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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kota Banda Aceh sebagai Ibu kota Provinsi Aceh terus mengalami 

perkembangan sebagai pusat ekonomi dan bisnis pasca tsunami tahun 2004. 

Perkembangan tersebut terlihat dari semakin tingginya tingkat pertumbuhan 

jumlah penduduk dan perekonomian masyarakat di Kota Banda Aceh. Dampak 

yang ditimbulkan dari pertumbuhan tersebut adalah meningkatnya kepemilikan 

kendaraan pribadi seperti mobil dan motor yang semakin pesat. Hal ini tentu 

menimbulkan permasalahan kemacetan di jalan raya terutama pada jam-jam 

sibuk.  

Pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas Perhubungan pada tahun 2016 

mulai mengoperasikan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Koetaradja di Kota Banda 

Aceh. Kehadiran Trans Koetaradja ini diharapkan mampu menerapkan sistem 

angkutan massal yang mampu menciptakan ketertiban, solusi kemacetan dan 

kesemerawutan lalu lintas di Kota Banda Aceh. Selain itu, tujuan  

diberlakukannya Bus Trans Koetaradja adalah sebagai salah satu inisiatif 

Pemerintah untuk mengubah kebiasaan masyarakat dari menggunakan kendaraan 

pribadi beralih menjadi masyarakat pengguna transportasi umum dalam jangka 

waktu 10 tahun ke depan. Bus Trans Koetaradja merupakan solusi untuk menekan 

angka kecelakaan serta beban orang tua untuk menyediakan kendaraan bermotor 

bagi anak-anak mereka, khususnya mahasiswa yang menimba ilmu di Ibu Kota 

Provinsi Aceh. 

Pengembangan angkutan massal Kota Banda Aceh melalui pembangunan 

Trans Koetaradja dilakukan untuk mencapai level standar pelayanan angkutan 

umum yang berkualitas sesuai peraturan perundang-undangan dan perencanaan 

kebutuhan transportasi perkotaan jangka menengah dan panjang. Peningkatan ini 

diwujudkan dalam memperbaiki ketersediaan sarana dan prasarananya, ketepatan 

waktu, keselamatan serta kenyaman dan keamanan penumpang. Pembangunan 

Trans Koetaradja dilaksanakan melalui beberapa tahapan dari tahun 2016  hingga 
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tahun 2019 sebanyak 6 Koridor Utama. 2 Koridor Utama dalam tahap 

penyelesaian pembangunan, sedangkan koridor berikutnya masih membutuhkan 

kajian teknis detail termasuk perencanaan feeder sebagai pengumpan (diakses 

melalui http://acehprov.go.id). 

Trans Koetaradja diharapkan mampu menghubungkan antar pusat 

Kegiatan yang terkoneksi dengan simpul-simpul transportasi di Bandar Udara 

Sultan Iskandar Muda, Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Pusat Bisnis Pasar 

Aceh dan Peunayong serta pusat aktivitas pendidikan di Darussalam. Integrasi 

pelayanan moda transportasi perkotaan Banda Aceh dan sekitarnya pada masa 

yang akan datang sejalan dengan rencana pembangunan kereta api perkotaan 

Banda Aceh sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2014 

tentang Rencana Induk Perkeretaapian Aceh. Saat ini, pembangunan Trans 

Koetaradja yang telah dilaksanakan masih berjalan dan belum memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap berbagai permasalahan transportasi di Kota 

Banda Aceh. Penyediaan sarana bus dan prasarana halte pada tahap awal masih 

sangat terbatas untuk dapat beroperasi secara efektif, serta keberadaan feeder juga 

belum terintegrasi dengan perencanaan koridor utama Trans Koetaradja 

(http://acehprov.go.id).  

Saat ini, Trans Koetaradja merupakan salah satu transportasi publik yang 

mulai menjadi pilihan masyarakat di Kota Banda Aceh. Masyarakat lebih memilih 

menggunakan Trans Koetaradja sebagai angkutan umum karena pelayanan yang 

diberikan lebih nyaman, aman dan mampu mengangkut banyak orang. Sebelum 

Trans Koetaradja dioperasikan Pemerintah Provinsi Aceh, masyarakat yang 

tinggal di Kota Banda Aceh masih menggunakan angkutan labi-labi atau becak 

motor sebagai angkutan umum. Akan tetapi pasca dioperasikan Trans Koetaradja 

sebagian masyarakat sudah mulai meninggalkan angkutan umum tersebut. 

Keberadaan bus Trans Koetaradja menimbulkan ancaman terhadap 

eksistensi sopir dan pengusaha angkutan labi-labi. Angkutan tradisional di Kota 

Banda Aceh ini bisa saja kehilangan banyak penumpang karena masyarakat lebih 

memilih menggunakan Trans Koetaradja. Apalagi rute yang dilalui oleh labi-labi 

juga dilalui oleh Trans Koetaradja sebesar 63% berdasarkan daerah pelayanan 

angkutan umum labi-labi, sedangkan masih 37% daerah belum terlayani oleh 

http://acehprov.go.id/
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angkutan labi-labi. Dari segi pelayanan rasa kenyamanan dan kepuasan 

masyarakat terhadap angkutan labi-labi semakin lama semakin berkurang. Hal ini 

karena kapasitas dari angkutan labi-labi lebih kecil dibandingkan dengan Trans 

Koetaradja, kemudian ditambah dengan pelayanan AC yang diberikan Trans 

Koetaradja memberikan rasa kenyamanan kepada penumpang. Secara 

operasional, jumlah penumpang Trans Koetaradja koridor 1 Darussalam- Keudah 

yaitu sebesar 1.216 orang/hari dengan kapasitas penumpang sebesar 76 orang. 

Waktu perjalanan pulang-pergi Trans Koetaradja yaitu 16 kali selama sehari mulai 

pukul 06.00 - 18.00 wib untuk koridor 1 dengan jarak tempuh 23,7 Km. 

Untuk menghindari kompetisi antara labi-labi dan Trans Koetaradja, maka 

diperlukan integrasi dan konektifitas terhadap keberlanjutan angkutan labi-labi. 

Integrasi dan konektifitas tersebut berupa pembagian rute yang khusus hanya 

dilewati oleh jalur Trans Koetaradja di jalan utama, sedangkan angkutan labi-labi 

sebagai feeder (pengumpan) dari jalan lokal ke jalan utama yang dilalui oleh 

Trans Koetaradja.  

Secara umum, Integrasi didefinisikan sebagai sistem yang menyediakan 

layanan angkutan umum dari pintu ke pintu untuk penumpang (Janic dan 

Reggiani, 2001). Sistem transportasi umum yang tidak terintegrasi cenderung 

mengabaikan kebutuhan pelanggan yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan 

minat masyarakat menggunakan transportasi umum (Strategies For Public 

Transport In Cities, 2009). Pengalaman internasional menunjukkan bahwa 

perencanaan transportasi umum harus mengenali dua dimensi integrasi yaitu (1) 

integrasi semua moda dan rute yang terdiri dari jaringan transportasi multimodal, 

(2) integrasi elemen fisik dan operasional dari masing-masing moda dan layanan, 

misalnya metro atau bus (Zimmerman dan Ke Fang, 2015) 

Integrasi yang sukses di kedua dimensi akan memberikan pengalaman 

ramah pelanggan yang lebih baik dan membuat transportasi umum lebih efesien 

dan hemat biaya. Hal ini akan membantu memaksimalkan pendapatan transportasi 

umum, meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi biaya dan subsidi serta 

menghasilkan keuntungan lingkungan, sosial dan ekonomi untuk investasi. 

Integrasi transportasi umum yang lebih baik dapat membawa manfaat bagi 

pengguna angkutan umum dan penyedia transportasi umum. Pertama, dapat 
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memberi penumpang perjalanan yang lebih baik dengan membuatnya lebih 

mudah dan nyaman digunakan, terutama dalam persaingan dengan moda seperti 

sepeda motor, mobil dan taksi. Kedua, integrasi sistem transportasi umum yang 

efektif dapat meningkatkan keberlanjutan keuangan transportasi publik dengan 

mengurangi biaya keseluruhan melalui pengurangan tumpang tindih, memperluas 

jangkauan layanan angkutan umum perkotaan dan meningkatkan pendapatan 

dengan menarik lebih banyak pelanggan (Zimmerman dan Ke Fang, 2015). 

Pengurangan tumpang tindih ini tentunya akan memberikan konsekuensi kepada 

pengalihan angkutan labi-labi untuk melayani rute yang lain sehingga jangkauan 

layanan angkutan umum penumpang di Kota Banda Aceh semakin luas. 

Pengalihan rute angkutan labi-labi tersebut melalui restrukturisasi rute sehingga 

rute trunk line hanya dilayani oleh BRT Trans Koetaradja sedangkan rute yang 

dialihkan akan dilayani oleh feeder angkutan labi-labi. Restrukturisasi rute ini 

tentunya akan mampu memperluas jangkauan pelayanan angkutan umum serta 

mengurangi konflik diantara operator moda transportasi di Kota Banda Aceh 

Untuk meminimalkan gangguan pertukaran moda transportasi, maka 

integrasi antarmoda bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mempromosikan 

layanan berkualitas yang tinggi, nyaman dan praktis (Saliara, 2014). Menurut 

Vuchic (2002), integrasi antar moda penting untuk meningkatkan kualitas layanan 

moda transportasi sehingga dapat menarik minat pengguna kendaraan pribadi 

menggunakan angkutan umum. Untuk menentukan integrasi transit maka dibagi 

ke dalam tiga tingkatan yaitu integrasi organisasi, integrasi operasional dan 

integrasi fisik (Saliara, 2014). Integrasi operasional merupakan tingkatan integrasi 

yang digunakan untuk merumuskan bentuk feeder angkutan labi-labi dan trunk 

line BRT Trans Koetaradja. Integrasi operasional terdiri dari tata letak jaringan 

terpadu, jadwal tersinkronisasi antara berbagai moda dan rute, transfer lancar, 

informasi terpadu semua layanan, tarif umum diseluruh rute dan sistem tiket yang 

mudah digunakan. Integrasi operasional mengacu pada perencanaan jaringan 

tanpa diskontinuitas spasial sehingga semua rute, jalur dan moda terhubung dan 

terkoordinasi dengan cara yang paling efesien dan memungkinkan pertukaran 

yang nyaman. 
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Menurut BRT Planning Guide &  Institute for transportation & 

Development Policy (2007), feeder  berarti pengumpan. Dalam hal keterkaitannya 

dengan sistem trunk line yaitu Trans Koetaradja, feeder dan trunk line  menjadi 

kesatuan sebuah sistem, dimana jalur atau daerah feeder menghubungkan daerah-

daerah bangkitan perjalanan menuju koridor-koridor utama dan sebaliknya. Jalur 

feeder lebih pendek dibandingkan koridor utamanya. Secara prinsip moda yang 

digunakan sebagai angkutan feeder dapat berupa kereta api, bus (bus besar, bus 

sedang dan bus kecil) serta kendaraan pribadi yang memanfaatkan sistem park 

and ride atau kiss and ride. 

Secara umum,  pengintegrasian ini adalah penyediaan kemudahan 

aksesibilitas dari daerah feeder menuju koridor trunk line atau sebaliknya. 

Pelayanan jalur feeder ditujukan untuk memberikan akses pengumpan kepada 

trunk line  atau sebaliknya. Integrasi layanan jaringan feeder dan trunk line 

diharapkan mampu mengoptimalkan waktu perjalanan sehingga biaya perjalanan 

dapat dihemat. Selain itu, dengan adanya pengintegrasian ini dapat menghindari 

terjadinya persaingan antara trunk line (Trans Koetaradja) dengan feeder ( 

angkutan labi-labi) khususnya di Kota Banda Aceh.  

Terintegrasinya sistem jaringan feeder yang menghubungkan titik-titik 

bangkitan perjalanan pengguna angkutan umum dengan koridor utama diharapkan 

mampu memberikan aksesibilitas yang lebih mudah dan terjamin untuk menuju 

koridor utama. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri yang dapat mendukung 

operasional trunk line. Selain itu, jika dilihat dari sistem secara keseluruhan, 

pengembangan jalur feeder sebagai jaringan pendukung untuk sistem trunk line 

ini akhirnya akan mampu memberikan terciptanya suatu jaringan angkutan umum 

yang terpadu, terkonektivitas dan efisien serta jangkauan layanan angkutan umum 

semakin luas. 

Penelitian ini mengidentifikasi integrasi layanan Trans Koetaradja dengan 

feeder angkutan labi-labi di Kota Banda Aceh berdasarkan  rute, tarif dan waktu 

yang merujuk pada teori integrasi operasional (Saliara, 2014). Justifikasi perlunya 

penelitian integrasi rute, tarif dan waktu layanan Trans Koetaradja dengan feeder 

angkutan labi-labi adalah  pertama, adanya konflik antar operator moda 

transportasi yang disebabkan oleh tumpang tindihnya rute yang dilalui angkutan 
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labi-labi  dan Trans Koetaradja. Kedua, tarif yang diberlakukan angkutan labi-

labi cukup mahal sehingga minat masyarakat menggunakan angkutan labi-labi 

sangat rendah, selain itu jangkauan layanan angkutan labi-labi hanya melayani 

jalan-jalan utama sedangkan jalan lingkungan tidak dilayani oleh angkutan labi-

labi. Ketiga, banyak masyarakat yang mengeluhkan waktu perjalanan dari 

angkutan labi-labi yang sangat lama berhenti, sehingga menimbulkan 

ketidaknyamanan kepada penumpang. Dari permasalahan diatas, maka penelitian 

ini perlu dilakukan sebagai acuan untuk menata kembali sistem angkutan umum 

di Kota Banda Aceh untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan 

angkutan umum.  

 

1.2 Rumusan Permasalahan 

Dalam melayani kebutuhan transportasi angkutan umum untuk 

masyarakat, Pemerintah Provinsi Aceh mengoperasikan Bus Rapid Transit (BRT) 

Trans Koetaradja. BRT Trans Koetaradja dioperasikan sebagai salah satu upaya 

dalam menekan kemacetan lalu-lintas di Kota Banda Aceh. Trans Koetaradja 

mulai menjadi pilihan masyarakat sebagai transportasi publik yang memiliki 

kenyamanan. 

Kehadiran Trans Koetaradja berdampak pada keberlanjutan pengusaha 

angkutan labi-labi yang sudah lama beroperasi di Kota Banda Aceh. Labi-labi 

merupakan ciri khas dari angkutan umum di Provinsi Aceh. Angkutan ini hanya 

mampu mengangkut sampai 14 orang penumpang, angkutan ini sudah memenuhi 

kebutuhan transportasi masyarakat Aceh sejak tahun 1980-an (diakses melalui 

www.ajnn.net, 2017). 

Seiring berjalannya waktu, rasa kenyamanan dan kepuasan masyarakat 

terhadap angkutan labi-labi semakin lama semakin berkurang. Hal ini 

dikarenakan pelayanan yang diberikan angkutan labi-labi tidak sesuai dengan 

permintaan masyarakat. Masyarakat ingin mendapatkan transportasi publik yang 

mampu memberikan kenyamanan, keamanan dan cepat, sedangkan angkutan labi-

labi masih belum mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada 

masyarakat misalnya angkutan labi-labi yang terlalu lama berhenti menunggu 

sewa. Disisi lain yang perlu menjadi fokus perhatian Pemerintah adalah letak 

http://www.ajnn.net/
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koridor dan titik halte Trans Koetaradja yang sudah di bangun mencakup wilayah 

yang dilalui oleh angkutan labi-labi. Hal ini tentu menjadi permasalahan terhadap 

keberlanjutan angkutan labi-labi  yang  akan kehilangan penumpang dan dapat 

memunculkan konflik diantara operator moda transportasi publik yang ada.  

 Integrasi merupakan solusi yang paling rasional untuk mengatasi konflik 

diantara operator moda transportasi publik dan permasalahan transportasi 

perkotaan (Tamin, 2000: Miro, 2012) dalam (Yulianti, 2013). Harapan 

pengintegrasian adalah loading factor angkutan labi-labi dan Trans Koetaradja 

dapat bersinergi sehingga dapat meningkat sesuai standar yang berlaku dan 

jangkauan layanan angkutan semakin luas. Dari permasalahan diatas, maka 

diperlukan bentuk yang bisa meminimalisir atau menyelesaikan masalah tumpah 

tindih antara angkutan labi-labi  dan Trans Koetaradja. Berdasarkan uraian diatas, 

pertanyaan penelitian ini adalah Bagaimana integrasi operasional rute, waktu dan 

tarif Trans Koetaradja dengan (feeder) angkutan labi-labi untuk mengatasi konflik 

diantara operator moda transportasi? 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

1.3.1 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat bentuk pengintegrasian 

layanan BRT Trans Koetaradja dengan feeder angkutan labi-labi di Kota Banda 

Aceh  

1.3.2 Sasaran 

Sasaran yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi potensial permintaan perjalanan.   

2. Mengidentifikasi jaringan jalan eksisting. 

3. Merumuskan bentuk rute (feeder) angkutan labi-labi. 

4. Analisis integrasi operasional rute, waktu dan tarif. 

 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah  

Wilayah studi penelitian berada di Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh. 

Kota Banda Aceh merupakan ibukota Provinsi Aceh. secara geografis Kota Banda 

Aceh berada pada posisi yang terletak di antara 05
0
16

’
15

”-
 05

0
36

’
16

”
 Lintang 
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Utara dan 95
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’
35

”
 Bujur Timur. Daratan Kota Banda Aceh memiliki 

rata-rata altitude 0,80 meter di atas permukaan laut. 

Kota Banda Aceh memiliki luas wilayah 61.359 Ha (61,36 Km
2
), dengan 

luas wilayah 14,24 Km
2
, Kecamatan Syiah Kuala merupakan kecamatan terluas di 

Kota Banda Aceh yaitu 86,89 persen dari luas wilayah ditetapkan sebagai 

kawasan budidaya dan sisanya menjadi kawasan lindung. Sekitar 7,64 persen 

wilayah dijadikan sebagai Ruang Terbuka Hijau/RTH. 

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 Kecamatan, 17 Mukim, 70 Desa dan 20 

Kelurahan, adapun kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh yaitu Kecamatan 

Meuraxa, Baiturrahman, Kuta Alam, Syiah Kuala, Ulee Kareng, Banda Raya, 

Kuta Raja, Lueng Bata, dan Kecamatan Jaya Baru. Secara administratif Kota 

Banda Aceh berbatasan langsung dengan wilayah sebagai berikut  : 

Batas Utara : Selat Malaka 

Batas Selatan : Kecamatan Darul Imarah dan Ingin Jaya, Kabupaten  

                           Aceh Besar 

Batas Barat : Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar 

Batas Timur :  Kecamatan Barona Jaya dan Darussalam, Kabupaten        

                           Aceh Besar 
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Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh, 2014 

 

GAMBAR 1.1 

PETA ADMINISTRASI KOTA BANDA ACEH
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1.4.2 Ruang Lingkup Substansi 

Ruang lingkup substansi pada penelitian integrasi layanan Trans 

Koetaradja dengan feeder  angkutan labi-labi ini fokus pada koridor 1 yaitu 

rute Keudah-Darussalam. Berdasarkan literatur pendukung bahwa integrasi 

operasional merupakan tingkatan integrasi yang digunakan untuk 

merumuskan bentuk integrasi feeder angkutan labi-labi dengan trunk line 

BRT Trans Koetaradja. Integrasi operasional yang dibahas mencakup rute, 

waktu dan tarif. Untuk mencapai integrasi operasional tersebut maka 

dilakukan identifikasi dan analisis sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi potensial permintaan perjalanan yaitu 

mengidentifikasi jumlah penduduk atau tingkat kepadatan 

penduduk yang berpotensi untuk dijadikan sebagai kantong-

kantong penumpang yang dapat melayani permintaan perjalanan. 

2. Mengidentifikasi jaringan jalan eksisting yaitu menentukan rute 

trayek pengumpan (feeder) berdasarkan jenis/kelas jalan serta 

kondisi jalan yang dilewati 

3. Merumuskan bentuk rute angkutan labi-labi yaitu menjelaskan 

desa-desa yang akan dijadikan sebagai daerah jangkauan pelayanan 

feeder angkutan labi-labi 

4. Analisis integrasi operasional yaitu menjelaskan /model integrasi 

rute, menghitung waktu dan tarif feeder angkutan labi-labi   

 

1.5 Originalitas Penelitian 

Originalitas  penelitian yaitu  membandingkan penelitian  yang sudah 

dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Cara membandingkan 

penelitian adalah dengan  mengetahui perbedaan dari penelitian yang sedang 

dilakukan dengan penelitian yang sudah  ada. Tujuan dari originalitas 

penelitian adalah agar dapat menghindari terjadinya plagiasi atau 

penjiplakan terhadap suatu penelitian yang sudah dibuat sebelumnya. 

 Dalam penelitian ini, originalitas penelitian yang akan dikaji 

berkaitan dengan integrasi moda transportasi di perkotaan.  integrasi adalah 

penyediaan kemudahan aksesibilitas dari daerah feeder menuju koridor 
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trunk line atau sebaliknya. untuk mendukung penelitian ini maka diperlukan 

referensi penelitian sebelumnya agar mampu mempermudah dalam 

menganalisis. Beberapa hal yang dibahas dalam  keaslian penelitian  

mencakup nama  peneliti, judul,  lokasi, tahun penelitian, metode dan  hasil 

penelitian. Berikut ini adalah  tabel  keaslian penelitian yang berisi 

perbandingan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian 

sebelumnya.  
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TABEL I.1 

ORIGINALITAS PENELITIAN 

No Nama Judul 
Lokasi dan 

Tahun 
Metode Hasil 

1 Johan Paul 

Engelberthus 

Anggoman 

Studi Tingkat 

Pelayanan 

Angkutan 

Umum Damri Di 

Kota Manado 

Kota Manado 

(2007) 

Deskriptif 

kuantitatif 

dan kualitatif 

Bahwa bus DAMRI pada  wilayah studi memiliki kinerja baik. 

Namun dari pengamatan yang dilakukan selama survei dan 

disesuaikan dengan standar pelayanan dari Departemen 

Perhubungan, ada beberapa kriteria yang mempunyai nilai 

kurang, yaitu headway, frekwensi, waktu pelayanan dan 

awal/akhir perjalanan sedangkan untuk kriteria sedang yaitu 

jumlah kendaraan yang beroperasi. Sedangkan dari sisi demand 

diketahui bahwa pengguna yang memilih angkutan DAMRI 

dengan alasan murah, frekwensi melakukan perjalanan setiap 

hari, akses ke jalur trayek antara 0 – 200 m cukup tinggi.  

2 Ronando 

Ferdiansya

h 

Kemungkinan 

Peralihan 

Penggunaan 

Moda Angkutan 

Pribadi ke Moda 

Angkutan 

Umum 

Perjalanan 

Depok-Jakarta 

Depok-Jakarta 

(2009) 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Bahwa pelaku perjalanan yang menggunakan angkutan pribadi 

baik mobil pribadi maupun sepeda motor pada umumnya 

mempunyai minat yang besar untuk beralih menggunakan 

angkutan umum. Untuk mendukung peningkatan kualitas 

pelayanan angkutan umum yang bisa dilakukan adalah 

penetapan standar pelayanan minimal (SPM), keandalan 

pelayanan, dan penguatan sistem integrasi jaringan antar moda 

angkutan (feeder and transfer) perjalanan Depok – Jakarta. 

Serta, diperlukan adanya hubungan antara pemerintah kota 

Depok dengan propinsi DKI Jakarta dalam merumuskan 

kebijakan untuk menyelesaikan masalah transportasi Depok – 

Jakarta. 

3 Khaled A 

Abbas 

Multimodal 

Integrated Smart 

Sustainble 

Transport 

Mena Cities 

(2016) 

Travel 

Demand 

Management 

(TDM) 

Bahwa intensitas masalah lalu lintas bisa diminimalkan jika 

mobilitas pergerakan orang tidak berorientasi pada pergerakan 

kendaraan. Oleh sebab itu diperlukan sistem transportasi yang 

mampu memberikan efisiensi  yang ramah dan aman bagi 
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No Nama Judul 
Lokasi dan 

Tahun 
Metode Hasil 

System: The 

Way Forward 

For Mena Cities 

(Part I-Travel 

demand 

management) 

penggunanya. Melalui pengembangan multimodal  yang 

terintegrasi akan menciptkan sistem transportasi yang terpadu 

dan berkelanjutan. Strategi transportasi yang berkelanjutan 

dapat diarahkan dengan  mendorong pergeseran ke moda 

transportasi yang terintegrasi, mendorong pergeseran ke moda 

transportasi tidak bermotor, mengurangi kebutuhan untuk 

perjalanan. Selain itu diperlukan sinergitas diantara moda 

transportasi agar tidak tercipta konflik antar moda. Terciptanya 

sinergitas antar moda transportasi akan menciptakan integrasi 

yang berkelanjutan serta mampu menjadi solusi jangka panjang 

untuk mengatasi masalah lalu lintas dengan membiasakan 

masyarakat menggunakan transportasi publik  

4 Rizky 

Amalia 

Yulianti 

 Integrasi Moda 

Transportasi 

Publik di Kota 

Surabaya 

Berdasarkan 

Preferensi 

Masyarakat 

(Studi 

Kasus:Kec. 

Bubutan, Pabean 

Cantikan, 

Tambaksari, 

Wonokromo dan 

Tandes) 

Kota Surabaya 

(2013) 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Bahwa  penyebab  tidak  terintegrasinya  sistem  pelayanan  

transportasi  publik  di  Kota  Surabaya  adalah  dikarenakan  

mayoritas  pelayanan  transportasi  publik   dilayani   oleh   

operator   individu   yang   cenderung   berorientasi   pada  

maksimalisasi demand penumpang sehingga menimbulkan 

kesenjangan pelayanan pada masa sibuk dan masa sepi. Selain 

itu, jaringan pelayanan transportasi publik  juga  masih  belum 

terintegrasi karena  ditentukan berdasarkan demand masyarakat  

sehingga sering terjadi duplikasi pelayanan. 

5 Klotildi 

Saliara 

Public Transport 

Integration: the 

Thessaloniki, 

Greece 

Spasial 

Analysis 

Penelitian ini membahas integrasi intermoda sebagai ukuran 

untuk menerima moda transit baru ke dalam sistem angkutan 
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No Nama Judul 
Lokasi dan 

Tahun 
Metode Hasil 

Case Study of 

Thessaloniki, 

Greece 

(2014) umum saat ini. Integrasi di Thessaloniki, Greece mengacu pada 

integrasi operasional (terdiri dari tata letak, jadwal, dan 

informasi, tarif, dan integrasi tiket), fisik dan organisasi. 

6 Winiko 

Afriza 

Integrasi 

Layanan Trans 

Koetaradja 

dengan feeder 

angkutan labi-

labi di Kota 

Banda Aceh 

Kota Banda 

Aceh 

(2017) 

Deskriptif 

kuantitatif 

dan deskriptif 

spasial 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

permasalahan utama angkutan umum di Kota Banda Aceh 

adalah tumpang tindihnya angkutan labi-labi dengan bus Trans 

Koetaradja, belum adanya pemerataan jangkauan pelayanan 

angkutan umum dan tarif yang dikeluarkan cukup besar untuk 

menggunakan angkutan labi-labi di Kota Banda Aceh. Hasil 

akhir dari penelitian ini adalah mampu meningkatkan loading 

factor  dari angkutan Trans Koetaradja karena sudah 

terintegrasi dengan feeder  angkutan labi-labi serta dapat 

memperluas jangkauan pelayanan ke daerah-daerah yang 

memiliki kepadatan tinggi di koridor I Keudah-Darussalam.   
Sumber: Analisis Penyusun, 2017
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1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Bagi Ilmu Pembangunan Wilayah dan Kota 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap disiplin ilmu pembangunan wilayah dan kota. Kontribusi yang diberikan 

yaitu berupa bahan evaluasi terhadap integrasi layanan BRT (Bus Rapid Transit) 

di kota-kota lain di Indonesia khususnya Kota Banda Aceh untuk mengurangi 

konflik diantara operator moda transportasi publik. 

 

1.6.2 Manfaat Bagi Pemerintah Kota Banda Aceh 

Secara kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu menjadi arahan bagi 

Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengintegrasikan layanan angkutan labi-labi 

dan Trans Koetaradja. Pengintegrasian ini bertujuan memberikan kemudahan 

aksesibilitas dari daerah feeder menuju koridor trunk line atau sebaliknya. 

Pelayanan jalur feeder ditujukan untuk memberikan akses pengumpan kepada 

trunk line  atau sebaliknya. Integrasi layanan jaringan feeder dan trunk line 

diharapkan mampu mengotimalkan waktu perjalanan sehingga biaya perjalanan 

dapat dihemat. Selain itu, dengan adanya pengintegrasian ini dapat menghindari 

terjadinya persaingan antara trunk line (Trans Koetaradja) dengan feeder                

(angkutan labi-labi) khususnya di Kota Banda Aceh.  
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1.7 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sumber: Analisis Penyusun, 2017 

GAMBAR 1.2 

KERANGKA PIKIR 

 

 

 

Latar  

Belakang 

Permasalahan 

Eksisting 

Research 

Question 

Analisis  

Perkembangan Jumlah Penduduk Pertumbuhan Kepemilikan Kendaraan 

Pribadi 

Kebutuhan Sarana 

Transportasi Meningkat 

Perjalanan Orang 

Meningkat 

Munculnya Kesemrautan 

Lalu Lintas Perkotaan 

Pemerintah Provinsi Aceh mengoperasikan angkutan massal BRT Trans 

Koetaradja di Kota Banda Aceh 

Muncul konflik diantara operator Trans Koetaradja dan angkutan labi-labi 

Pasca Pengoperasian BRT Trans Koetaradja 

Penurunan tingkat 

pendapatan sopir 

angkutan labi-labi 

Beralihnya penumpang 

angkutan labi-labi 

menggunakan Trans Koetaradja 

Adanya tumpang tindih 

rute diantara moda 

transportasi 

Bagaimana integrasi operasional rute, waktu dan tarif Trans Koetaradja dengan (feeder) 

angkutan labi-labi untuk mengatasi konflik diantara operator moda transportasi  

Analisis masalah eksisting 

Mengidentifikasi 

potensial Permintaan 

Perjalanan  

Mengidentifikasi  

Jaringan Jalan 

Merumuskan bentuk 

rute feeder labi-labi 

Analisis integrasi 

operasional  

 Jumlah  penduduk 

 Kepemilikan 

Kendaraan Pribadi 

 Kepadatan Penduduk 

 

 Kondisi Jalan 

 Aksesibilitas 

 Keselamatan 

 Titik asal dan 

tujuan 

 Jarak Tempuh 

 

 Rute 

 Waktu 

 Tarif 

Rekomendasi 

Usulan integrasi rute, waktu dan tarif 

Perlunya bentuk/model yang bisa meminimalisir dan menyelesaikan masalah 

tumpah tindih angkutan labi-labi  dan Trans Koetaradja 
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1.8 Posisi Penelitian 

Dalam kerangka ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota, penelitian ini berada pada 

posisi cabang ilmu perencanaan kota yang membahas mengenai integrasi layanan Trans 

Koetradja dengan feeder angkutan labi-labi di Kota Banda Aceh. Pada prinsipnya  

pengintegrasian ini adalah penyediaan kemudahan aksesibilitas dari daerah feeder 

menuju koridor trunk line atau sebaliknya. Pelayanan jalur feeder ditujukan untuk 

memberikan akses pengumpan kepada trunk line  atau sebaliknya. Integrasi 

layanan jaringan feeder dan trunk line diharapkan mampu mengotimalkan waktu 

perjalanan sehingga biaya perjalanan dapat dihemat. Selain itu, dengan adanya 

pengintegrasian ini dapat menghindari terjadinya persaingan antara trunk line 

(Trans Koetaradja) dengan feeder ( angkutan labi-labi) khususnya di Kota Banda 

Aceh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 1.3 

POSISI PENELITIAN 

Ilmu Pembangunan Wilayah dan Kota 

Perencanaan Wilayah  Perencanaan Kota 

Perencanaan Transportasi Perkotaan 

Penyedian Angkutan Umum Perkotaan 

bagi masyarakat 

Perlu adanya integrasi moda transportasi 

perkotaan untuk menghindari terjadinya 

konflik diantara moda operator 

Bentuk integrasi dapat dilakukan dengan 

trunk feeder  dan Trayek Langsung   

Manfaat integrasi mampu mengotimalkan 

waktu perjalanan sehingga biaya 

Pengembangan kota 

Sumber: Analisis Penyusun, 2017 
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1.9 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yaitu cara pandang yang dilakukan peneliti terhadap 

keselurahan penelitian (Mandasari, 2013). Cara pandang tersebut harus 

disesuaikan berdasarkan tujuan dan sasaran di dalam penelitian. Penelitian ini 

penting dilakukan karena didasarkan adanya keingin tahuan peneliti mengenai 

integrasi layanan Trans Koetaradja dengan Feeder angkutan labi-labi di Kota 

Banda Aceh. Permasalahan utama transportasi publik di perkotaan saat ini adalah 

konflik diantara penyedia moda transportasi, sehingga diperlukan pengintegrasian 

moda transportasi publik. Oleh karena itu, Secara operasional penelitian ini ingin 

menjawab permasalahan diatas khususnya di Kota Banda Aceh dengan 

menganalisis integrasi operasional rute waktu dan tarif berdasarkan tingkat 

kepadatan penduduk, kepemilikan kendaraan pribadi, jaringan jalan serta mampu 

merumuskan rute angkutan labi-labi  di Kota Banda Aceh khususnya koridor I 

(satu). 

Berdasarkan operasional penelitian diatas, maka peneliti merumuskan 

keseluruhan penelitian menggunakan metode deskriptif spasial yaitu menjelaskan 

bentuk pengintegrasian rute,waktu dan tarif antara Trans Koetaradja dengan 

angkutan labi-labi. Metode deskriptif spasial ini nantinya akan menjelaskan 

secara spasial tingkat kepadatan penduduk sehingga dapat diketahui kelurahan-

kelurahan yang berpotensi untuk dilayani angkutan labi-labi sebagai pengintegrasi 

ke halte Trans Koetaradja. Selain itu, metode deskriptif spasial ini diharapkan 

mampu menjelaskan jaringan jalan eksisting dan mampu merumuskan rute yang 

akan dilalui angkutan labi-labi berdasarkan jaringan jalan, panjang rute dan 

kepadatan penduduk.   

Pada penelitian ini, peneliti juga menggunakan metode deskriptif 

kuantitatif, hal ini bertujuan untuk menjelaskan data sekunder yang diperoleh 

melalui survei sekunder. Data sekunder yang diperoleh tersebut nantinya akan 

disajikan dalam bentuk angka, tabel dan diagram berdasarkan informasi yang 

diperoleh pada saat wawancara dan observasi. Agar mampu menjelaskan metode-

metode diatas maka peneliti harus memahami teori-teori mengenai sasaran yang 

ingin dicapai, sehingga pada saat kelapangan dapat diperoleh data, isu dan 

fenomena yang ada dilapangan yang kemudian pada akhirnya dipergunakan untuk 
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tahapan analisis. Secara teoritis, metode penelitian kuantatif dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang 

digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik 

dengan tujuan untuk menguji variabel yang telah di tetapkan (Sugiyono, 2013: 8). 

Selain itu penggunaan metode kuantitatif ini spesifik, jelas, rinci, terukur, 

ditentukan secara baik sejak awal dan menjadi pegangan langkah demi langkah. 

 

1.10 Proses Penelitian 

 Proses penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan peneliti 

dalam mempersiapkan data yang telah terkumpul untuk selanjutnya dilakukan 

pengolahan dan identifikasi. Berikut ini adalah langkah-langkahnya: 

a. Persiapan 

Pada persiapan ini dilakukan tinjauan pada koridor I (satu) yang dilalui 

oleh Trans Koetaradja dan angkutan labi-labi. Hal ini bertujuan untuk 

membatasi ruang penelitian khusus pada koridor I (satu) serta 

mengetahui sekilas gambaran kondisi di lapangan agar mempermudah 

dalam mengumpulkan data.  

b. Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Pada tahap pengumpalan data, peneliti akan mengumpulkan data 

melalui survei primer dan survei sekunder. Survei primer yaitu peneliti 

akan mewancarai penanggung jawab dan pelaksana angkutan kota di 

Provinsi Aceh, hal ini bertujuan untuk menambah informasi peneliti 

dalam menganalisis dan merumuskan pengintegrasian rute, waktu dan 

tarif. Berhubung penelitian ini tidak menggunakan kuesioner maka 

peneliti akan memfokuskan pencarian data melalui data sekunder, hal 

ini karena penelitian fokus pada pengintegrasian rute, waktu dan tarif 

sehingga tidak terlalu membutuhkan preferensi masyarakat. Sedangkan 

survei sekunder yaitu peneliti akan mencari data kuantitatif dan 

kualitatif dari sumber terpecaya seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas 

Perhubungan, Bappeda,  BPS Kota Banda Aceh. Data sekunder ini 

sangat penting dalam menganalisis tingkat kepadatan penduduk, 
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jaringan jalan, merumuskan rute angkutan labi-labi serta mampu 

menjelaskan output dari penelitian ini yaitu membuat bentuk/model 

pengintegrasian rute, tarif dan waktu pada angkutan labi-labi  dan 

Trans Koetaradja. 

c. Analisis Data 

Pada tahap ini, peneliti akan menganalisis dan merumuskan masing-

masing sasaran dari penelitian ini. Sasaran pertama, peneliti akan 

menganalisis potensial permintaan perjalanan yaitu tingkat kepadatan 

penduduk pada koridor I (satu) Keudah-Darussalam menggunakan data 

sekunder BPS Kota Banda Aceh. Tingkat kepadatan penduduk tersebut 

di analisis menggunakan analisis deskriptif spasial dengan memetakan 

kelurahan-kelurahan yang berpotensi memiliki tingkat kepadatan 

penduduk yang tinggi, sehingga kelurahan ini dapat dijadikan sebagai 

area pelayanan angkutan labi-labi yang akan terintegrasi dengan Trans 

Koetaradja. Sasaran kedua, peneliti akan menganalisis jaringan jalan 

eksisting pada koridor I (satu) Keudah-Darussalam. Analisis jaringan 

jalan ini sangat penting karena dapat mengetahui kelurahan-kelurahan 

yang sudah terlayani prasarana jalan dan angkutan labi-labi. Jika 

terdapat kelurahan yang tidak memiliki prasarana jalan, maka 

kelurahan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai daerah layanan 

integrasi layanan angkutan labi-labi. Analisis jaringan jalan ini akan 

menjelaskan aksesibilitas yaitu kemudahan untuk memncapai pusat 

kegiatan, kemudian kondisi jalan eksisting serta keselamatan yang 

berkaitan dengan sarana (kendaraan). Sasaran ketiga, peneliti akan 

merumuskan rute angkutan labi-labi berdasarkan jarak tempuh, titik 

asal dan tujuan angkutan labi-labi. Pada sasaran ini peneliti akan 

memetakan kelurahan-kelurahan yang berpotensi memiliki kepadatan 

tinggi untuk menjadi rute layanan angkutan labi-labi yang terintegrasi 

dengan Trans Koetaradja. Disini peneliti akan menjelaskan titik asal 

yaitu kelurahan yang dilayani serta tujuan angkutan yaitu halte yang 

akan dituju pada koridor I (satu). Selain itu, peneliti juga akan 

menjelaskan jarak tempuh/panjang rute dari titik asal ke titik tujuan 
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serta menentukan jumlah armada pada masing-masing jalur 

pengumpan ke trunk line (jalur utama). Sasaran yang terakhir yaitu 

diharapkan peneliti dapat menggambarkan bentuk/model bentuk 

pengintegrasian rute ,waktu dan tarif setelah menganalisis dan 

merumuskan sasaran 1 sampai dengan 3. Pada integrasi rute peneliti 

akan memetakan rute integrasi angkutan labi-labi dengan Trans 

Koetaradja berdasarkan titik asal dan tujuan. Tujuan dari integrasi rute 

ini adalah mengurangi overlapping sekecil mungkin serta memperluas 

jangkauan pelayanan. Setelah rute sudah ada maka tahap selanjutnya 

peneliti akan mengintegrasikan waktu yaitu menganalisis headway 

antara angkutan labi-labi dan Trans Koetaradja. headway angkutan 

labi-labi  dan Trans Koetaradja harus bersinggungan hal ini agar dapat 

terciptanya integrasi waktu dari kedua moda transportasi ini. Analisis 

bentuk pengintegrasian yang terakhir yaitu integrasi tarif angkutan 

labi-labi  dan Trans Koetaradja. Peneliti akan menjelaskan terkait tarif 

apakah di subsidi pemerintah, BOK dan lain-lain serta menjelaskan 

apakah angkutan labi-labi  sudah berbadan hukum.     

d. Kesimpulan dan Rekomendasi 

Kesimpulan dan Rekomendasi merupakan langkah akhir yang 

dilakukan dalam penelitian ini oleh peneliti. Hasil dari penelitian ini 

berupa kesimpulan dan rekomendasi terkait “Integrasi Layanan Trans 

Koetaradja dengan feeder angkutan labi-labi di Kota Banda Aceh” 

yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan 

pemerintah daerah untuk dapat dijadikan sebagai masukan dalam 

meningkatkan perencanaan dan pengembangan integrasi sistem 

transportasi publik di Kota Banda Aceh. 
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1.11 Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk, 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai 

teknik sampling yang digunakan. Secara skematis, teknik macam-macam 

sampling sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Sugiyono (2013:81) 

GAMBAR 1.4 

MACAM-MACAM TEKNIK SAMPLING 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Banda Aceh dengan tujuan lokasi 

yang dipilih dalam penelitian ini adalah koridor I yaitu rute Darussalam- Keudah. 

Penentuan lokasi penelitian berdasarkan lokasi tersebut merupakan jalur bus Trans 

Koetradja yang sudah beroperasi. 

Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan kuesioner dan 

wawancara. Kuesioner dan wawancara dilakukan dengan tujuan untuk 

mendapatkan informasi lebih dalam mendukung analisis tentang pola perjalanan, 

jaringan jalan, aksesibilitas, kondisi jalan, rute, waktu dan tarif yang menjadi 

output dari penelitian ini. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan cluster sampling ( Area Sampling). Cluster sampling adalah teknik 

sampling yang digunakan untuk menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti 

atau sumber data sangat luas, misal penduduk dari suatu negara, propinsi atau 

kabupaten. untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, 

Non-Probability 

Sampling 

Probability 

Sampling 

1. Simple random 

2. Proportionate stratified 

random 

3. Disproportionate 

stratified random 

4. Area random 

1. Sampling sistematis 

2. Sampling kuota 

3. Sampling aksidental 

4. Purposive  sampling 

5. Sampling jenuh 

6. Snowball sampling 

TEKNIK 

SAMPLING 
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maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan 

(Sugiyono 2013:83). 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada pihak-pihak atau instansi 

yang dapat memberikan data akurat seperti Badan Pusat Statistik Kota Banda 

Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan dan 

Bappeda Kota Banda Aceh. Selain itu, wawancara juga dilakukan pada kelurahan-

kelurahan yang berpotensi sebagai kantong-kantong penumpang dalam model titik 

integrasi. 

Pada saat pengambilan sampel, peneliti setiap harinya akan melakukan 

survei primer dengan menyebarkan kuesioner di desa-desa yang dianggap 

memiliki permintaan perjalanan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi di 

lapangan sehingga selain informasi dari kuesioner yang diperoleh, peneliti juga 

dapat mengetahui kondisi di lapangan berdasarkan pengamatan langsung. 

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan untuk menentukan sampel 

adalah jumlah penumpang Trans Koetradja, kapasitas angkut dan perjalanan 

pulang-pergi angkutan. Jumlah tersebut akan digunakan sebagai perhitungan 

untuk menentukan jumlah kuesioner yang akan dijadikan sampel untuk pengguna 

Trans Koetaradja. Berikut ini adalah rumus perhitungan besaran sampel dalam 

penelitian (Burhan Bungin, 2005: 105): 

 

  
 

       
 

Keterangan : 

n = Jumlah sampel yang dicari 

N = Jumlah Populasi 

d = Nilai Presisi / derajat kecermatan ((level of significant) = (0,1) 

  

Berikut dibawah ini adalah perhitungan jumlah sampel penumpang 

angkutan Trans Koetaradja: 
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Sampel untuk pengguna Trans Koetaradja adalah sebesar 100, berarti 

jumlah responden untuk pengguna Trans Koetaradja sebesar 100 responden. Data 

sampel diatas diambil berdasarkan jumlah penumpang Trans Koetaradja koridor 1 

Darussalam- Keudah yaitu sebesar 1.216 orang/hari dengan kapasitas penumpang 

sebesar 76 orang. Waktu perjalanan pulang-pergi Trans Koetaradja yaitu 16 kali 

selama sehari mulai pukul 06.00 - 18.00 wib untuk koridor 1 dengan jarak tempuh 

23,7 Km. Responden dari pemerintah dan masyarakat masing-masing memiliki 

kriteria dan alasan tertentu dalam memberikan informasi mengenai penelitian ini. 

Kriteria tersebut dapat dilihat pada tabel IV.2 di bawah ini: 

TABEL I.2 

KRITERIA INFORMASI/RESPONDEN 

No Informasi/Responden Kriteria Alasan 

1 Masyarakat  Bertempat tinggal di 

sekitar Kota Banda 

Aceh 

 Pernah dan atau sering 

menggunakan Trans 

Koetaradja 

Mencari Informasi 

mengenai 

karakteristik 

pengguna, pola 

perjalanan/pergerak

an dari titik asal ke 

tujuan, jarak dan 

waktu tempuh dari 

tempat tinggal, 

biaya perjalanan, 

aksesinilitas dan 

lain-lain yang dapat 

digunakan dalam 

mendukung 

analisis dalam 

penelitian ini. 

2 Instansi 

pemerintahan yang 

berkompeten 

 Memiliki pengetahuan 

tentang transportasi 

publik 

 Mengetahui 

perkembangan 

transportasi publik di 

Kota Banda Aceh 

 Memiliki peranan amat 

penting dalam 

pengoperasian Trans 

Koetaradja  

 Mengetahui 

permasalahan konflik 

antar moda transportasi 

di Kota Banda Aceh 

 Mengetahui 

kondisi layanan 

Trans 

Koetaradja dan 

angkutan labi-

labi 

 Mengetahui pola 

perjalanan dan 

layanan Trans 

Koetaradja  

 Mengetahui 

apakah sudah 

ada penerapan 

integrasi antara 

Trans 

Koetaradja 
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No Informasi/Responden Kriteria Alasan 

 Mampu memberikan 

informasi dan data 

yang berhubungan 

dengan layanan Trans 

Koetaradja  

dengan feeder  

angkutan labi-

labi 

Sumber: Analisis Penyusun, 2017 

 

1.12 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan berdasarkan jenis data 

yang dibutuhkan melalui dua cara yaitu survei primer dan survei sekunder. 

Berikut ini penjelasan tentang teknik pengumpulan data : 

1. Survei Primer 

Survei primer merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

secara langsung oleh peneliti untuk mencatat kejadian-kejadian di wilayah 

studi. Pengumpulan data tersebut dapat berupa observasi dan kuesioner. 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu bentuk percakapan yang memiliki 

maksud tertentu, dilakukan oleh dua orang yaitu pewawancara yang 

memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai dengan menjawab 

pertanyaan yang telah diberikan oleh pewawancara (Moeleong, 

1999:135). Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan 

informasi lebih dalam mendukung analisis tentang  rute, waktu dan 

tarif yang menjadi output dari penelitian ini 

b. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan langsung pada wilayah penelitian. 

Pada penelitian ini yang diobervasi menyangkut jaringan jalan, sarana 

angkutan labi-labi, lokasi koridor I (satu). Dari observasi dapat 

diketahui permasalahan dan isu yang terjadi di lapangan, sehingga 

dapat mendukung analisis dalam penelitian ini. 

c. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk dijawab. Dalam penelitian ini kuesioner perlu 

digunakan untuk menemukan jawaban masyarakat terkait pola 
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perjalanan dari titik asal dan tujuan, jarak tempuh, waktu tempuh dan 

lain-lain. Responden dalam penelitian ini ditujukan kepada pengguna 

Trans Koetaradja di koridor I (satu). 

2. Survei Sekunder 

Survei sekunder merupakan metode pengumpulan data dari instansi 

pemerintah maupun studi literatur. Hasil dari data sekunder adalah berupa 

uraian, angka ataupun peta mengenai wilayah studi.  

a. Survei Instansi 

Survei instutional/Instansi dilakukan dengan survei langsung ke 

instansi yang dibutuhkan data-data untuk mendukung analisis pada 

penelitian ini. Instansi yang dituju meliputi Dinas Pekerjaan Umum, 

Dinas Perhubungan, Bappeda,  BPS Kota Banda Aceh. 

b. Survei Literatur 

Studi literatur diperlukan untuk memperoleh teori yang menjelaskan 

tentang  dan bentuk integrasi, BRT dan  feeder (Pengumpan). Studi 

literatur ini berguna sebagai referensi untuk memperkuat analisis 

penelitian. 

 

1.13 Kebutuhan Data 

Penelitian “Integrasi Layanan Trans Koetaradja dengan Feeder Angkutan 

Labi-Labi Di Kota Banda Aceh” menggunakan survei primer dan survei sekunder 

untuk memenuhi kebutuhan data yang diperlukan dalam penelitian. Data yang 

diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan sasaran yang ingin dicapai. Sasaran 

tersebut antara lain: 

1. Mengidentifikasi potensial permintaan perjalanan 

2. Mengidentifikasi jaringan jalan eksisting 

3. Merumuskan bentuk rute angkutan labi-labi 

4. Analisis integrasi operasional rute, waktu dan tarif 
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TABEL I.3 

  KEBUTUHAN DATA 

No Sasaran Variabel Kebutuhan Data 
Metode 

Pengumpulan Data 
Analisis Tahun Sumber 

1 Mengidentifikasi 

Permintaan 

Perjalanan   
 

- Jumlah 

Penduduk 

- Jumlah Penduduk Kota 

Banda Aceh per Kelurahan 

dimasing-masing 

Kecamatan 

- Sekunder (Instansi) 

- Deskriptif 

Spasial 

 

Terbaru 
BPS Kota 

Banda Aceh 
- Kepadatan 

Penduduk 

- Rasio 

Kepemilikan 

Kendaraan 

- Data kepadatan penduduk 

per kelurahan di masing-

masing Kecamatan 

- Data kepemilikan 

kendaraan 

2 Mengidentifikasi 

jaringan jalan 

eksisting 
 

- Aksesibilitas 
- Kemudahan ke pusat 

kegiatan 

- Primer (Observasi) 

- Sekunder (Instansi) 

- Deskriptif 

Kuantitatif 

Spasial 

Terbaru 

- Primer 

- Sekunder      

(Dinas 

Perhubungan, 

Bappeda, 

Dinas 

Pekerjaan 

Umum) 

- Kondisi Jalan 
- Kualitas fisik jalan 

- Jenis jalan 

- Keselamatan - Sarana (angkutan) 

3 Merumuskan 

bentuk rute 

(feeder) 

angkutan labi-

labi 
 

- Titik asal dan 

tujuan 

- Rute yang dilalui dalam 

melakukan perjalanan. Asal 

(kelurahan yang 

berpotensi), tujuan( halte 

yang dijadikan sebagai 

pengumpan). 

- Primer                   

(Kuesioner,wawanca

ra dan observasi) 

- Sekunder (Instansi) 

- Deskriptif 

Kuantitatif 

- Spasial 

Terbaru 

- Primer 

- Sekunder      

(Dinas 

Perhubungan, 

Bappeda, 

Dinas 

Pekerjaan 

Umum) 

- Jarak Tempuh 

 
- Jarak melakukan 

pergerakan dari titik asal ke 

tujuan 
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No Sasaran Variabel Kebutuhan Data 
Metode 

Pengumpulan Data 
Analisis Tahun Sumber 

4 Analisis integrasi 

operasional  

- Rute 
- Kepadatan Penduduk 

- Jaringan Jalan 
- Sekunder (Instansi) - Spasial Terbaru 

Sekunder 

(BPS dan 

Dinas 

Pekerjaan 

Umum) 

  

- Waktu 

- Jumlah Penduduk 

- Jumlah Angkutan 

- Jarak Tempuh 

 

- Sekunder (Instansi) 
- Deskriptif 

Kuantitaif 
Terbaru 

Sekunder 

(Dinas 

Perhubungan) 

  

- Tarif 

- Data kelembagaan 

(Berbadan hukum) 

angkutan labi-labi 

- Data subsidi pemerintah 

angkutan kota saat ini 

- Sekunder (Instansi) 
- Deskriptif 

Kuantitaif 
Terbaru 

Sekunder 

(Dinas 

Perhubungan) 

Sumber: Analisis Penyusun, 2017 
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1.14 Kerangka Analisis 

Kerangka analisis adalah suatu tahapan yang dilakukan dalam 

menganalisis data oleh peneliti yang terdiri dari input, proses, dan output. 

Tahapan analisis tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 1.5 

KERANGKA ANALISIS 

PROSES OUTPUT 

Konsep Titik Integrasi 

 

 

Sumber: Analisis Penyusun, 2017 

Deskripsi analisis 

potensial permintaan 

perjalanan menggunakan 

analisis deskriptif spasial  

Dapat diketahui kelurahan-kelurahan 

yang berpotensi sebagai daerah titik 

pengumpan  

Dapat diketahui kantong-kantong 

penumpang angkutan labi-labi  setelah 

dianalisis menggunakan data jumlah 

penduduk dan kepadatan penduduk  

Kelurahan yang memiliki kepadatan 

tinggi akan dipilih sebagai daerah 

pengumpan 

Aksesibilitas 

Kondisi Jalan 

Keselamatan 

Deskripsi analisis jaringan 

jalan eksisting 

menggunakan analisis 

deskriptif spasial 

Diketahui kemudahan untuk mencapai 

pusat kegiatan 

 
Diketahui kondisi jalan kelurahan-

kelurahan yang dijadikan titik pengumpan 

 

Diketahui jenis jalan yang di lalui angkutan 

labi-labi 

 
Diketahui tingkat keselamatan sarana 

angkutan labi-labi 

Titik Asal 

Tujuan 

Jarak Tempuh 

Merumuskan rute 

angkutan labi-labi 

menggunakan analisis 

deskriptif spasial dan 

deskriptif kuantitatif 

Diketahui titik asal  dan tujuan 

angkutan labi-labi berdasarkan 

kelurahan yang memiliki kepadatan 

tinggi 

Rute 

 
Waktu 

Analisis integrasi 

operasional menggunakan 

analisis deskriptif spasial 

dan deskriptif kuantitatif 

 

Diketahui headway berdasarkan 

hitungan jumlah penduduk, jumlah 

angkutan dan jarak 

Tarif 

INPUT 

Kepadatan 

Penduduk 

PROSES OUTPUT 

Jumlah 

Penduduk 

Diketahui Konsep Titik Integrasi 

Diketahui jarak tempuh dan panjang 

rute masing-masing titik pengumpan 

Diketahui sistem pembiayaan subsidi 

pemeritah, BOK dan lain-lain 

Rasio 

Kepemilikan 

Kendaraan 
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1.15 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Analisis deskriptif kuantitatif yaitu menjelaskan data dan informasi 

yang di dapatkan melalui survei primer ( wawancara dan observasi). 

Analisis distriptif kuantitatif digunakan untuk menggambarkan kondisi 

eksisting berupa kepadatan penduduk, jumlah penduduk, rasio 

kepemilikan kendaraan, jaringan jalan meliputi aksesibilitas, kondisi 

jalan dan keselamatan serta integrasi rute, waktu dan tarif. Pada intinya 

analisis ini mencoba mentranformasikan data yang pada awalnya 

berupa data mentah kemudian menjadikan data yang sudah diolah 

sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh peneliti maupun orang 

lain. Data yang diolah tersebut berupa data yang bersumber dari survei 

primer dan survei sekunder kemudian disajikan dalam bentuk diagram 

atau tabel, sehingga dapat memberikan informasi serta mendukung 

analisis dalam penelitian ini.  

2. Analisis Deskriptif Spasial 

Analisis deskriptif spasial yaitu analisis yang melihat objek 

penelitian secara keruangan (Akbar, 2014). Analisis deskriptif spasial 

ini menjadi faktor pendukung dalam menjelaskan sasaran penelitian 

yang ingin diteliti. Secara operasional pendekatan penelitian ini lebih 

banyak pada analisis deskriptif spasial.  

Analisis deskriptif spasial diharapkan mampu menjelaskan 

integrasi operasional rute, waktu dan tarif yang paling tepat dalam 

integrasi layanan Trans Koetradja dengan feeder angkutan labi-labi  di 

Kota Banda Aceh. Pada analisis ini,  peneliti akan  menggambarkan 

bentuk/model rencana pemilihan rute trayek pengumpan angkutan 

labi-labi yang dapat diimplementasikan. Dalam menggambarkan 

pemilihan rute trayek pengumpan, peneliti terlebih dahulu harus 

mengetahui kondisi eksisting  koridor I (satu) Trans Koetaradja yang 

terdiri dari kepadatan jumlah penduduk per kelurahan, jaringan jalan 

sehingga dapat dirumuskan kelurahan-keluarahan yang berpotensi 
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sebagai kantong-kantong penumpang dan daerah layanan feeder 

angkutan labi-labi.  

Setelah dilakukan analisis deskriptif kuantitatif yang berkaitan 

dengan potensial permintaan perjalanan (kepadatan penduduk), 

jaringan jalan dan rute angkutan labi-labi, tahap selanjutnya adalah 

peneliti dapat menganalisis bentuk  integrasi operasional yang 

berkaitan dengan rute, waktu dan tarif.  

Dalam menganalisis bentuk rencana integrasi jaringan 

pengumpanan, maka trayek yang akan dianalisis yaitu rute Keudah 

(Pusat Kota)- Darussalam. Rute ini merupakan koridor 1 yang dilalui 

oleh Trans Koetaradja serta sebagian dilalui oleh angkutan labi-labi. 

Rute yang dilalui oleh labi-labi juga dilalui oleh Trans Koetaradja 

sebesar 37% berdasarkan daerah pelayanan angkutan umum labi-labi, 

sedangkan masih 63% daerah belum terlayani oleh angkutan labi-labi 

(Judianto dan Rachmawati, 2010). Berikut dibawah ini merupakan peta 

trayek angkutan labi-labi  dan Trans Koetaradja. 

 

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Aceh & BAPPEDA Kota Banda Aceh, 2017 

GAMBAR 1.6 

PETA RUTE TRANS KOETARADJA 
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Berdasarkan rute Trans Koetaradja diatas, maka dapat dilihat bahwa 

koridor 1 Trans Koetaradja melewati pusat kota Banda Aceh. Koridor 1 Trans 

Koetaradja akan dimulai melewati Keudah (pusat kota), sp. Keuramat, RSUDZA, 

Kantor Gubernur, Lingke, Fakultas Teknik Unsyiah, Fakultas Kedokteran 

Unsyiah, Masjid Jamik Darussalam, Jl Teuku Nyak Arief Kopelma Darussalam, 

UIN Ar-Raniry dan Lamnyong. Secara operasional, koridor 1 ini akan digunakan 

sebagai jalur utama (trunk line) dalam melayani penumpang sedangkan jaringan 

pengumpan (feeder) akan menyediakan kemudahan aksesibilitas dari daerah 

feeder menuju koridor trunk line atau sebaliknya. Pelayanan jalur feeder ditujukan 

untuk memberikan akses pengumpan kepada trunk line Integrasi layanan jaringan 

feeder dan trunk line diharapkan mampu mengotimalkan waktu perjalanan 

sehingga biaya perjalanan dapat dihemat. Selain itu, dengan adanya 

pengintegrasian ini dapat menghindari terjadinya persaingan antara trunk line 

(Trans Koetaradja) dengan feeder ( angkutan labi-labi) khususnya di Kota Banda 

Aceh. Terintegrasinya sistem jaringan feeder yang menghubungkan titik-titik 

bangkitan perjalanan pengguna angkutan umum dengan koridor utama diharapkan 

mampu memberikan aksesibilitas yang lebih mudah dan terjamin untuk menuju 

koridor utama. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri yang dapat mendukung 

operasional trunk line. Selain itu, jika dilihat dari sistem secara keseluruhan, 

pengembangan jalur feeder sebagai jaringan pendukung untuk sistem trunk line 

ini akhirnya akan mampu memberikan terciptanya suatu jaringan angkutan umum 

yang terpadu, terkonektivitas dan efisien serta jangkauan layanan angkutan umum 

semakin luas. 
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Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Aceh & BAPPEDA Kota Banda Aceh, 2017 

GAMBAR 1.7 

PETA RUTE ANGKUTAN LABI-LABI RUTE KEUDAH-

DARUSSALAM,PP 

 Berdasarkan peta rute angkutan kota (labi-labi) rute Keudah (pusat kota)- 

Darussalam (PP), maka dapat dilihat bahwa layanan angkutan labi-labi juga 

melewati layanan Trans Koetaradja. Hal ini tentu menjadi salah satu faktor 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu adanya konflik diantara operator moda 

transportasi. Secara operasional, angkutan labi-labi  ini nantinya akan dijadikan 

sebagai trayek pengumpan (feeder) terhadap trunk line (Trans Koetaradja), hal ini 

bertujuan untuk menciptakan integrasi diantara dua operator moda transportasi ini. 

 

1.16 Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika penulisan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

  Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang 

lingkup dibagi dua yaitu ruang lingkup wilayah studi dan 
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ruang lingkup substansi, originalitas penelitian, manfaat 

penelitian dibagi dua yaitu manfaat bagi ilmu pembangunan 

wilayah dan kota serta manfaat bagi pemerintah Kota 

Banda Aceh, kerangka pemikiran, pendekatan penelitian, 

proses penelitian, teknik sampling, teknik pengumpulan 

data, kebutuhan data, teknik analisis data, kerangka analisis 

dan sistematika pembahasan.  

BAB II KAJIAN LITERATUR 

 Pada bab ini peneliti akan membahas kajian literatur yang 

berkaitan dengan integrasi layanan Trans Koetaradja 

dengan feeder angkutan labi-labi. Kajian literatur yang 

dibahas di bab ini harus mendukung judul penelitian yang 

akan di bahas. 

BAB III GAMBARAN UMUM 

 Pada bab ini peneliti akan membahas gambaran umum 

terkait lokasi penelitian, penduduk Kota Banda Aceh dan 

layanan Trans Koetaradja saat ini  

BAB IV ANALISIS 

Pada bab ini peneliti akan memuat mengenai proses 

mengidentifikasi, merumuskan dan menganalisis guna 

memperoleh temuan studi sesuai tujuan dan sasaran 

penelitian. Adapun proses mengidentifikasi, merumuskan 

dan menganalisis yang iakan dijabarkan adalah 

mengidentifikasi potensial permintaan perjalanan, 

mengidentifikasi jaringan jalan eksisting, merumuskan 

bentuk rute (feeder) angkutan labi-labi dan menganalisis 

integrasi operasional rute, waktu dan tarif. 

BAB V PENUTUP 

 Pada bab ini peneliti akan menguraikan bagian akhir 

mengenai tahapan penelitian yang berisi kesimpulan dan 

rekomendasi dari hasil penelitian yang dilakukan 


