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1.1 Latar Belakang 

Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam kategori kota 

metropolitan, dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 sebesar 1.729.428 jiwa (BPS Kota 

Semarang, 2016). Tingginya jumlah penduduk di suatu kota akan berdampak pada bertambahnya 

kebutuhan transportasi dan tingginya pengguna jalan. Apabila hal tersebut tidak diikuti dengan 

pertambahan sarana dan prasarana transportasi maka akan menjadi penyebab utama kemacetan 

(Tamin, 1997). Menurut Tamin (2007) peningkatan penggunaan kendaraan pribadi mengakibatkan 

berbagai permasalahan terutama di daerah pusat perkotaan seperti pemborosan bahan bakar, waktu 

yang terbuang percuma, serta polusi udara maupun suara. 

Permasalahan kemacetan lalu lintas dan pelayanan angkutan umum perkotaan ini menjadi 

tantangan bagi pemerintah negara berkembang, yakni instansi dan departemen terkait serta para 

perencana transportasi perkotaan (Tamin, 2008). Dalam hal ini, Pemerintah Kota Semarang pada 

September 2009 resmi meluncurkan Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Semarang yang bertujuan 

sebagai alternatif solusi pelayanan transportasi yang lebih baik pada masyarakat dengan 

menciptakan suatu sistem angkutan umum yang efisien, berkualitas, dan berkelanjutan, sehingga 

dapat mengurangi kemacetan lalu lintas di Kota Semarang. Plt Dinas Perhubungan (Dishub) Kota 

Semarang, Triwibowo (2017) mengatakan peningkatan kendaraan bermotor di Kota Semarang 

sekitar 12 persen per tahun. Namun kenaikan tersebut tidak diimbangi dengan petambahan lebar 

dan luas jalan sehingga perlu adanya transportasi massal. Berdasarkan pedoman teknis 

penyelenggaraan angkutan penumpang umum oleh Departemen Perhubungan (2002) 

penyelengaraan angkutan penumpang umum di wilayah perkotaan dalam trayek tetap dan teratur 

adalah satu cara penyelengaraan angkutan untuk memindahkan orang dari satu tempat ke tempat 

yang lain dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil bus penumpang yang terikat dalam 

trayek tetap dan teratur dengan dipungut bayaran. 

Seperti halnya di Bogota, sebuah kota dengan sistem BRT terbaik yang dapat menarik 

perhatian masyarakatnya untuk menggunakan BRT (Susantono, 2014). Pemerintah Bogota 

memberikan pelayanan yang terbaik untuk pengelolaan BRT seperti pada sistem e-ticketing, peta 

koridor VI BRT berikut dengan lokasi setiap haltenya. Selain itu, strategi lain yang dilakukan 

pemerintah Bogota untuk menarik lebih banyak orang untuk menggunakan transportasi BRT  

adalah dengan menghubungkan sistem jaringan transportasi kota dengan pengembangan tata guna 
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lahan. Pemerintah Bogota juga memberikan jaminan akan waktu tunggu dan informasi bus pada 

tiap haltenya sehingga penumpang tidak menunggu terlalu lama. Satu hal lagi yang merupakan 

keunggulan dari BRT Bogota adalah kapasitas angkut bus yang besar dan dapat mengangkut 

banyak penumpang. 

Mengembangkan transportasi umum dan memberi prioritas pada bus merupakan solusi 

yang layak untuk meningkatkan tingkat layanan transportasi umum, yang memfasilitasi 

pengentasan dan pencegahan kemacetan, dan berkontribusi pada pembangunan kota dan 

kelestariannya (Wu dkk., 2016). Hingga awal tahun 2016, pemerintah telah berhasil 

mengoperasikan BRT di 4 (empat) koridor dan pada Februari 2017 lalu, 2 (dua) koridor BRT di 

Semarang resmi dibuka, yakni BRT Trans Semarang Koridor V dan VI dimana koridor V dengan 

rute Meteseh-PRPP dan koridor VI (enam) yang menghubungkan Kampus Undip-Unnes. Tujuan 

pemerintah dalam penambahan dua rute BRT Trans Semarang ini adalah untuk meningkatkan 

jumlah penumpang yang menggunakan transportasi umum di Kota Semarang dari angka 21.739 

penumpang/hari dan ditargetkan naik hingga 23.750 penumpang/hari atau sekitar 9.2 %  

penumpang (Semarangpedia.com, 2017). Hal ini dilakukan Pemerintah Kota Semarang sebagai 

upaya mengurangi beban lalu lintas yang berasal dari kendaraan pribadi yang menjadi penyebab 

utama kemacetan di Kota Semarang. 

Berhasil atau tidaknya pemerintah dalam mengatasi permasalahan lalu lintas dengan 

penciptaan sebuah layanan transportasi, bergantung dari kualitas pelayanan yang ditawarkan. 

Kualitas layanan sangat menentukan antusias masyarakat dalam menggunakan layanan transportasi 

BRT (Satiennam dkk., 2016). Adanya BRT Koridor VI (enam) diharapkan semakin membantu 

dalam memberi angkutan murah bagi masyarakat. Namun dalam pelaksanaan pengembangan 

angkutan BRT khususnya Koridor VI di Semarang ini banyak ditemui berbagai kendala dan 

permasalahan. Selama dalam waktu beberapa bulan pengoperasian, BRT Koridor VI dirasa kurang 

menarik minat pengguna jasa transportasi. Hal ini dibuktikan dengan minimnya jumlah penumpang 

bus yang beroperasi setiap harinya pada koridor VI ini. Pelayanan masih belum optimal sepertinya 

rendahnya keamanan, efisiensi waktu dan kemudahan dalam penggunaan. Hal ini dapat dilihat dari 

adanya keluhan dari operator bahwa pengoperasian BRT Koridor VI selalu merugi karena 

pendapatan tarif tidak dapat menutupi biaya operasional. Selain itu, medan jalan yang dilalui di 

Koridor VI ini juga dinilai berat karena terdapat tanjakan yang cukup panjang sehingga dibutuhkan 

armada yang lebih baik (kampusundip.com). Hal ini menjadi salah satu pemicu masih banyaknya 

masyarakat sekitar, khususnya masyarakat kampus Unnes dan Undip yang lebih memilih 

menggunakan kendaraan pribadi daripada BRT. Dengan mengetahui permasalahan pelayanan bagi 

pengguna BRT, akan membantu meningkatkan kualitas pelayanan yang berkelanjutan pada BRT 

Koridor VI Unnes-Undip. 

http://www.kampusundip.com/
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Untuk itu, diperlukan suatu studi yang mengkaji tingkat pelayanan transportasi umum 

agar transportasi umum bukan menambah kemacetan di lalu lintas melainkan menjawab persoalan 

kemacetan lalu lintas dengan mengurangi kemacetan yang terjadi. Maka dari itu, dalam penelitian 

ini, peneliti akan membahas mengenai tingkat layanan Bus Rapid Transit (BRT) yang baru 

dioperasikan pada Februari 2017 yakni koridor VI BRT trans Semarang termasuk koridor 

pendidikan karena menghubungkan Kampus Undip dan Unnes. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Dalam pelaksanaan pengembangan angkutan BRT khususnya Koridor VI di Semarang ini 

banyak ditemui berbagai kendala dan permasalahan. Permasalahan yang sering muncul misalnya 

adanya keluhan dari operator bahwa pengoperasian BRT selalu merugi karena pendapatan tarif 

tidak dapat menutupi biaya operasional mereka. Hal ini disebabkan karena dalam kurun waktu ± 

1,5 tahun pengoperasian BRT Koridor VI minat masyarakat untuk menggunakan BRT rendah. 

Masyarakat maupun mahasiswa tidak begitu memanfaatkan adanya BRT Koridor VI ini. Angka 

pengguna yang menggunakan BRT Koridor VI cenderung sangat kecil dan sangat jauh dari 

kapasitas kursi yang disediakan sehingga faktor muat dari BRT Koridor VI cenderung buruk. 

Sementara itu, tarif BRT yang ditawarkan oleh pemerintah tergolong sangat murah bagi kalangan 

pekerja maupun pelajar. 

Medan jalan yang dilalui di Koridor VI ini juga dinilai cukup berat. Hal ini dilihat dari 

medan jalan yang dilalui pada koridor ini terdapat tanjakan yang cukup panjang yakni yang 

terdapat pada jalan gombel dan jalan menuju Unnes yakni jalan Kolonel HR Hadijanto sekitar ± 3 

Km sehingga dibutuhkan armada yang lebih baik. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan 

penelitian mengenai tingkat layanan BRT Trans Semarang berdasarkan  indikator  tingkat 

pelayanan transportasi umum antara lain headway (waktu antara), waktu tunggu, load factor (faktor 

muat), jarak perjalanan, availability (ketersediaan), waktu perjalanan dan kecepatan perjalanan 

serta persepsi penggunayang terdiri dari keamanan, kenyamanan, kebersihan, ketersediaan bus, 

waktu tunggu, pelayanan operator, kemudahan informasi dan tariff BRT. Berdasarkan hal tersebut, 

maka disusunlah pertanyaan penelitian (Research Question) dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimana Tingkat Layanan Bus Rapid Transit (BRT) Koridor VI Semarang yang 

menghubungkan Kampus Unnes-Undip?” 

 
1.3 Tujuan dan Sasaran 

1.3.1. Tujuan 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat layanan Bus 

Rapid Transit (BRT) Kota semarang koridor VI (enam) yang menghubungkan Kampus Unnes- 

Undip. 
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1.3.2. Sasaran 

Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, maka sasaran yang dilakukan dalam studi ini 

meliputi: 

- Mengidentifikasi kondisi BRT Koridor VI yang menghubungkan Kampus Unnes dan Undip 

- Menganalisis kinerja pelayanan Bus Rapid Transit (BRT) Kota Semarang pada koridor VI 

Unnes-Undip berdasarkan waktu antara, waktu tunggu, faktor muat, waktu perjalanan dan 

kecepatan perjalanan, jumlah bus beroperasi dan ketersediaan bus. 

- Menganalisis persepsi pengguna Bus Rapid Transit (BRT) Kota Semarang pada koridor VI 

Unnes-Undip. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Studi yang dilakukan ini adalah mengkaji tingkat layanan koridor baru BRT Trans 

Semarang berdasarkan kriteria pelayanan Dirjen Perhubungan Darat dan persepsi pegguna BRT. 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai apakah koridor BRT yang 

berada pada koridor VI Unnes-Undip memiliki tingkat layanan yang baik ataukan tidak sehingga 

diketahui faktor apa saja yang harus ditingkatkan oleh pemerintah. Hasil dari kajian tersebut juga 

diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis bagi bidang keilmuan Perencanaan Wilayah dan 

Kota khususnya pada sektor transportasi. Studi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

pemerintah setempat sebagai arahan dalam merencanakan transportasi publik di Kota Semarang. 

Dengan memperhatikan masalah-masalah ataupun faktor penghambat dalam pengoperasiannya 

harapannya transportasi publik dapat benar-benar menjawab permasalahan kemacetan di Kota 

Semarang. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan berguna untuk memudahkan masyarakat 

dapat mengatahui dan memperbaiki kondisi transportasi dan lalu lintas yang saat ini terjadi di 

sekitar tempat tinggalnya. Dengan demikian diharapkan adanya peningkatan partisipasi dari 

masyarakat unuk menggunakan transportasi umum. 

 
1.5 Ruang Lingkup 

1.5.1. Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi yang akan digunakan pada penelitian mencakup pembahasan 

penelitian yang membahas mengenai penilaian tingkat layanan Bus Rapid Transit (BRT) koridor  

VI Kota Semarang yang menghubungkan kampus Unnes dan Undip. Materi yang dibahas dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Kinerja pelayanan Bus Rapid Transit berdasarkan kriteria pelayanan Dirjen Perhubungan Darat. 

Berdasarkan kriteria Dirjen Pehubungan Darat, ada beberapa indikator penentu yang dapat 

digunakan sebagai tolok ukur kinerja pelayanan BRT yakni: 
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 Load Faktor (Faktor Muat), yang merupakan rasio jumlah penumpang bus terhadap 

kapasitas tempat duduk yang tersedia dalam bus. Dalam penelitian ini, faktor muat bus akan 

dibedakan menjadi dua bagian menurut pembagian waktu yakni pada saat jam sibuk dan 

diluar jam sibuk. 

 Kecepatan Perjalanan, ukuran lalu lintas yang biasa digunakan sebagai tolok ukur kinerja 

sistem. Dalam hal ini merupakan kecepatan bus melaju saat beroperasi. 

 Headway (Waktu Antara), merupakan interval waktu yan dibutuhkan untuk mendapatkan 

bus yang satu dengan bus yang selanjutnya. 

 Waktu tunggu, merupakan jumlah waktu yang dibutuhkan penumpang untuk mendapatkan 

bus. 

 Travel Time (Waktu Perjalanan), merupakan waktu yang dibutuhkan dalam melakukan 

suatu perjalanan dari awal hingga akhir koridor.  

 Availability (Tingkat Ketersediaan), jumlah kendaraan yang beroperasi dalam satu hari 

dibandingkan dengan jumlah penumpang yang menggunakan bus. 

 Jumlah bus beroperasi 

 Kinerja pelayanan BRT berdasarkan Persepsi Pengguna 

Kinerja pelayanan BRT berdasarkan persepsi pengguna dapat dilihat dari beberapa indikator 

penentu kepuasan masyarakat dalam menggunakan BRT yakni tingkat keamanan, kenyamanan 

dalam bus, kebersihan, ketersediaan bus, waktu tunggu penumpang dalam menggunakan bus, 

pelayanan operator kepada penumpang, kemudahan informasi yang diperoleh pengguna BRT 

serta biaya/tarif yang dikeluarkan oleh penumpang dalam menggunaka BRT. 

 
1.5.2. Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah merupakan sepanjang jalan yang dilalui transportasi pubik BRT 

Trans Semarang yang termasuk dalam koridor VI Unnes-Undip. Jalan yang dilalui yakni dari 

Kampus Undip: Rusunawa Undip - Jalan Prof H. Soedarto - Jalan Ngesrep Timur V - Jalan 

Setiabudi - Pasar Jatingaleh - Jalan Teuku Umar - Jalan Sultan Agung - Memutar di Halte Transit 

Taman Diponegoro/RS Elisabeth - Jalan Sultan Agung - Jalan Semeru Raya - Jalan Karangrejo 

Raya - Jalan Pawiyatan Luhur - Kampus Universitas Katolik Soegijapranata - Kampus Universitas 

17 Agustus 1945 - Akpelni - Jalan Dewi Sartika Raya - Jalan Kolonel HR Hadijanto - Jalan 

Sekaran Raya - Kampus Unnes Sekaran dan sebaliknya. 
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Adapun denah rute yang dimaksud dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018 

Gambar 1. 2 Denah Koridor BRT Koridor VI 
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Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018 

Gambar 1. 3 Peta BRT Koridor VI 
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1.6 Keaslian Penelitian 

Untuk memperkuat keaslian penelitian yang dilakukan pada penelitian ini, berikut 

ditampilkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan terkait dengan penilaian 

tingkat layanan Bus Rapid Transit (BRT) Koridor VI Kota Semarang yang menghubungkan 

kampus Unnes dan Undip (Tabel I.1) 

 
 

Tabel I. 1 

Keaslian Penelitian 

NAMA 

PENELITI 

JUDUL 

PE N EL IT I A N  

JENIS ANLISIS LOKASI/  

TAHUN 

PE N EL IT I A N  

HASIL PENELITIAN 

Susanto 

Adi 

Wi bo w o  

Kajian Kinerja 

Rute 

Angkutan 

Umum 

Penumpang 

Dalam Kota di 

Kota Salat iga 

- Analisis Potensi 

Pergerakan 

(analisis  pola 

perjalanan, analisis 

permintaan 

angkutan umum) 

- Analisis Sistem 

jaringan  trayek 

(Analisis  

pelayanan   rute, 

analisis operasi 

angkutan umum) 

- Analisis sistem 

jaringan jalan  

(Jaringan jalan, 

klasifikasi jalan, 

kapasitas jalan dan 

kualitas jalan) 

- Analisis kinerja 

jaringan rute 

Kota 

Salatiga/ 

2003 

- Potensi pergerakan masih 

terkonsentrasi pada zona pusat 

kota 

- Pola perjalanan penduduk Kota 

Salatiga berbentuk pola radial 

- Penggunaan angkutan kota 

merupakan penggunaan yang 

dominan dalam melakukan 

aktivitas 

- Pola angkutan hanya 

menghubungkan antara pusat kota 

dengan daerah pinggiran. 

- Rute hanya melalu i jalan utama. 

- Banyak terjadi overlap terutama 

pada jalan-jalan yang menuju 

pusat kota berdasarkan kriteria 

area converage, route directness, 

aksesibilitas load faktor, headway, 

jumlah  armada, kapasitas jalan, 

kualitas jalan  maka rute 5,6 dan 

16 tergolong baik, rute 2,7,8 dan 

11 tergolong seang dan rute 

1,3,4,9,10,14 dan 17 tergolong 

rendah. 
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NAMA 

PENELITI 

JUDUL 

PE N EL IT I A N  

JENIS ANLISIS LOKASI/  

TAHUN 

PE N EL IT I A N  

HASIL PENELITIAN 

Rohma Evaluasi Rute - An al isis  

rute 

umum 

- Ev aluasi  

rute 

umum 

alternatif 

angkutan 

 
alternatif 

angkutan 

Kota Salat iga Dari analisis yang dilakukan  

Yunita A Angkuttan / 2005 diperoleh alternatif rute angkutan 

 Umum Dalam  umum terpilih  yang mampu  

 Kota Salat iga  mengurangi beban lalu lintas dipusat 

 Untuk  kota berdasarkan kriteria  route 

 Mengurangi  directness, waktu tempuh, tingkat  

 Beban Lalu  penumpukan rute, kondisi jalan,  

 Lintas yang  nilai v/c serta jangkauan daerah 

 Terdapat di  pelayanan. 

 Pusat Kota   

Angga Evaluasi Rute - Analisis 

Persebaran 

Per muki ma n  

- Analisis Load 

Factor 

- Analisis Kinerja 

Angkutan Umum 

- Evaluasi Rute 

Trayek Angkutan 

Umum 

Kabupaten Dari analisis yang dilakukan maka 

Nursita S Trayek Sragen/ 2008 diperoleh arahan dalam penyusunan 

 Angkutan  rute angkutan umum dengan 

 Umum  menggunakan analisis load factor,  

 Penumpang  kinerja  rute dan persebaran 

 (AUP)  permukiman. 

 berdasarkan   

 Persebaran   

 Permukiman   

 di Kabupaten   

 Sragen   

Enika Sari Penilaian - Analisis kinerja 

transportasi 

berdasarkan 

kriteria pengguna 

- Analisis kinerja  

angkutan umum 

berdasarkan 

standar Dirjen 

Perhubungan Darat  

tahun 2002 

Kota Dari analisis yang dilakukan akan  

S Tingkat Semarang/ diperoleh bagaimana kualitas 

 
Layanan Bus 2018 pelayanan BRT sehingga dapat 

 
Rapid Transit 

 diketahui tingkat pelayanan dari 

 
Koridor VI 

Semarang 

 koridor BRT  baru yakni koridor  VI 

yang menghubungkan Kampus 

Undip  dan  Kampus  Unnes  dengan 

   menggunakan kriteria  pelayanan 

   angkutan umum dan berdasarkan 

   kepuasan pengguna. 

Sumber: Hasil Interpretasi Peneliti, 2018 
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Munculnya koridor baru bus Trans Semarang sebagai 

pemenuhan kebutuhan moda transportasi masyarakat 

untuk mengurangi kemacetan lalu lintas  

1.7 Kerangka Pemikiran 

 

 

 
 

Latar 

Belakang 

Penelitian 

Jalur yang dilalui masih mengalami kemacetan 

& jumlah pengguna BRT Koridor VI sangat 

minim 

 

 

 

 
Research 

Question 

Bagaimana tingkat pelayanan Bus Rapid 

Transit Koridor VI Semarang yang 

menghubungkan Kampus Unnes-Undip? 

 

 

 

Tujuan 

Penelitian 

 

Menganalisis tingkat layanan Bus Rapid Transit 

Koridor VI Semarang 

 

 

 

 

 
 
 

Sasaran 

Penelitian 

Mengidentifikasi kondisi 

yang dilalui oleh trans 

semarang pada koridor VI 

Mengidentifikasi kinerja 

pelayanan BRT berdasarkan 

kriteria Dirjen Perhubungan 

Darat 

Mengidentifikasi kinerja 

pelayanan berdasarkan 

kepuasan pengguna 

 

 

 

 

 

Analisis 
 

 

 

 

Output 

Kesimpulan -> Tingkat Pelayanan Bus Rapid Transit Koridor VI Trans Semarang 
 

Sumber: Hasil Interpretasi Peneliti, 2018  

Analisis kondisi Koridor VI Analisis skoring/Pembobotan Analisis kepuasan 

BRT Semarang berdasarkan kinerja pelayanan berdasarkan masyarakat dengan 

Pengamatan / observasi kriteria Dirjen Perhubungan Skoring/pembobotan 
 Darat  
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1.8 Metode Penelitian 

Metodologi penelitian akan menjelaskan pendekatan dan metodologi yang digunakan, 

cara pengumpulan data, dan pengolahan data yang dilakukan padapenelitian ini.  

1.8.1 Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini terdapat dua jenis data yang dibutuhkan yakni data primer dan data 

sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis data yang 

dibutuhkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Teknik Pengumpulan Data Primer 

Teknik pengumpulan data secara primer pada penelitian ini merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Data primer adalah 

data yang hanya diperoleh dari sumber asli atau tangan pertama. Data primer yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari narasumber yakni responden penelitian yang 

tidak lain adalah para pengguna BRT Koridor VI. Pengumpulan data primer ini dilakukan untuk 

melihat bagaimana persepsi dari pengguna dan bagaimana pelayanan yang diberikan pelh BRT 

Koridor VI. 

1) Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 

2012). Dalam penelitian ini, tidak semua penumpang mendapatkan lembar kuesioner, tetapi hanya 

sebagian saja dimana penentuan penumpang yang akan diberi lembar kuesioner ditentukan melalui 

teknik sampling. Metode pengambilan sample yang digunakan untuk penumpang adalah random 

sampling, dengan pengambilan sampel secara acak dimana masing-masing anggota memiliki 

peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. 

Pertama, kuesioner pada penelitian ini diberikan kepada pengguna BRT Trans Semarang 

yang terdapat pada koridor VI untuk memperoleh data kepuasan pengguna dalam menggunakan 

BRT Trans semarang pada koridor ini. Kedua, kuesioner ini juga dilakukan untuk mendapatkan 

tujuan penggunaan perjalanan penumpang dalam menggunakan BRT. Pemberian kuesioner 

dilakukan pada halte bus dan didalam bus pada saat bus berjalan saat jam sibuk maupun diluar jam 

sibuk. 

2) Observasi Lapangan 

Bungin (2005) mendefinisikan observasi lapangan sebagai metode pengumpulan data 

dimana data-data yang ada diamati langsung oleh peneliti menggunakan panca inderanya. Dalam 

penelitian penilaian tingkat layanan BRT ini, teknik observasi yang digunakan adalah observasi 
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terstruktur dimana peneliti harus terlebih dahulu menentukan objek pengamatan dan 

mempersiapkan instrumen observasi. 

Berdasarkan ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi, pengamatan yang dilakukan 

adalah pengamatan terhadap kondisi kinerja BRT Trans Semarang Koridor VI. Observasi yang 

dilakukan adalah melihat dan mendokumentasikan dengan pemotretan kondisi bus, kondisi halte, 

kondisi fasilitas dan pelayanan BRT Trans Semarang Koridor VI sehingga dapat dilihat bagaimana 

keadaan tersebut sebagai pendukung data gambaran umum penelitian ini juga menjadi data analisis 

kepuasan masyarakat. Observasi lapangan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

bagaimana kondisi lokasi penelitian yang dilakukan beserta dengan kondisi objek yang diteliti ykni 

armada BRT Trans semarang koridor VI. 

3) Wawancara 

Wawancara merupakan proses untuk memperoleh keterangan/ informasi dengan cara 

bertatap muka secara langsung antara pewawancara dengan informan (Sugiyono, 2013). 

Wawancara ditujukan kepada instansi-instansi terkait seperti dinas perhubungan dan badan 

pengelola BRT Kota Semarang dan PT Trans Semarang, kepada karyawan-karyawan yang bekerja 

langsung pada BRT Trans Semarang seperti supir BRT, pegawai tiket dan juga kepada pengguna 

BRT Koridor VI untuk mendapatkan data-data terkait. Adapun hal-hal yang ditanyakan dalam 

wawancara ini adalah terkait dengan pengoperasionalan bus setiap harinya, kendala yang 

didapatkan dalam pengoperasian BRT Koridor VI serta jumlah dan waktu operasi armada setiap 

harinya. Wawancara ini dilakukan dengan mengunjungi instansi terkait yakni Dinas Perhubungan 

Kota Semarang juga dilakukan kepada supir dan operator BRT yang ada pada terminal BRT 

Koridor VI. 

3) Survei Instansi 

Dalam penelitian ini, dilakukan survei instansi guna mendapatkan dokumen-dokumen 

perencanaan serta data-data statistik terkait penelitian yang dilakukan. Selain itu, kunjungan kepada 

instansi terkait juga dilakukan guna untuk memperoleh perizinan melakukan survei pada armada 

BRT yang beroperasi di koridor VI. Adapun instansi yang dituju sebagai sumber data sekunder 

adalah Bappeda Kota semarang, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, Dinas Perhubungan 

Kota Semarang. 

 
b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder 

Teknik pengumpulan data sekunder merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

secara tidak langsung terhadap objek penelitian yang diteliti. Data sekunder merupakan data yang 

sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan data tersebut. Sumber data 



14 
 

 

sekunder dapat diperoleh dari perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi 

perdagangan, Biro Pusat Statistik, instansi-instansi Pemerintahan dan instansi lainnya. 

 
1) Kajian Literatur 

Kajian literatur berguna dalam mendapatkan teori atau konsep yang relevan dengan 

penelitian yang dilakukan. Kajian literatur yang dilakukan dapat berasal dari buku, jurnal ilmiah, 

pencarian di internet, dan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Hasil dari kajian literatur 

ini kemudian disintesiskan untuk mendapatkan variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini.  

2) Telaah Dokumen 

Telaah dokumen adalah salah satu metode yang penting dilakukan dalam tahap 

pengumpulan data secara sekunder karena tidak semua informasi dari dokumen perencanaan serta 

data-data statistik dapat seluruhnya dipergunakan. Data yang diperoleh dari sumber-sumber terkait 

seperti dinas perhubungan Kota semarang di telaah guna mendapatkan informasi yang signifikan. 

 
1.8.2 Data Penelitian 

Data merupakan elemen yang dapat memeberikan informasi yang dapat digunakn untuk 

mendukung suatu proses perencanaan. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang 

telah dirangkum dalam tabel data penelitian pada Tabel I.2. Tujuan penggunaan data penelitian 

tersebut adalah untuk memperkuat analisis dalam penelitian sehingga dapat di peroleh fakta-fakta 

terkait dalam penelitian. Berdasarkan hal itu maka dihasilkan sebuah kesimpulan serta rekomendasi 

sebagai perbaikan. Semua data yang dicari merupakan data tahun terbaru dengan menggunakan 

teknik pengambilan data primer maupun sekunder melalui instrumen kuesioner. Data-data yang 

dibutuhkan tersebut berkaitan dengan kondisi BRT Kota Semarang serta jalur yang dilalui.  

 

 

Tabel I. 2 

Data Penelitian 

N 

O 

SASARAN VARIABEL INDIKATOR TAHUN JENIS &TEKNIK 

PE NG UM P UL AN 

DATA 

SUMBER 

DATA 

 

 

1  

M en gident i fikasi  

Kondisi Sarana 

Prasarana Trans 

Semarang 

Sarana & 

Prasarana 

Kondisi Jalan  Terbaru Data Primer dan 

Obervasi Lapangan 

Pengguna 

BRT 

 Halte Bus Terbaru Data Primer dan 

Obervasi Lapangan, 

Kuisioner 

Peng gun a 

BRT 
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N 

O 

SASARAN VARIABEL INDIKATOR TAHUN JENIS &TEKNIK 

PENGUMPULAN 

DATA 

SUMBER 

DATA 

   Keadaan Bus Terbaru Data Primer dan 

Obervasi Lapangan, 

Kuesioner 

Peng gun a 

BRT 

 
 
 
 
 
 
 

 
2  

 
 
 
 
 
 
 

M en gan al isisTing  

kat Pelayanan 

BRT 

Standar 

Tingkat 

Pelay an an  

Load Factor Terbaru  
 
 
 
 

 
- Data Primer dan 

sekunder, 

- Obervasi Lapangan, 

Wawancara 

 
 
 

 
Pengguna 

BRT, 

Dishub 

Kota 

Semarang, 

Trans 

Semarang 

Kecepatan 

Perjalanan 

Terbaru 

Waktu Antara/ 

Headway 

Terbaru 

Waktu 

Perjalanan 

Terbaru 

Frekuensi Terbaru 

Jumlah  

Kendaraan 

Beroperasi 

Terbaru 

Waktu 

Tunggu 

Terbaru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Menganalisis 

Tingkat Kepuasan 

Pengguna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kepuasan 

Pengguna 

Tindak 

Kriminal 

Terbaru Data Primer dan 

Kuesioner 

Pengguna 

BRT 

K eny a ma na n 

dan 

Kebersihan 

Bus 

Terbaru Data Primer dan 

Kuesioner 

Peng gun a 

BRT 

Ketersediaan 

Bus 

Terbaru Data Primer dan 

Kuesioner 

Pengguna 

BRT 

Efisiensi Terbaru Data Primer dan 

Kuesioner 

Pengguna 

BRT 

Keselamatan Terbaru Data Primer dan 

Kuesioner 

Pengguna 

BRT 

Pelayanan 

Operator 

Terbaru Data Primer dan 

Kuesioner 

Pengguna 

BRT 

Kemudahn 

Informasi 

Terbaru Data Primer dan 

Kuesioner 

Pengguna 

BRT 

Biaya/Tarif Terbaru Data Primer dan 

Kuesioner 

Pengguna 

BRT 

4  Mengidentifikasi  Jenis Kelamin  Terbaru Kuesioner Pengguna 
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N 

O 

SASARAN VARIABEL INDIKATOR TAHUN JENIS &TEKNIK 

PENGUMPULAN 

DATA 

SUMBER 

DATA 

 karakteristik 

pengguna 

    BRT 

Status/Pekerja  

an 

Terbaru Kuesioner Pengguna 

BRT 

5  M en gident i fikasi  

karakteristik 

perjalanan  

penumpang 

 Tujuan 

Perjalanan  

pengguna 

Terbaru Kuesioner Peng gun a 

BRT 

Sumber: Hasil Interpretasi Peneliti, 2018  

 

 
1.8.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik sampling atau metode sampel merupakan teknik yang dilakukan dengan 

mengumpulkan data dan informasi dengan jalan mencatat sebagian kecil objek pengamatan yang 

merupakan bagian dari populasi secara keseluruhan (Miro, 2002). Sampel dapat diartikan sebagian 

yang diperoleh dari populasi. Sementara populasi merupakan seluruh anggota kumpulan yang 

lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. 

Dalam penelitian analisis tingkat pelayanan Bus Rapid Transit Kota Semarang yang 

berada pada koridor VI yang merupakan populasi adalah seluruh angkutan BRT yang beroperasi 

pada koridor tersebut dan seluruh penumpang yang menggunakan BRT tersebut. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah random sampling. Random sampling 

merupakan teknik pengambilan sampel secara acak dan responden yang dipilih adalah secara 

kebetulan.  

Untuk populasi pengguna jasa BRT, penumpang tidak diketahui secara pasti, maka 

dilakukan dengan perkiraan rata-rata penumpang BRT per harinya yakni 16 armada di kali jumlah 

muatan bus yaitu 42 orang dikali jumlah bus melakukan perjalanan hari. Diperkirakan 1 bus 

melakukan perjalanan selama satu hari adalah 3 kali putaran koridor, sehingga jumlah populasi 

yang diperkirakan adalah 2.064 orang. Berdasarkan rumus slovin maka perhitungan jumlah sampel 

dilakukan dalam penelitian sebagai berikut: 

 

 
 

 

 

 

  95 Responden 
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dimana 

n: jumlah sampel 

N: jumlah populasi 

e: batas toleransi kesalahan (error tolerance) (10%) 

 
 

1.9 Metode & Teknik Analisis 

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis Kuantitatif. 

Metode analisis kuantitatif terdiri dari analisis deskriptif kuantitatif dan analisis skoring. Analisis 

deskriptif kuantitatif merupakan analisis yang menggunakan angka-angka sebagai variabel sebagai 

dasar analisis penelitian. Teknik pengolahan data ini menggunakan metode scoring, yaitu 

pemberian skor pada masing-masing indikator dan persentase pendapat penumpang. 

Dalam penelitian ini digunakan sampel random sampling dimana setiap anggota populasi 

memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Terpilihnya sampel juga dilakukan secara 

acak dan kebetulan. Random sampling termasuk dalam pengambilan sampel secara acak 

(Probabilty Sampling). Random Sampling, pengambilan random sederhana yaitu prosedur seleksi 

unit populasi dimana setiap satuan elementer dari populasi mempunyai kesempatan yang sama 

untuk dipilih sebagai sampel.  

 
1.9.1 Analisis Kinerja BRT Koridor VI Unnes-Undip 

a. Analisis Persepsi Pengguna 

Analisis ini digunakan untuk menilai tingkat pelayanan BRT pada Koridor VI Unnes- 

Undip berdasarkan persepsi dari masyarakat yang langsung menggunakannya. Analisis ini 

digunakan untuk menilai suatu konsep berasarkan realitas yang ada dengan memberikan skor 

ataupun bobot dari masing-masing keadaan. Dari variabel yang ditentukan maka diperoleh 

penilaian untuk variabel masing-masing dari pengguna yang menggunakannya(Tabel IV.2). 

 
 

Tabel I. 3 

Variabel Penilaian 

NO VARIABEL 

PELAYANAN BRT 

KATEGORI BOBOT TOLOK UKUR 

 

 
1  

 

 
Keamanan 

Tidak Aman  1  Sering terjadi tindak kriminal didalam bus, 

keamanan perjalanan, keadaan naik dan turun 

bus tidak baik 

Cukup Aman  2  Kadang ada tindak kriminl didalam bus, 
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NO VARIABEL 

PELAYANAN BRT 

KATEGORI BOBOT TOLOK UKUR 

    keamanan perjalanan, keadaan naik dan turun 

bus tkurang baik 

Aman  3  Tidak ada t indak kriminal didalam bus, 

perjalanan dengan bus aman, keadaan naik dan 

turun bus baik. 

 
 

 
2  

 
 

Kenyamanan Dalam 

Bus 

Buruk 1  Estetika bus, dan fasilitas didalam bus tidak 

rapi 

Cukup  2  Estetika bus dan fasilitas didalam bus kurang 

rapi 

Baik 3  Estetika bus dan fasilitas didalam bus sudah 

cukup rapi. 

 

 
3  

 

 
Ketersediaan Bus 

Tidak Tersedia 1  Saat datang ke halte BRT bus tidak tersedia 

Jarang tersedia 2  Saat datang ke halte BRT kadang sudah 

tersedia, namun kadang tidak 

Tersedia 3  Saat datang ke halte BRT bus tersedia 

 
4  

 
Waktu Tunggu 

Lama 1  16-20 Menit 

Cukup  2  11-15 Menit 

Cepat 3  5-10 Menit  

 
 

 
5  

 
 

 
Kebersihan Bus 

Lambat  1  Kotor,    banyak    sampah    berserakan, tempat 

sampah penuh (sampah tidak dibuang), bus  bau. 

Cukup  2  Cukup  bersih, terdapat sedikit  sampah 

berserakan 

Cepat 3  Bus terlihat sangat bersih, tidak ada sampah 

berserakan 

 
 
 
 
 
 
 

6  

 
 
 
 
 
 
 

Pelayanan Operator 

Buruk 1  Petugas tidak berseragam, petugas keamanan, 

petugas tiket dan kebersihan tidak didalam 

halte/bus. Kerapian, kedisip linan, keramahan  

dan respon petugas kepada penumpang tidak 

memuaskan. 

Cukup  2  Petugas berseragam, petugas keamanan, 

petugas tiket dan kebersihan tidak didalam 

halte/bus. Kerapian, kedisip linan, keramahan  

dan respon petugas kepada penumpang cukup 

memuaskan. 

Baik 3  Petugas berseragam, petugas keamanan, 

petugas   tiket   dan   kebersihan   berada  dalam 
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NO VARIABEL 

PELAYANAN BRT 

KATEGORI BOBOT TOLOK UKUR 

    halte/bus. Kerapian, kedisip linan, keramahan 

dan respon petugas kepada penumpang sangat 

memuaskan. 

 
 
 
 

 
7  

 
 
 
 

K e mud ah an 

Informasi 

Sulit menerima 

Informasi 

1  Informasi terkait  BRT sulit didapatkan 

penumpang misalnya untuk mengetahui sistem 

transit, biaya perjalanan dll.  

Cukup  2  Informasi terkait BRT tidak begitu sulit 

didapatkan penumpang misalnya unguk 

mengetahui sistem transit, biaya perjalanan dll. 

Mudah 

me ne rim a  

Informasi 

3  Informasi  terkait  BRT mudah didapatkan 

penumpang misalnya unguk mengetahui sistem 

transit, biaya perjalanan dll.  

 
 
 
 

 
8  

 
 
 
 

 
Biaya/Tarif 

Mahal 1  Biaya yang dikeluarkan penumpang dalam 

menggunakan BRT lebih mahal dari pada  

angkutan umum lainnya 

Sedang 2  Biaya yang dikeluarkan penumpang dalam 

menggunakan BRT sama dengan angkutan 

umum lainnya 

Murah 3  Biaya yang dikeluarkan penumpang dalam 

menggunakan BRT lebih murah dari pada 

angkutan umum lainnya 

(Sumber: Hasil Interpretasi literatur, 2018) 

 

 

 

Pada tahun 1926, terdapat suatu cara yang dapat dilakukan untuk menentukan banyak 

interval yang diajukan oleh H.A Sturges, yakni disebut sebagai rumus sturges yaitu          

         , sedangkan lebar interval kelas ditentukan dengan membagi jangkauan (selisih dari harga 

terbesar dan terkecil) dengan banyak interval kelas yang digunakan. Berikut merupakan 

perhitungan dari jumalah kelas yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan kaidah 

sturge: 

Jumlah Jenjang Skor: k = 1 + 3,3, log n 

k = 1 + 3,3 log 8 

= 1 + 2 

= 3 
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n = Jumlah kriteria pelayanan BRT berdasarkan persepsi pengguna. 

Sehingga berdasarkan hasil perhitungan di atas, untuk penilaian kinerja BRT koridor VI digunakan 

3 jenjang skor yakni 1,2 dan 3.  

Sedangkan interval dengan masing-masing jenjang di cari dengan menggunakan rumus: 
 

 

 
 

 

 

= 
         

  

= 533 

Maka, kategori penilaian kualitas pelayanan : 80 – 1.333 = Tidak Puas 

1.334 – 1.866 = Cukup Puas 

1.867 – 2.400 = Puas 

 

 
b. Analisis kinerja pelayanan angkutan umum 

Analisis ini digunakan dengan menggunakan elemen yang berpengaruh dalam penilaian 

tingkat pelayanan berdasarkan ketentuan pemerintah seperti yang ditetapkan oleh pemerintah 

dalam hal ini Departemen Perhubungan baik dari segi kualitas maupun dari kuantitas angkutan 

yang ada. Adapun variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah: 

 
1. Beban Muat (Load factor) 

Load factor yang di teliti dibagi menjadi dua waktu yakni load factor pada jam sibuk dan 

load faktor diluar jam sibuk. Adapun faktor muat (load factor) ini dapat dihitung dengan rumus: 

   

 

Dimana, 

Lf = load factor 

Vp = Volume penumpang rata-rata dalam bus 

Cb = Kapasitas Bus 

 
2. Waktu antara kendaraan (Headway) 

SK Dirjen Perhubungan Darat No.687 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis 

Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Wilayah Perkotaan dalam Trayek Tetap dan 

Teratur memberikan formulasi untuk menghitung headway sebagai berikut: 
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Dimana, 

h = Headway (menit) 

P = jumlah penumpang per jam sesi terpadat 

Lf = Load factor 

Cb = Kapasitas Bus 

Adapun dalam menentukan headway optimum dalam suatu sistem angkutan umum pada 

suatu koridor perlu dilakukan beberapa pertimbangan seperti ketersediaan armada yang dapat di 

supply untuk memenuhi demand penumpang, waktu perjalanan, waktu tunggu yang dapat diterima 

penumpang, tingkat keuntungan yang akan diperoleh.  

 
3. Waktu Perjalanan (Travel Time) 

Travel time dapat didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk menempuh suatu 

jarak tertentu dan akan mempunyai hubungan yang terkait dengan kecepatan rata-rata yang 

digunakan untuk menempuh jarak tertentu. Waktu tunggu penumpang akan dipengaruhi juga oleh 

headway (waktu antara) sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa rata-rata waktu tunggu 

penumpang adalah: 

 

 

dimana: 

w = Waktu tunggu rata-rata penumpang 

h = headway (menit) 

f = frekuensi dari bus yang tiba dari satu arah (bus/jam) 

 
 

4. Kecepatan 

Merupakan suatu ukuran lalulintas yang umumnya dijadikan tolok ukur dari kinerja 

sistem. Besarnya kecepatan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

  

 

Dimana,  

V = kecepatan (km/jam) 

L = jarak tempuh (km) 

T = waktu tempuh(jam) 
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5. Waktu Tunggu 

Waktu tunggu merupakan waktu menunggu yang dibutuhkan penumpang untuk 

mendapatkan bus yang beroperasi melalui titik tertentu. Waktu tunggu penumpang dapat dilihat 

berdasarkan berapa bus yang beropesai dalam satu jam. waktu tunggu ini adalah setengah dari 

waktu antara (headway) ataupun interval waktu yang dibuthkan untuk mendapatkan bus tersebut 

dari bus satu ke bus selanjutnya. 

 
6. Frekuensi 

Frekuensi merupakan jumlah bus yang beroperasi dalam suatu waktu tertentu. Dalam 

hitungan selanjutnya, dilakukan perhitungan satuan kendaraan/jam yang berarti jumlah bus yang 

beroperasi melewati titik tersebut selama satu jam. 

 
7. Tingkat Ketersediaan (Availability) 

Menurut Direktorat Jendral Perhubungan Darat (1996), ketersediaan angkutan umum 

yang beroperasi dibandingkan total jumlah angkutan umum yang melayani sebuah rute. 

Perbandingan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 
 

 

 

 

8. Jumlah Kendaraan Beroperasi 

Jumlah bus beroperasi merupakan banyaknya bus yang beroperasi dalam satu hari penuh. 

Hal ini berkaitan denga waktu tunggu dan waktu pelayanan lainnya serta jam pelayanan dari satu 

bus ke bus yang lain. Semakin banyak bus yang beroperasi setiap harinya, maka semakin rendah 

waktu antara dan waktu tunggu penumpang. Hal ini akan mempengaruhi baik atau buruknya 

tingkat pelayanan yang diberikan bus. 

 
9. Parameter Kinerja Angkutan Umum 

Dalam penelitian penilaian tingkat layanan BRT Koridor VI Semarang, dibutuhkan 

beberapaa parameter penilaian yang dapat dijadikan acuan untuk menilai pelayanan BRT. 

Parameter yang digunakan untuk menilai kinerja angkutan umum menurut Dirjen Perhubungan 

Darat adalah sebagai berikut (Tabel I.4). 
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Tabel I. 4 

Indikator Standar Pelayanan Angkutan Umum Departemen Perhubungan 
 

NO PARAMETER PENILAIAN SATUAN STANDAR PENILAIAN 

KURANG 
1 

SEDANG 
2 

BAIK 
3 

1 Load Factor Jam Sibuk  >100%, 
<70% 

70% > 70%- 
100% 

2 Load Factor di luar Jam 
Sibuk 

 >100%, 
<70% 

70% > 70%- 
100% 

3 Kecepatan Perjalanan Km/jam <5 5 - 10 >10 

4 Headway Menit >15 10 -15 <10 

5 Waktu Perjalanan Menit/Km >12 6 – 12 < 6 

6 Waktu Pelayanan Jam <13 13 – 15 >15 

7 Frekuensi Kendaraan/jam >4 4 -6 >6 

8 Jumlah Kendaraan Beroperasi % < 82 82-100 >100 

9 Waktu Tunggu Menit >30 20-30 < 20 

Sumber: Dirjen Perhubungan Darat, 2002 

 

 

 
Keterangan: 

Nilai 1 : Untuk standar pelayanan dengan kriteria kurang 

Nilai 2 : Untuk standar pelayanan dengan kriteria sedang 

Nilai 3 : Untuk standar pelayanan dengan kriteria baik 

Kolom 1 : Rata-rata faktor muat (load factor) pada jam sibuk. Hal ini merupakan 

rasio jumlah pengguna angkutan umum terhadap kapasitas tempat duduk 

yang tersedia pada jam sibuk. 

Kolom 2   : Rata-rata faktor muat  (load factor) diluar jam sibuk. Hal ini merupakan   

rasio jumlah pengguna angkutan umum terhadap kapasitas tempat duduk 

yang tersedia di luar jam sibuk. 

Kolom 3   : Rata-rata kecepetan perjalanan (km/jam) yaitu waktu yang dibutuhkan   

dalam menempuh suatu trayek dari awal hingga akhir.  

Kolom 4    : Rata-rata waktu antara (headway), yakni interval waktu antara bus satu     

dan yang akan datang berikutnya (menit). 

Kolom 5     : Rata-rata waktu perjalanan, waktu yang dibutuhkan dalam menempuh      

sari kilometer dari panjang trayek (menit/km). 

Kolom 6 : waktu pelayanan(jam), waktu yang dibutuhkan bus untuk memberikan 

pelayanan dari titik awal hinga akhir operasi. 
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Kolom 7 : Frekuensi, jumlah bus  yang  beroperasi  selama  waktu  antara  tertentu. 

Dalam perhitungan selanjutnya digunakan satuan kendaraan/jam yang 

berarti jumlah bus yang beroperasi melewati titik tertentu selama satu jam. 

Kolom 8 : Jumlah kendaraan yang  beroperasi  (%),  adalah  persentase  jumlah  

kendaraan yang beroperasi dengan jumlah kendaraan yang diijinkan. 

Kolom 9    :  Rata-rata  waktu tunggu penumpang (menit), adalah waktu tunggu rata-   

rata yang dibutuhkan untuk mendapatkan bus. Waktu tunggu ini adalah ½ 

dari waktu antara (headway) atau interval waktu yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan angkutan bus dari bus yang satu ke bus berikutnya. 

 
 

1.9.2 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif kuantitatif merupakan analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan 

maupun memaparkan hasil analisis yang telah diperoleh. Data yang diperoleh merupakan data 

angka yang dapat dijabarkan ataupun dideskripsikan ke dalam bentuk gambar tabel, paragraf 

ataupun diagram. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan data tanpa bertujuan untuk membuat 

sebuah kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi(Sugiyono 2013). Pada penelitian ini 

analisis deskripsi digunakan untuk mendeskripsikan hasil data yang diperoleh baik dalam kuesioner 

maupun data pengamatan langsung. Adapun analisis yang digunakan yakni analisis terhadap 

tingkat pelayanan BRT Trans Semarang pada koridor VI Unnes-Undip. 
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1.10 Kerangka Analisis 
 

 

 

 

 
INPUT 
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1.Keamanan 

2.Kenyamanan dalam 

Bus 

3. Kebersihan 

4.Ketersediaan Bus 

5.Waktu Tunggu 

6. Pelayanan Operator 

7.Kemudahan 
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BRT Koridor VI 

rute Unnes Undip 
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lagi.  
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dan diketahui hasil 

kinerja pelayanan 
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kriteria yang 

mempengaruhi.  

 Diketahui 

kinerja 

pelayanan, apa 

saja yang 

pelayanan BRT 

Koridor VI 

Rute Unnes- 

Undip 

 Rekomendasi 
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1.11 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam laporan tugas akhir ini terdiri dari lima bab sebagai barikut ini: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, 

manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian yang terdiri dari lingkup wilayah dan ruang lingkup 

materi, kerangka pikir, dan sistematika penulisan.  

BAB II KAJIAN LITERATUR 

Berisi mengenai tinjauan literatur terhadap teori-teori yang sesuai dengan penelitian yang  

dilakukan terkait penganalisisan maupun pengidentifikasian tingkat layanan Bus Rapid Transit 

(BRT) di koridor VI Unnes-Undip Semarang. 

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH 

Berisi mengenai gambaran umum wilayah yang menjadi tempat wilayah studi, transportasi publik, 

Bus Rapid Transit (BRT) dan BRT Koridor VI. 

BAB IV PENILAIAN TINGKAT LAYANAN BUS RAPID TRANSIT KORIDOR VI 

SEMARANG 

Berisi mengenai hasil analisis yang telah didapatkan dari pengambilan data primer maupun 

sekunder serta data yang didapatkan dari penyebaran kuesioner kepada pengguna BRT Koridor VI 

serta observasi kondisi korior VI BRT Semarang. Analisis yang dijelaskan diantaranya analisis 

berdasarkan indikator pelayanan BRT dan analisis berdasarkan persepsi pegguna BRT. Selain itu, 

selanjutny dilakukan elaborasi ataupun penggabungan dari dua analisis yang telah dilakukan 

sebelumnya. 

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini menjelaskan kesimpulan penelitian berdasarkan hasil analisis dan memberikan 

rekomendasi sebagai alternatif pemecahan masalah serta rekomendasi studi lanjut yang dapat 

dilakukan untuk meneruskan atau melengkapi penelitian ini.  


