) 

No 

Jangkauan (Wilayah Pelayanan) 
Moda 

Transportasi 

Bentuk-Bentuk Alat 

Transportasi Secara Fisik 
Hirarki 

Kewilayahan 

Batas 

Administrasi 

1 LOKAL Desa dan 

kota 

Moda transportasi 

lokal atau moda 

transportasi desa 

dan kota 

Minibus (angkutan 

pedesaan), sepeda, 

sepeda motor (ojek), 

gerobak, minibus (angkutan 

kota), bus kota, pejalan 

kaki, bemo, bajaj, kapal 

sungai, danau, kereta api 

(contoh: kereta api 

Jabodetabek), taksi, becak, 

becak motor, truk dalam 

kota, dan lain-lain 

2 REGIONAL Dalam 

provinsi 

Moda transportasi 

regional atau 

moda transportasi 

antar kota dalam 

provinsi (AKDP) 

Bus sedang/besar, truk 

sedang/besar, kapal 

sungai, danau, 

penyeberangan, kapal laut, 

kereta api, pesawat 

terbang, dan lain-lain 

3 NASIONAL Antar 

provinsi 

Moda transportasi 

nasional atau 

moda transportasi 

 Bus sedang/besar, truk 

sedang/besar, kereta api, 

kapal sungai, danau, dan 

penyeberangan, kapal laut, 
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No 

Jangkauan (Wilayah Pelayanan) 
Moda 

Transportasi 

Bentuk-Bentuk Alat 

Transportasi Secara Fisik 
Hirarki 

Kewilayahan 

Batas 

Administrasi 

antar kota antar 

provinsi (AKAP) 

pesawat terbang, dan lain-

lain 

4 INTERNASIONAL Antar negara Moda transportasi 

internasional atau 

moda transportasi 

lintas batas 

Bus sedang/besar, truk 

sedang/besar, kapal laut 

penumpang/barang, 

pesawat terbang, dan lain-

lain 

Sumber: Fidel Miro, 2011 

 

D. Moda Transportasi Berdasarkan Sifat Pelayanan 

Sifat pelayanan suatu moda atau sistem transportasi secara keseluruhan didasarkan 

kepada siapa sistem transportasi itu memberikan pelayanannya, apakah untuk 

keperluan perorangan (individu) atau untuk keperluan banyak orang (digunakan secara 

bersama-sama). Berdasarkan hal ini, moda (bentuk) transportasi dapat diklasifikasikan 

ke dalam 2 kelompok besar (Miro, 2004) ialah: 

A. Moda Transportasi Pribadi 

Moda transportasi ini merupakan bentuk alat transportasi yang pelayanannya hanya 

diperuntukan bagi perorangan dengan ciri operasi sebagai berikut: 

a. Pemakaiannya bebas murni menurut keinginan si pemiliknya, apakah mau 

dipakai atau tidak dipakai sama sekali 

b. Asal dan tujuannya tidak ditentukan dalam aturan trayek, tetapi tergantung 

kepada dari mana pemilik alat transportasi itu berangkat (awal pergerakan) dan 

ke mana tujuannya (akhir perjalanannya) 

c. Bebas berhenti pada tempat-tempat berhenti yang diizinkan dan bebeas 

melewati ruas-ruas jalan untuk moda transportasi jalan raya, tetapi biaya 

pemeliharaan dan bahan bakar menjadi tanggungan si pemakai angkutan 

pribadi itu sendiri 

Bentuknya secara fisik di antaranya yang lazim dilihat adalah: 

a. Jalan kaki (darat/jalan raya) 

b. Sepeda (darat/jalan raya) 

c. Sepeda motor (darat/jalan raya) 

d. Mobil penumpang pribadi (darat/jalan raya) 

e. Gerobak, pedati untuk angkutan barang (darat/jalan raya) 

f. Truk kecil atau pick up (darat/jalan raya) 

B. Moda Transportasi Umum (Angkutan Umum) 
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Moda ini merupakan alat trasportasi yang pelayanannya ditujukan untuk sejumlah 

orang secara bersama-sama. Masing-masing penumpang membayar ongkos sesuai 

tarif dan jarak, menerima pelayanan secara bersama-sama, tetapi si pemakai angkutan 

umum tidak lagi memikirkan biaya pemeliharaan dan bahan bakar kendaraan. Ciri 

operasi pelayanan moda ini ialah sebagai berikut: 

a. Pemakai harus menyesuaikan diri dengan asal dan tujuan (trayek) angkutan 

b. Titik asal, tujuan serta rute yang dilalui tetap dan sangat tergantung dengan 

trayek yang sudah ditentukan dalam peraturan 

c. Menghentikan kendaraan harus pada tempat-tempat yang sudah ditentukan 

dalam peraturan trayek dan peraturan operator angkutan. 

d. Berikut yang lazim dilihat diantaranya adalah: 

 Sepeda dan sepeda motor atau ojek (darat/jalan raya) – non trayek 

 Becak dan becak motor (darat/jalan raya) – non trayek 

 Bajaj (darat/jalan raya) – non trayek 

 Taksi (darat/jalan raya) – non trayek 

 Bemo (darat/jalan raya) – dalam trayek 

 Mobil penumpang kecil/mikrolet (darat/jalan raya) – dalam trayek 

 Bus (darat/jalan raya) – dalam trayek, dalam kota dan antar kota 

 Truk (darat/jalan raya) – non trayek/negosiasi 

 Kereta api (darat/jalan rel) – dalam trayek, dalam kota dan antar kota 

 Kapal sungai, danau, penyeberangan (darat/air) – dalam trayek, dalam kota 

dan antar kota 

 Kapal laut penumpang (laut/air) – dalam trayek 

 Kapal laut barang (laut/air) – non trayek/negosiasi 

 Pesawat terbang (udara) – dalam trayek 

 Disamping kedua kelompok moda transportasi di atas, masih ada satu kelompok 

moda transportasi lagi yang sifat pelayanannya berimbang di tengah-tengah antara 

moda transportasi pribadi dengan moda transportasi umum, yaitu kelompok moda 

transportasi yang beroperasi tidak dalam trayek yang ditentukan (non trayek) dan 

berkapasitas terbatas yaitu moda transportasi paratransit yang bentuk fisiknya dapat 

berupa: 

a. Taksi 

b. Bajaj 

c. Becak dayung dan becak motor 

d. Ojek (sepeda dan sepeda motor) 
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e. Bus Jemputan 

f. Bus Perumahan 

 Taksi, bajaj, becak dayung, dan becak motor sudah merupakan moda transportasi 

yang resmi diakui oleh pemerintah, sedangkan ojek, omprengan, dan bus jemputan 

belum secara resmi diakui pemerintah. Ketiganya merupakan milik pribadi yang 

ditawarkan kepada orang lain. Di kota-kota besar para pengembang membangun 

komplek perumahan skala besar yang karena kebutuhan lahannya begitu luas, tidak 

mungkin lagi memperoleh lahan di dekat kota tetapi harus di daerah yang jauh dan 

tidak dilintasi oleh moda transportasi bertrayek. Untuk menarik minat masyarakat, para 

pengembang seperti ini menyediakan sendiri bus khusus untuk para penghuni 

perumahan yang mereka bangun untuk alat transportasi khusus untuk para penghuni 

ke tempat kerja. 

E. Moda Transportasi Berdasaran Objek yang Dipindahkan 

Bermacam-macam bentuk objek yang dipindahkan oleh alat transportasi sehingga 

bermacam-macam pula model moda transportasi yang digunakan. Perkembangan 

teknologi transportasi dewasa ini juga ditandai oleh semakin meningkatknya jumlah dan 

jenis objek yang dipindahkan. Berdasarkan bentuk dan jumlah objek yang diangkutnya, 

maka alat transportasi dapat dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut: 

a. Kategori benda hidup, yaitu manusia 

 Bus penumpang yang berukuran kecil, sedang dan besar di jalan raya 

 Kereta api penumpang di jalan baja atau rel 

 Kapal penumpang di air (sungai, danau, penyeberangan dan laut) 

 Pesawat penumpang di udara 

 Khusus seperti lift, eskalator, dan kereta gantung 

b. Kategori benda mati dan hewan yang hidup, yaitu barang dan hewan 

 Truk kecil (pick up), sedang, besar, truk gandeng artikulasi di jalan raya 

 Kereta api barang dan peti kemas di jalan baja atau rel 

 Kapal barang serta kapal peti kemas 

 Pesawat terbang kombi (campuran barang dan penumpang) dan kargo 

 Khusus seperti lori, ban berjalan dan lain-lain 

c. Kategori benda-benda cair yaitu air atau minyak, merupakan moda transportasi 

yang dirancang untuk memindahkan benda-benda cair seperti air, minyak, 

bahan bakar dan lain-lain atau gas, seperti elpiji, nitrogen, dan lain-lain. Secara 

fisik bentuknya berupa: 
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 Mobil (truk) tangki di jalan raya 

 Pipa di jalan khusus 

 Kereta api dengan gerbong tangki di jalan baja atau rel 

 Kapal-kapal tanker di air (sungai atau laut) 

d. Kategori benda curah yaitu semen, batu bara, pasir halus 

 Truk pengangkut semen dan batu bara di jalan raya 

 Kereta api dengan gerbong khusus pengangkut semen dan batu bara di 

jalan baja atau rel 

 Kapal-kapal khusus pengangkut semen dan batu bara di air (sungai atau 

laut) 

 Moda khusus pengangkut benda-benda curah semen, pasir halus atau 

batu bara di jalan khusus seperti kereta gantung, lori dan lain-lain 

e. Kategori barang mewah seperti kendaraan, alat elektronik, pecah belah 

f. Kategori jumlah sedikit, sedang dan banyak 

g. Barang-barang khusus lainnya yang perlu dilindungi dan diprioritaskan segera 

diangkyt seperti buah-buahan, sayuran, ikan yang diawetkan, es batu, atau 

bahkan jenazah manusia. 

 

F. Moda Transportasi Berdasarkan Tenaga Pendorong 

Perkembangan teknologi transportasi juga ditandai oleh peningkatan kekuatan 

propulsi (mekanisasi dalam transportasi). Saat ini manusia telah dapat membuat 

berbagai macam propulsi seperti mesin jet, mesin diesel dan mesin otto, tenaga surya, 

tenaga nuklir, tenaga listrik mulai dari tenaga angin, tenaga hewan dan manusia. 

Sebelumnya, telah ada moda transportasi berupa kereta api uap, kapal uap (kapal api), 

kapal layar, dan lain-lain. 

 Dari sekian bentuk teknologi propulsi transportasi yang sudah diuraikan di atas, 

pada dasarnya hanya ada dua klasifikasi bentuk teknologi transportasi ini, yaitu moda 

transportasi alamiah (tanpa motor penggerak) dan moda transportasi mekanis (dengan 

motor penggerak). 

2.1.3 Manajemen Penyediaan Jasa Transportasi 

Pengelolaan sistem transportasi dari sisi penyediaan jasa dapat berarti sebagai 

upaya pengadaan seluruh komponen sistem transportasi sesuai jumlah yang dibutuhkan 

oleh masyarakat yang didasari oleh besaran jumlah kebutuhan perjalanan yang telah 

diperkirakan sebelumnya. Jadi, dalam hal ini, pengelola harus mengupayakan agar 
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pengadaan semua komponen sistem transportasi dari seluruh bentuk moda dalam tatanan 

sistem transportasi yang luas itu berimbang dengan besaran estimasi jumlah kebutuhan 

perjalanan yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. 

Mengelola pengadaan semua komponen dalam sistem transportasi untuk seluruh 

bentuk moda transportasi dapat dilakukan dengan teknik pengukuran kinerja yang berupa 

(Salim, 2004): 

a. Kapasitas seluruh komponen sistem transportasi dalam menampung objek yang 

diangkut. Sebagai contoh, kapasitas angkut kendaraan, kapasitas terminal, kapasitas 

jalan raya dalam mengalirkan arus lalu lintas, dan seterusnya 

b. Kondisi teknis seluruh komponen sistem transportasi seperti layak pakai atau tidak 

layak pakai, baru, rusak, berteknologi tinggi. 

c. Peralatan penunjang yang cukup untuk mendukung kelancaran operasional sistem 

transportasi. 

d. Kualitas personel (sumber daya manusia) yang mengelola atau menyediakannya. 

e. Jaringan trayek dan ketepatakn waktu operasi, berapa banyaknya lokasi yang dilayani 

oleh angkutan umum apakah itu dalam kota, antar kota, pelayaran, penerbangan dan 

banyaknya kendaraan yang melayani setiap waktu 

Peningkatan kapasitas, perbaikan kondisi teknis, pengadaan peralatan penunjang, 

peningkatan mutu personel, dan perluasan jaringan trayek dapat dilakukan dengan didasari 

oleh: 

a. Prinsip-prinsip manajerial yaitu penggunaan tenaga orang lain untuk mencapai tujuan 

b. Fungsi-fungsi manajerial yaitu: 

- Perencanaan 

- Pendanaan 

- Pemasaran 

- Pengorganisasian/Strukturisasi 

- Keserasian hubungan 

- Pengawasan 

c. Konsep-konsep manajerial yaitu kualitas (Q), biaya rendah (C), dan tepat waktu (D) 

 

Penyedia layanan sistem transportasi yang didasari prinsip manajemen fungsi 

manajemen, dan konsep manajemen seperti dijelaskan di atas dapat berupa perorangan 

atau kelompok yang berwujud sebagai lembaga, organisasi atau sebuah badan usaha. 

Badan usaha dapat dimiliki oleh swasta, koperasi (kerjasama perorangan) atau pemerintah 

yang dapat berupa badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah 
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(BUMD) atau bahkan pemerintah sendiri secara langsung. Setiap penyedia layanan sistem 

transportasi, dan apa pun komponen sistem transportasi itu, semuanya harus mutlak 

mengacu pada prinsip-prinsip manajemen, fungsi-fungsi manajemen, dan konsep 

manajemen yaitu QCD. QCD adalah istilah manajemen yang merupakan singkatan dari 

quality (bermutu), cost (biaya terjangkau), dan delivery (cepat, tepat waktu). 

2.1.4 Bus Rapid Transit (BRT) 

Teori tentang BRT menurut buku Modul 3b berjudul Angkutan Bus Cepat karya 

Lloyd Wright (Institiute for Transportation and Development Policy) tahun 2002 menjelaskan 

bahwa alat transportasi bus di kebanyakan belahan dunia saat ini tidaklah mendorong 

besarnya keinginan baik pelanggan. Pelayanan bus sering kali tidak dapat diandalkan, tidak 

nyaman, dan berbahaya. Sebaliknya, para pembuat rencana transportasi dan pejabat 

publik terkadang malah berbalik pada alternatif angkutan umum seperti kereta Metro. 

Namun ada suatu alternatif antara layanan untuk orang tidak berada dan beban kota yang 

tinggi. Bus Rapid Transit (Angkutan Bus Cepat / BRT) bisa memberikan layanan angkutan 

berkualitas tinggi seperti Metro dengan besar biaya hanya sebagian dari biaya pilihan-

pilihan lainnya. 

 Asal mula Bus Rapid Transit dapat ditelusuri kembali dari para perencana dan 

pejabat Aemerika Latin yang berusaha mencari sebuah solusi dengan biaya yang efektif 

bagi dilema transportasi kota. Pertumbuhan pusat-pusat kota Amerika Latin yang cepat 

sejak tahun 1970-an memberi tekanan yang tinggi bagi penyedia layanan transportasi kota. 

Menghadapi tingginya pertumbuhan populasi penduduk yang bergantung pada transportasi 

umum dan karena terbatasnya sumber-sumber dana, para perencana kota Amerika Latin 

merasa ditantang untuk menciptakan suatu paradigma transportasi baru. Satu jawaban 

yang cerdas adalah Bus Rapid Transit, sistem metro darat yang memanfaatkan jalur-jalur 

bus eksklusif. Para pengembang sistem BRT Amerika Latin dengan cerdik mengamati 

bahwa tujuan akhirnya adalah unyuk memindahkan manusia dengan cepat, efisien dan 

murah, dan bukanlah memindahkan kendaraannya. 

 Saat ini, konsep BRT ini semakin meningkat pemanfaatannya di kota-kota sebagai 

solusi angkutan yang murah. Karena munculnya percobaan-percobaan baru dalam BRT, 

pembaruan dalam BRT ini terus berkembang. Secara umum, BRT adalah angkutan 

berorientasi pelanggan yang berkualitas tinggi, yang memberikan mobilitas perkotaan yang 

cepat, nyaman dan murah. BRT juga dikenal dengan nama lain di berbgai tempat, termasuk 

Sistem Bus Berkapasitas Tinggi, Sistem Bus Berkualitas Tinggi, Bus-Metro, Sistem Bus 

Ekspres, dan Sistem Busway. Sistem BRT menggabungkan kebanyakan aspek berkualitas 
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tinggi dari sistem metro bawah tanah yang untunglah tidak mahal. Oleh karena itu, sistem 

BRT juga dikenal sebagai sistem “metro darat”. 

Ciri-ciri utama sistem BRT meliputi: 

a. Jalur bus terpisah 

b. Naik dan turun kendaraan yang cepat 

c. Stasiun dan terminal yang bersih, aman, dan nyaman 

d. Penarikan ongkos sebelum berangkat yang efisien 

e. Penandaan yang jelas dan mudah dikenali, dan tampilan informasi yang serta merta 

(real time) 

f. Prioritisasi angkutan di persimpangan 

g. Integrasi moda di stasiun dan terminal 

h. Teknologi bus yang bersih 

i. Identitas pemasaran yang canggih 

j. Layanan pelanggan yang sangat baik 

2.1.5 Sarana Prasarana Penunjang BRT 

Menurut Badan Litbang Departemen Perhubungan (2004), sarana dan prasarana 

pelayanan busway bagi penumpang pada dasarnya diperuntukkan agar fungsi dan 

mekanisme pergerakan busway secara efektif, efisien, aman dan nyaman. Berikut 

merupakan beberapa istilah dan pengertian sarana dan prasarana busway: 

1. Lajur khusus : terletak di sisi jalur cepat dan dipisahkan oleh garis untuk tanda 

pembuka jalan yang berwarna berbeda dari jalur lalu lintas lainnya dan disertai 

dengan tulisan jalur bus dengan lambang-lambang sebagai pelengkap antara lain: 

a. Paku jalan 

b. Kerucut lalu lintas 

c. Pulau-pulau lalu lintas 

d. Pemisahan fisik 

e. Rambu (rambu berakhirnya jalur busway, rambu arah yang dituju lajur busway, 

rambu petunjuk awal berlakunya jalur busway, rambu petunjuk jenis kendaraan 

yang dapat menggunakan jalur busway, papan tambahan batas waktu 

penggunaan lajur) 

2. Halte : berada di pemisah jalur cepat berfungsi untuk pemberhentian dan 

pemberangkatan (menaikkan dan menurunkan) penumpang, serta digunakan untuk 

penumpang antri membeli karcis dan menunggu kedatangan busway secara tertib, 

aman, dan nyaman. Di dalamnya terdapat beberapa fasilitas yaitu loket penjualan 
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karcis, lampu penerangan dan pendingin ruangan, pintu keluar – masuk, ruang 

tunggu dan petugas tiket dan keamanan. 

3. Fasilitas penyeberangan orang : dibangun sedemikian rupa dengan kelandaian 

yang nyaman dilengkapi dengan fasilitas untuk pengontrolan karcis/tiket, lampu 

penerangan, jadwal dan rute perjalanan, telepon umum, serta fasilitas pengaduan. 

4. Armada : berupa bus berukuran besar dengan kapasitas 30 orang penumpang 

duduk dan 55 orang penumpang berdiri (dengan alat pegang ayun), dilengkapi 

dengan fasilitas pendingin, fasilitas komunikasi pada ruang kemudi yang 

dihubungkan dengan pusat kontrol berguna untuk komunikasi pengemudi dan 

operator serta memberikan informasi kepada penumpang, dan pintu otomatis keluar 

masuk dari sisi kanan dan kiri. 

5. Pusat kendali : berfungsi untuk memonitor posisi bus dan kondisi dari setiap halte 

yang ada 

6. Kebersihan : pada setiap elemen prasarana busway antara lain jembatan 

penyeberangan, halte bus, dan juga bus itu sendiri 

7. Pengoperasian busway 

 

2.1.6 Biaya Operasional Kendaraan 

Sistem transportasi dapat memberikan pelayanan jika komponen yang ada dalam 

sistem transportasi yaitu prasarana (infrastruktur), sarana, dan pengoperasian 

digabungkan atau diadakan secara serentak. Hal ini berarti bahwa dalam pengadaan 

prasarana harus dikeluarkan biaya pengadaan prasarana misalnya: 

a. Biaya pembangunan jalan, pelebaran jalan, pemeliharaan jalan, dan seterusnya 

b. Biaya pembangunan dan biaya pengoperasian terminal bus, stasiun kereta api, 

pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan penyeberangan, bandar udara, dan 

seterusnya 

c. Biaya pembangunan dan pemeliharaan jalan rel 

Untuk komponen sarana harus dikeluarkan biaya pengadaan sarana kendaraan misalnya: 

a. Biaya pembelian dan pengoperasian kendaraan bus, mikrolet, dan seterusnya 

b. Biaya pembelian dan pengoperasian lokomotif dan rangkaian gerbong kereta api 

c. Biaya pembelian dan pengoperasian kapal laut 

d. Biaya pembelian dan pengoperasian pesawat terbang 

Seluruh biaya untuk pengadaan bagian-bagian komponen prasarana dan pelayanan 

sarana tersebut dihitung sampai didapatkan besaran biaya total yang disebut dengan biaya 

konstruksi untuk pengadaan komponen prasarna jalan dan terminalnya, dan biaya 
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operasional kendaraan (BOK) untuk pengadaan komponen pelayanan sarana 

kendaraannya. 

Sarana kendaraan adalah salah satu dari komponen sistem transportasi yang dapat 

bergerak, mengangkut, dan memindah-tempatkan objek yang diangkut (orang dan/atau 

barang). Dalam melaksanakan tugas mengangkut objek yang diangkut tersebut sarana 

kendaraan ini akan mengeluarkan biaya-biaya yang besar kecilnya sangat ditentukan oleh 

kondisi ketersediaan elemen prasarana jalan dan terminal (infrastruktur) baik kuantitas 

maupun kualitasnya. Bentuk sarana ini dapat berupa mobil pribadi, mobil umum seperti 

bus, mikrolet, sepeda motor, rangkaian gerbong kereta api, kapal laut, dan pesawat 

terbang. 

Biaya-biaya yang biasa timbul dalam operaional berbagai bentuk sarana kendaraan ini 

disebut sebagai biaya operasi sarana kendaraan (BOK) yang terdiri dari (Simbolon, 2003): 

a. Biaya tergantung jarak yakni biaya yang jumlahnya tergantung jauh dekatnya jarak 

tempuh 

b. Biaya tergantung kecepatan yakni biaya yang besar kecilnya ditentukan oleh cepat 

lambatnya kendaraan melaju. Biasanya semakin cepat kendaraan bergerak akan 

semakin rendah biaya yang dikeluarkan 

c. Biaya tergantung waktu yakni biaya yang besar kecilnya oleh waktu operasi 

d. Biaya investasi yakni biaya yang merupakan pengeluaran untuk pembelian armada 

kendaraan (gerbong KA, mobil, kapal laut, sepeda motor, pesawat terbang, dan lain-

lain) 

Dari keempat kelompok tersebut terdapat elemen BOK yang terdiri dari: 

a. Biaya tetap terdiri atas (1) biaya tetap (harga pembelian armada), (2) penyusutan 

nilai buku armada, premi asuransi, (3) gaji karyawan dan kru, (4) biaya administrasi 

dan kantor, (5) pajak kendaraan bermotor dan pajak lain 

b. Biaya berubah-ubah tergantung operasi yang terdiri atas (1) bahan bakar minyak 

(BBM), (2) pelumas, (3) ban, (4) pemeliharaan armada, (5) pengeluaran lain yang 

tak terduga. 

Membengkaknya biaya sangat dipengaruhi oleh kuantitas maupun kualitas 

prasarana/infrastruktur jalan dan terminal. 

2.1.7 Faktor Muatan (Load Factor) 

Faktor muatan (load factor) merupakan pembagian antara permintaan (demand) yang 

ada dengan pemasukan (supply) yang tersedia. Faktor muatan dapat menjadi petunjuk 

untuk mengetahui apakah jumlah armada yang ada masih kurang, mencukupi, atau 

melebihi kebutuhan suatu lintasan angkutan umum serta dapat dijadikan indikator dalam 
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mewakili efisiensi suatu rute. Load factor angkutan umum di setiap rutenya berkisar mulai 

30% sampai 100%. 

 BRT Planning Guide (2007) mendefinisikan load factor sebagai “the percentage of 

a vehicle’s total capacity that is actually occupied”. Maksud dari definisi tersebut adalah 

load factor atau faktor beban dapat diartikan sebagai suatu rasio antara jumlah penumpang 

yang berada dalam bus dengan kapasitas muat bus. Pada umumnya, semakin besar faktor 

beban, maka semakin menguntungkan sistem yang ada. Karena penumpang semakin 

banyak maka semakin banyak pula keuntungan yang didapat. Namun dalam aplikasinya, 

kondisi tersebut tidak disarankan mengingat tingkat kenyamanan penumpang dan 

beberapa konsekuensi negatif yang dapat ditimbulkan.  

Standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk 

nilai load factor adalah 70% (0,7) dan terdapat cadangan 30% untuk mengakomodasi 

kemungkinan lonjakan penumpang, serta pada tingkat ini kesesakan penumpang di dalam 

kendaraan masih dapat diterima. Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 

1993, mengatur tentang penambahan kendaraan untuk trayek yang sudah terbuka dengan 

menggunakan faktor muatan di atas 70% kecuali untuk trayek perintis. Untuk trayek reguler 

dalam kota, faktor muatan yang dimaksud adalah dengan menggunakan pendekatan 

dinamis yaitu dengan memperhitungkan load factor pada seluruh ruas jalan agar tidak 

terjadi kelebihan penawaran. 

Nilai load factor dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

Lf = 
𝑃𝑠𝑔

𝐶
𝑥 100% 

dimana: 

Lf = Faktor muatan (load factor) 

Psg = Total Penumpang pada tiap zona 

C = Kapasitas 

 

2.1.8 Pernentuan Jumlah Armada Optimal 

Menurut Natal Pangondian (2016), penentuan jumlah armada optimal dilakukan dengan 

metode Break Even yang berdasarkan pada prinsip keseimbangan antara Biaya 

Operasional Kendaraan (BOK) dan pendapatan. Menurut Tamin (1999), rumus yang 

digunakan untuk penentuan jumlah armada optimal adalah sebagai berikut: 

KT = (LF/LFBE) x ∑KO 

LFBE = (BOK/PD) x LF 

dimana: 

LF = Load Factor 
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LFBE = Load faktor pada kondisis Break Even 

BOK = Biaya Operasional Kendaraan 

KT = Jumlah Armada Optimal 

PD = Pendapatan yang diterima 

Pendapatan per rit ditentukan dengan persamaan: 

PDr = Pgr x Tr 

dimana: 

Pgr = Jumlah penumpang yang di angkut per rit 

Tr = Tarif per penumpang 

PDr = Pendapatan yang diterima per rit 

 

2.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan tahapan yang ditempuh dalam penyusunan sebuah 

penelitian. Metode perencanaan terdiri dari metode pengumpulan data, kebutuhan data, 

metode analisis, teknik atau alat analisis, dan yang terakhir adalah sintesis metode analisis. 

Berikut merupakan penjabaran dari metode perencanaan: 

2.2.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pengumpulan data primer 

dan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan 

kegiatan langsung di lapangan seperti observasi lapangan, penyebaran kuesioner dan juga 

wawancara. Sedangkan pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan mencari 

literatur di internet dan data dari instansi. Berikut merupakan penjabaran metode 

pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini: 

A. Pengumpulan Data Primer 

Pengumpulan data primer yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan 

melakukan observasi lapangan dan juga wawancara. Observasi lapangan dilakukan 

dengan menaiki BRT Trans Semarang pada tiap koridor untuk mencari sampel Load 

Factor pada masing-masing koridor. Kemudian, wawancara dilakukan kepada badan 

yang mengelola BRT Trans Semarang (BLU UPTD Trans Semarang) dan juga kepada 

awak bus Trans Semarang. Hal ini dilakukan untuk menggali informasi yang terkait 

dengan penelitian ini. 

B. Pengumpulan Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan 

menelaah dokumen yang didapatkan dari literatur dan juga instansi terkait. Dalam 
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penelitian ini, instansi terkait yang dimaksud adalah BLU UPTD Trans Semarang yang 

merupakan badan pengelola BRT Trans Semarang.  

2.2.2 Kebutuhan Data 

Kebutuhan data disajikan dalam bentuk tabel yang kemudian disebut dengan tabel 

kebutuhan data. Tabel kebutuhan data merupakan tabel yang di dalamnya berisi tentang 

data apa saja yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Tabel kebutuhan data merinci dengan 

jelas nama data, unit data, jenis data, tahun data, sumber data, cara pengumpulan data 

dan juga manfaat dari data yang dibutuhkan tersebut. Data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini akan dijelaskan pada tabel kebutuhan data berikut: 

Tabel II. 5 
Kebutuhan Data 

No Nama Data Unit Data 
Jenis 

Data 

Tahun 

Data 

Sumber 

Data 

Cara 

Pengumpulan 

Data 

Gambaran Umum 

1 Jumlah Penduduk 

Kota Semarang 

Kota 

Semarang 
Sekunder 2017 

BPS Kota 

Semarang 

Telaah 

Dokumen 

2 Kepadatan 

Penduduk Kota 

Semarang 

Kota 

Semarang 
Sekunder 2017 

BPS Kota 

Semarang 

Telaah 

Dokumen 

3 Peta Jaringan 

Jalan Kota 

Semarang 

Kota 

Semarang 
Sekunder 2015 

Bappeda 

Kota 

Semarang 

Telaah 

Dokumen 

4 Jumlah Angkutan 

Umum Kota 

Semarang 

Trans 

Semarang 
Sekunder 2017 

BLU Trans 

Semarang 

Telaah 

Dokumen 

5 Sejarah atau Profil 

BRT Trans 

Semarang 

Trans 

Semarang 
Sekunder 2017 

BLU Trans 

Semarang 

Telaah 

Dokumen 

6 Koridor BRT Trans 

Semarang 

Trans 

Semarang 
Sekunder 2017 

BLU Trans 

Semarang 

Telaah 
Dokumen 

7 Tarif BRT Trans 

Semarang 

Trans 

Semarang 
Sekunder 2017 

BLU Trans 

Semarang 

Telaah 
Dokumen 

8 Jumlah Armada 

Trans Semarang 

Trans 

Semarang 
Sekunder 2017 

BLU Trans 

Semarang 

Telaah 
Dokumen 

9 Jumlah 

Penumpang BRT 

Trans Semarang 

Tahun 2010-2017 

Trans 

Semarang 
Sekunder 

2010-

2017 

BLU Trans 

Semarang 

Telaah 
Dokumen 

10 Pendapatan BRT 

Trans Semarang 

Tahun 2017 

Trans 

Semarang 
Sekunder 2017 

BLU Trans 

Semarang 

Telaah 
Dokumen 

11 Jumlah Shelter 

BRT Trans 

Semarang 

Trans 

Semarang 
Sekunder 2017 

BLU Trans 

Semarang 

Telaah 
Dokumen 
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No Nama Data Unit Data 
Jenis 

Data 

Tahun 

Data 

Sumber 

Data 

Cara 

Pengumpulan 

Data 

Biaya Operasional Kendaraan 

Karakteristik Kendaraan 

12 Tipe Kendaraan Trans 

Semarang 
Sekunder 2017 

BLU Trans 

Semarang 

Telaah 
Dokumen 

13 Jenis Pelayanan Trans 

Semarang 
Sekunder 2017 

BLU Trans 

Semarang 

Telaah 
Dokumen 

14 Kapasitas Angkut Trans 

Semarang 
Sekunder 2017 

BLU Trans 

Semarang 

Telaah 
Dokumen 

Produksi Per Bus 

15 Km Tempuh Per 

Rit 

Trans 

Semarang 
Sekunder 2017 

BLU Trans 

Semarang 

Telaah 
Dokumen 

16 Frekuensi Trans 

Semarang 
Sekunder 2017 

BLU Trans 

Semarang 

Telaah 
Dokumen 

17 Km tempuh per 

hari 

Trans 

Semarang 
Sekunder 2017 

BLU Trans 

Semarang 

Telaah 
Dokumen 

18 Hari Operasi per 

Bulan 

Trans 

Semarang 
Sekunder 2017 

BLU Trans 

Semarang 

Telaah 
Dokumen 

19 Hari Operasi per 

Tahun 

Trans 

Semarang 
Sekunder 2017 

BLU Trans 

Semarang 

Telaah 
Dokumen 

20 Km Tempuh per 

Bulan 

Trans 

Semarang 
Sekunder 2017 

BLU Trans 

Semarang 

Telaah 
Dokumen 

21 Km Tempuh per 

Tahun 

Trans 

Semarang 
Sekunder 2017 

BLU Trans 

Semarang 

Telaah 
Dokumen 

22 Seat km per rit Trans 

Semarang 
Sekunder 2017 

BLU Trans 

Semarang 

Telaah 
Dokumen 

23 Seat km per hari Trans 

Semarang 
Sekunder 2017 

BLU Trans 

Semarang 

Telaah 
Dokumen 

24 Seat km per bulan Trans 

Semarang 
Sekunder 2017 

BLU Trans 

Semarang 

Telaah 
Dokumen 

25 Seat km per tahun Trans 

Semarang 
Sekunder 2017 

BLU Trans 

Semarang 

Telaah 
Dokumen 

Biaya per Seat Km 

26 Biaya Penyusutan Trans 

Semarang 
Sekunder 2017 

BLU Trans 

Semarang 

Telaah 
Dokumen 

27 Biaya Bunga 

Modal 

Trans 

Semarang 
Sekunder 2017 

BLU Trans 

Semarang 

Telaah 
Dokumen 

28 Biaya awak 

kendaraan per bus 

Trans 

Semarang 
Sekunder 2017 

BLU Trans 

Semarang 

Telaah 
Dokumen 

29 Biaya BBM Trans 

Semarang 
Sekunder 2017 

BLU Trans 

Semarang 

Telaah 
Dokumen 

30 Biaya Ban Trans 

Semarang 
Sekunder 2017 

BLU Trans 

Semarang 

Telaah 
Dokumen 

31 Biaya 

Pemeliharaan / 

Reparasi 

Kendaraan 

Trans 

Semarang 
Sekunder 2017 

BLU Trans 

Semarang 

Telaah 
Dokumen 
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No Nama Data Unit Data 
Jenis 

Data 

Tahun 

Data 

Sumber 

Data 

Cara 

Pengumpulan 

Data 

32 Biaya Retribusi 

Terminal 

Trans 

Semarang 
Sekunder 2017 

BLU Trans 

Semarang 

Telaah 
Dokumen 

33 Biaya PKB (STNK) Trans 

Semarang 
Sekunder 2017 

BLU Trans 

Semarang 

Telaah 
Dokumen 

34 Biaya Asuransi 

Kendaraan 

Trans 

Semarang 
Sekunder 2017 

BLU Trans 

Semarang 

Telaah 
Dokumen 

35 Biaya Pegawai 

Kantor 

Trans 

Semarang 
Sekunder 2017 

BLU Trans 

Semarang 

Telaah 
Dokumen 

36 Gaji dan 

Tunjangan 

Trans 

Semarang 
Sekunder 2017 

BLU Trans 

Semarang 

Telaah 
Dokumen 

37 Penyusutan 

peralatan pool dan 

bengkel 

Trans 

Semarang 
Sekunder 2017 

BLU Trans 

Semarang 

Telaah 
Dokumen 

38 Pemeliharaan 

Kantor, bengkel 

dan peralatannya 

Trans 

Semarang 
Sekunder 2017 

BLU Trans 

Semarang 

Telaah 
Dokumen 

39 Biaya administrasi 

kantor per tahun 

Trans 

Semarang 
Sekunder 2017 

BLU Trans 

Semarang 

Telaah 
Dokumen 

40 Biaya listrik, air 

dan telepon per 

tahun 

Trans 

Semarang 
Sekunder 2017 

BLU Trans 

Semarang 

Telaah 
Dokumen 

41 Biaya perjalanan 

dinas per tahun 

Trans 

Semarang 
Sekunder 2017 

BLU Trans 

Semarang 

Telaah 
Dokumen 

42 Pajak bumi dan 

bangunan 

Trans 

Semarang 
Sekunder 2017 

BLU Trans 

Semarang 

Telaah 
Dokumen 

43 Biaya izin usaha Trans 

Semarang 
Sekunder 2017 

BLU Trans 

Semarang 

Telaah 
Dokumen 

44 Biaya izin trayek Trans 

Semarang 
Sekunder 2017 

BLU Trans 

Semarang 

Telaah 
Dokumen 

45 Biaya lain-lain Trans 

Semarang 
Sekunder 2017 

BLU Trans 

Semarang 

Telaah 
Dokumen 

Analisis 

46 Jumlah 

Penumpang Naik 

dan Turun 

Trans 

Semarang 
Primer 2018 

Survei 

Lapangan 
Observasi 

47 Jumlah 

Penumpang yang 

diangkut armada 

BRT Trans 

Semarang 

Trans 

Semarang 
Primer 2018 

Survei 

Lapangan 
Observasi 

Sumber: Analisis Penulis, 2018 

2.2.3 Metode Analisis 

Metode analisis secara garis besar dibagi menjadi metode analisis kualitatif, metode 

analisis kuantitatif, dan metode analisis komparatif. Metode analisis kualitatif digunakan 

saat data yang akan diolah berupa deskripsi, sedangkan metode analisis kuantitatif 
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digunakan saat data yang akan diolah berupa data angka yang kemudian hasil 

perhitungannya dapat dijelaskan dengan menggunakan deskripsi. Sedangkan metode 

analisis komparatif digunakan untuk membandingkan atau mengkomparasikan antara data 

hasil analisis satu dengan hasil analisis lainnya. Pada penelitian ini, metode analisis yang 

digunakan lebih kepada metode analisis kuantitatif, dikarenakan data yang digunakan 

berupa angka. 

2.2.4 Teknik atau Alat Analisis 

Analisis data merupakan tahapan yang dilakukan setelah melakukan rekapitulasi 

atau kompilasi data yang dibutuhkan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa analisis deskriptif, analisis load factor dan analisis kebutuhan kendaraan dari hasil 

survei primer dan juga sekunder. Alat analisis tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: 

A. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan analisis yang dilakukan dengan cara menyusun, 

mengolah dan menganalisisi suatu data agar dapat memberikan gambaran 

mengenai suatu masalah yang ada di wilayah studi terkait. Tujuan dari kajian 

menggunakan analisis deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, 

atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta. Data yang 

digunakan untuk analisis deskriptif dapat berupa data kualitatif maupun data 

kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang berupa tulisan atau deskripsi, 

sedangkan data kuantitatif merupakan data berupa angka. 

B. Analisis Load Factor 

Analisis faktor muat merupakan rasio perbandingan antara jumlah penumpang yang 

diangkut dalam kendaraan terhadap jumlah kapasitas tempat duduk penumpang di 

dalam kendaraan pada periode waktu tertentu. Analisis load factor dimaksudkan 

untuk mengukur kapasitas penumpang setiap kali perjalanan, sehingga dari data 

load factor nantinya dapat diketahui apakah setiap angkutan mampu mengangkut 

penumpang dalam kapasitas maksimal. Dengan menggunakan analisis load factor 

ini dapat menentukan profitabilitas dan potensi pendapatan dari berbagai rute. 

C. Analisis Kebutuhan Kendaraan 

Analisis kebutuhan kendaraan merupakan analisis yang dilakukan untuk 

menghitung berapakah kebutuhan kendaraan dan berapakah kendaraan yang 

bekerja secara optimal. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan data 

Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dan Faktor Muat (Load Factor). Data BOK 

digunakan sebagai supply atau penawaran dan data Load Factor sebagai demand 

atau permintaan. 
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2.2.5 Sintesis Metode Analisis 

Sintesis metode analisis berisi tentang kesimpulan atau alur dalam menentukan 

metode analisis yang digunakan dalam mengolah data penelitian. Pada sintesa metode 

analisis ini akan digambarkan dalam sebuah kerangka analisis, sebagai berikut: 
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Sumber: Analisa Penulis, 2018 

Gambar 2. 3 
Kerangka Analisis 

 

INPUT PROSES OUTPUT 

Pengamatan Terhadap 

Armada BRT Trans 

Semarang Koridor II dan VI 

 Jumlah Penumpang Naik 

 Jumlah Penumpang 

Turun 

 Jumlah Penumpang yang 

Diangkut Armada 

Analisis Load Factor 

 Load Factor BRT Trans 

Semarang Koridor II 

 Load Factor BRT Trans 

Semarang Koridor VI 

 Perbandingan Load 

Factor Koridor II dan 

Koridor VI 

Pengamatan Terhadap 

Shelter yang Dilalui BRT 

Trans Semarang Koridor II 

dan VI 

 Jumlah Penumpang Naik 

 Jumlah Penumpang 

Turun 

Analisis Intensitas 

Penumpang pada Shelter 

yang dilalui Koridor II dan 

VI 

 Gambaran Intensitas 

Penumpang pada Shelter 

yang dilalui Koridor II dan 

Koridor VI 

 Peta Persebaran Shelter 

dan Intensitas 

Penumpang masing-

masing shelter 

Pengamatan Terhadap Biaya 

Operasional Kendaraan dan 

Tarif BRT Trans Semarang 

Koridor II dan Koridor VI 

 Biaya Operasional 

Kendaraan  Koridor II dan 

Koridor VI 

 Tarif BRT Trans 

Semarang 

 Load Factor Koridor II 

dan Koridor VI 

Analisis Kebutuhan 

Armada Optimal Koridor II 

dan Koridor VI 

 Jumlah Armada yang 

Dibutuhkan BRT Trans 

Semarang Koridor II dan 

Koridor VI 

Komparasi data antara 

Load Factor, Intensitas 

Penumpang pada Shelter, 

dan Jumlah Armada yang 

Dibutuhkan Koridor II dan 

Koridor VI 
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