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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta adalah Ibukota Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) yang artinya pusat dari pemerintahan, perdagangan, 

jasa, perindustrian, pendidikan dan kebudayaan. Bertambah pentingnya peran 

suatu kota, maka mendorong tumbuhnya aglomerasi wilayah yang melewati 

batasan administrasi. Berdasarkan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek 

(RITJ) tahun 2015, ada dua faktor pendorong tumbuhnya aglomerasi, yang 

pertama; industri cenderung beraglomerasi di daerah-daerah dimana potensi dan 

kemampuan daerah tersebut memenuhi kebutuhan mereka, dan mereka mendapat 

manfaat akibat lokasi perusahaan yang saling berdekatan. Kedua, kota umumnya 

menawarkan berbagai kelebihan dalam bentuk produktifitas dan pendapatan yang 

lebih tinggi, menarik investasi baru, teknologi baru, pekerja terdidik dan terampil 

dalam jumlah yang jauh lebih tinggi dibanding perdesaan. Dari daya tarik 

perkotaan di atas, serta kelebihan yang ditawarkannya akan mendorong sejumlah 

masyarakat di Indonesia untuk melakukan urbanisasi.  

Kepadatan penduduk menyebabkan lahan yang difungsikan sebagai 

pemukiman semakin terbatas. Kondisi ini kemudian mendorong masyarakat 

mencari lahan baru di pinggiran kota (urban) untuk difungsikan sebagai 

pemukiman. Kota-kota kecil yang tadinya merupakan wilayah suburban seiring 

waktu, bertumbuh dan menyatu dengan kota induk membentuk aglomerasi kota. 

Aglomerasi perkotaan menghasilkan kawasan seperti Jabodetabek (Jakarta-Bogor-

Depok-Tangerang-Bekasi). Kota Jakarta memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi dan terus meningkat, dilihat dari kinerja perekonomian Provinsi DKI 

Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan perekonomian di Indonesia. 

Menurut data pembangunan wilayah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015, rata-rata 

pertumbuhan ekonomi selama peride 2006-2013 sebesar 6.33% lebih tinggi dari 

laju pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional (PDB Nasional) sebesar 5.90%.  
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Pada perkembangannya tingkat pertumbuhan ekonomi ini juga 

menyebabkan perkembangan di wilayah sekitar Jakarta seperti Bogor, Depok, 

Tangerang, Bekasi. Hal ini mendorong pola pergerakan penduduk menuju Jakarta 

yang tidak hanya berasal dari Kota Jakarta, melainkan juga dari kota-kota satelit 

disekitarnya. Seperti kota Tangerang yang semakin berkembang pesat dengan 

meningkatnya kawasan permukiman antara lain perumahan real estate Karawaci, 

BSD, dan Alam Sutera. Sebagai kota satelit yang baru berkembang, tidak 

dipungkiri bahwa sebagian besar penduduknya melakukan aktivitas pergerakan ke 

pusat Kota Jakarta (regional), (Perda No.6 Tahun 2012 tentang RTRW Kota 

Tangerang 2012-2032). Lain halnya untuk Kota Bekasi yang daerahnya 

didominasi dengan kawasan industri (RTRW Kabupaten Bekasi 2009-2025) dan 

Depok dengan fugsi dominan permukiman dan pendidikan (RTRW Kota Depok 

2012-2032).  

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI 

Jakarta tahun 2014 menunjukkan bahwa terdapat 25,7 Juta perjalanan/hari di 

Jabodetabek. Perjalanan menggunakan motor sebanyak 50,8% dan angkutan 

umum sebesar 25,3%. Dari angka tersebut terbagi dari perjalanan di Kota Jakarta 

sebesar 18.775.000 dari Tangerang sebanyak 32%, dapat dilihat pada gambar 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber; Dinas Perhubungan dan Transportasi dalam Angka, 2014 

GAMBAR 1.1 
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Pertumbuhan kendaraan pribadi di Jabodetabek mengalami peningkatan, 

sedangkan modal shares angkutan umum dari tahun ke tahun menurun. Pada 

tahun 2002 penggunaan angkutan umum mencapai 55% dan mengalami 

penurunan yang signifikan sampai tahun 2014 sebesar 25,3%. Jika fenomena 

pesatnya pertumbuhan kendaraan pribadi jika dibiarkan maka bisa dipastikan akan 

timbul berbagai macam masalah yang akan membebani lalu lintas di kota satelit 

yang akan berimbas ke pusat Kota Jakarta, baik sekarang maupun di masa yang 

akan datang. Permasalahan kelebihan beban pada lalu lintas perkotaan, secara 

visual dapat dilihat dari adanya kemacetan. 

Kemacetan yang selama ini dipandang sebagai sumber masalah 

transportasi perkotaan sebenarnya adalah dampak dari ketidakmampuan jalan 

menampung pertumbuhan kendaraan. Efek lanjutan dari kemacetan akan 

membuat kinerja ekonomi dan kualitas lingkungan kota akan menurun. Dengan 

demikian perlu dicarikan solusi yang bisa mengatasi permasalahan ini agar 

angkutan umum massal di wilayah aglomerasi perkotaan menjadi layak dan 

manusiawi. 

Menurut Tamin (2000), salah satu penyebab kemacetan di daerah 

perkotaan adalah meningkatnnya kecenderungan para pemakai jasa transportasi 

untuk menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan kendaraan umum. 

Beberapa faktor pendorong masyarakat lebih memilih menggunakan angkutan 

pribadi dibandingkan dengan menggunakan angkutan umum, antara lain: 

a. Aktivitas ekonomi belum mampu terlayani oleh angkutan umum yang 

memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas layanan umum. 

b. Pembangunan akses jalan baru akan mendorong masyarakat dalam 

menggunakan angkutan pribadi dikarenakan belum tersedianya 

jaringan angkutan umum. 

c. Minimnya angkutan pengumpan yang dapat menjembatani perjalanan 

dari suatu tempat ke jalur-jalur utama layanan angkutan umum yang 

terintegrasi.   

Munawar (2007), menyatakan bahwa permasalahan utama angkutan 

umum perkotaan di Indonesia dikarenakan disiplin pengemudi yang rendah, tidak 

cukupnya dana untuk memperbaharui dan memperbaiki kendaraan, pengaturan 
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pemberhentian dan naik turun penumpang oleh preman, kompleksitas dan 

kekakuan aturan yang ada saat ini, struktur administrasi dan manajemen yang 

kurang efektif dan kepemilikan kendaraan umum secara pribadi sehingga tidak 

dapat diatur dalam satu kesatuan. 

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah timbulnya polusi berupa 

suara dan udara, tingkat disiplin yang rendah juga dapat mengakibatkan terjadinya 

kecelakaan serta lemahnya sistem perencanaan dan kontrol membuat 

permasalahan transportasi menjadi semakin parah. Kota dengan segala 

kelengkapannya juga mempunyai keterbatasan berupa daya dukung lahan yang 

terbatas. Kemacetan juga menyumbang dampak peningkatan emisi gas rumah 

kaca. Selain itu, dampak sosial yang diakibatkan adalah turunnya kualitas sosial 

(social quality) masyarakat perkotaan. Keadaan ini tentu bertolak belakang 

dengan hakikatnya bahwa transportasi untuk meningkatkan taraf hidup manusia, 

bukan sebaliknya transportasi menyebabkan menurunnya kualitas kehidupan 

seseorang atau masyarakat.  

Sistem sustainable transportation (transportasi berkelanjutan) dianggap 

dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi 

keberlanjutan masyarakat. Transportasi berkelanjutan telah menjadi isu global dan 

digunakan oleh beberapa negara dalam merumuskan kebijakan transportasi 

perkotaan termasuk di Indonesia. Transportasi berkelanjutan merupakan strategi 

dari konsep pembangunan yang berkelanjutan dalam sektor transportasi. 

Sebagai salah satu contoh, fenomena mengenai kualitas transportasi publik 

perkotaan di Indonesia dinilai masih rendah menurut LPM Kentingan UNS Solo 

(2009), hal ini disebabkan karena terdapat berbagai kelemahan yang menjadi 

penyebab terpuruknya kualitas pelayanan transportaasi publik perkotaan. 

Kelemahan tersebut utamanya terjadi dalam perencanaan operasionalisasi 

transportasi publik. Kelemahan perencanaan bisa dilihat dari dua sisi, yaitu 

kelemahan perencanaan secara teknis dan kelemahan perencanaan secara 

ekonomi. Secara teknis, perencanaan operasional transportasi publik perkotaan 

belum mencakup semua aspek-aspek yang terlibat didalamnya seperti pola tata 

guna lahan, pola jaringan, pola penyebaran penduduk, pola pergerakan, sistem 

operasi (rute/trayek) dan tingkat pelayanan. Maka dari itu, dapat disimpulkan 
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bahwa kualitas pelayanan trasnposrtasi publik berpengaruh  pada kelangsungan 

hidup suatu trayek. 

Dalam penanganan masalah transportasi diperlukan peran Pemerintah 

berupa kebijakan yang sesuai untuk melakukan penataan ulang dan perbaikan 

kinerja layanan transportasi angkutan umum melalui pembaruan sarana dan 

prasarana angkutan umum, penetapan standar pelayanan, waktu tempuh, jumlah 

penumpang sesuai kapasitas angkut, tingkat kenyamanan, sistem jaringan, serta 

aksesibilitas untuk beberapa daerah tertentu. Penegakkan aturan yang tegas dan 

konsisten, pengelolaan manajemen yang profesional serta pengaturan tarif dan 

trayek demi terciptanya kompetisi yang sehat antar operator angkutan umum. 

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan menyatakan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem 

transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk 

mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas 

dan angkutan jalan dalam rangka pembangunan ekonomi dan pengembangan 

wilayah. Sebagai upaya awal dari langkah tindak lanjut dalam membenahi 

angkutan umum secara menyeluruh, pada tahun 2004 Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta telah mengembangkan Bus Rapid Transit (BRT) berupa busway guna 

memperbaiki layanan angkutan perkotaan yang ada saat ini. BRT adalah sebuah 

sistem bus cepat, nyaman, aman dan tepat waktu dari segi infrastruktur, kendaraan 

dan jadwal.  

Salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi 

beban lalu lintas di kota satelit yang akan berimbas ke pusat Kota Jakarta 

diantaranya degan mengintegrasikan bus umum dan bus Transjakarta atau biasa 

yang disebut bus penghubung (feeder busway). Mulai tanggal 25 April 2016, PT. 

Transjakarta mengoperasikan rute ke 5 kota penyangga yang melayani perbatasan 

Jakarta (Kota Bekasi, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, Bogor) melalui Bus 

Kota Terintegrasi Bus way (Transjabodetabek). Transjabodetabek yang melayani 

rute Kota Tangerang meliputi dua rute yaitu Poris Plawad - Pasar Baru dan Poris 

Plawad - Bundaran Senayan. Melalui angkutan Transjabodetabek diharapkan akan 

terjadi perpindahan penggunaan kendaraan pribadi ke 

Transjabodetabek/Transjakarta, sehingga mampu menekan kemacetan Jakarta.   
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Kota Tangerang memiliki sebuah terminal bus yang bernama Terminal 

Poris Plawad yang berada di Jl. Benteng Betawi. Terminal ini melayani hampir 

seluruh trayek dari Kota Tangerang ke seluruh wilayah di Kota Tangerang dan 

Jakarta. Dalam hal penyediaan sarana angkutan umum, maka sering dijumpai 

adanya penurunan terhadap kualitas pelayanan yang berakibat pada penurunan 

jumlah penumpang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan penelitian atau 

analisis terhadap standar dan kualitas pelayanan angkutan umum. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Keberadaan sarana transportasi massal yang melayani berbagai kawasan 

perkotaan seperti Tangerang saat ini pada umumnya masih berkualitas buruk, 

sehingga menyebabkan keengganan masyarakat untuk menggunakannya. 

Sebagian masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi 

dibandingkan menggunakan angkutan umum. Pelayanan angkutan massal menjadi 

sorotan penting bagi calon penumpang, hal ini tercermin dari isu-isu pelayanan 

dan kondisi angkutan umum seperti keamanan, keselamatan, kenyamanan selama 

dalam perjalanan, ketepatan waktu tempuh, tarif dan keramahan yang sangat 

sering dikeluhkan oleh masyarakat. 

Kota Tangerang merupakan daerah yang berdampingan dengan kota 

Jakarta dengan jarak ±26 Km. Dengan jarak yang cukup dekat tersebut, tidak 

dapat dipungkiri ramainya arus lalu lintas khususnya darat yang bergerak 

sepanjang jalur Tangerang – Jakarta setiap harinya. Arus lalu lintas bagi penduduk 

Tangerang yang melakukan aktivitas di Kota Jakarta setiap hari dapat 

menyebabkan kemacetan lalu lintas di Kota Jakarta. 

Transjabodetabek memiliki peranan penting dalam melayani pergerakan 

masyarakat pinggiran khususnya Kota Tangerang ke Ibu Kota (Jakarta). Oleh 

sebab itu, perlu adanya fasilitas berupa pelayanan yang dirasa penting bagi 

penumpang untuk menjadikan Transjabodetabek sebagai salah satu angkutan 

massal yang diharapkan mampu memenuhi kriteria penumpang dalam mencapai 

lokasi tujuan perjalanan.  
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Dengan adanya Bus Rapid Transit melalui Transjabodetabek rute Poris 

Plawad - Bundaran Senayan, menunjukkan bahwa Pemerintah fokus dalam 

menghadapi fenomena kemacetan yang terjadi di wilayah Kota Jakarta dan 

sekitarnya yang berdampingan dengan wilayah pinggiran Kota Jakarta. Maka dari 

itu perlu dilakukan perbaikan-perbaikan atas kelemahan armada sebelumnya 

seperti fenomena mengenai kualitas transportasi publik perkotaan di Indonesia 

menurut LPM Kentingan UNS Solo (2009), yang masih dinilai buruk berkaitan 

dengan faktor pelayanan yang manjadikan masyarakat lebih memilih angkutan 

pribadi yang akan berimbas pada kemacetan lalu lintas. 

Dari permasalahan tersebut di atas, dapat ditarik perumusan masalah untuk 

diadakan penelitian yaitu Bagaimana Standar dan Kualitas Pelayanan 

Transjabodetabek Rute Poris Plawad - Bundaran Senayan?  

 

1.3 Tujuan, Sasaran dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan perumusan masalah di atas, 

maka penelitian ini bertujuan menganalisis standar dan kualitas pelayanan 

Transjabodetabek rute Poris Plawad - Bundaran Senayan. Analisis ini sebagai 

salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum massal yang 

dapat diandalkan sebagai salah satu wujud penerapan sustainable transport. 

 

1.3.2 Sasaran 

Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut diatas, maka sasaran penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisa pola pergerakan penumpang Transjabodetabek rute Poris Plawad 

– Bundaran Senayan. 

2. Mengukur hasil pengamatan terhadap indikator standar pelayanan 

Transjabodetabek yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. 

3. Menilai standar pelayanan Transjabodetabek rute Poris Plawad – Bundaran 

Senayan. 

4. Merumuskan tingkat kualitas pelayanan Transjabodetabek rute Poris Plawad – 

Bundaran Senayan. 
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5. Mengukur kualitas pelayanan Transjabodetabek rute Poris Plawad – Bundaran 

Senayan.  

6. Menganalisa hasil pengukuran kriteria kualitas pelayanan. 

 

1.3.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi yaitu manfaat untuk 

masyarakat dan PT. Trasnjakarta sebagai pengelola. 

 Masyarakat: Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelayanan 

Transjabodetabek rute Poris Plawad - Bundaran Senayan. Serta sebagai 

bahan untuk penelitian lebih lanjut. 

 PT. Trasnjakarta: Memberikan masukan kepada PT. Transjakarta untuk 

meningkatkan pelayanan Transjabodetabek rute Poris Plawad - Bundaran 

Senayan, sebagai salah satu upaya dalam mengurangi dampak kemacetan 

lalu lintas. 

 

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini terdiri atas ruang lingkup materi dan spasial. 

Ruang lingkup materi bertujuan membatasi materi pembahasan yang berkaitan 

dengan identifikasi wilayah penelitian. Sedangkan ruang lingkup spasial 

membatasi ruang lingkup wilayah kajian. 

 

1.4.1 Ruang Lingkup Materi 

Pembatasan ruang lingkup materi dalam penelitian ini bertujuan agar 

pembahasan tidak meluas dan disesuaikan dengan kemampuan peneliti. Ruang 

lingkup materi dalam penelitian ini adalah; 

1. Pelayanan Transjabodetabek rute Poris Plawad - Bundaran Senayan yang 

meliputi beberapa indikator variabel standar pelayanan Transjabodetabek 

antara lain; load factor di jam sibuk dan diluar jam sibuk, kecepatan 

perjalanan (travel speed), waktu antara (headway), waktu tempuh, waktu 

pelayanan, frekuensi, waktu tunggu, jumlah kendaraan yang 

beroperasi,waktu awal dan akhir. Indikator ini berasarkan pada Keputusan 
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Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK. 687/AJ.206/DRJD/2002 

baik dari segi kuantitas dan kualitas. 

2. Kualitas pelayanan yang dianggap dominan memberikan pengaruh 

terhadap kepuasan pelayanan pemakai dan karakteristik pelayanan seperti 

bukti fisik (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap 

(responsiveness), jaminan (assurances), dan empati (Empathy). 

3. Materi yang akan dibahas dalam penelitian berkaitan dengan kinerja 

tingkat pelayanan yang menggambarkan suatu ukuran dari manfaat atau 

kegiatan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain, yang diukur 

dengan tingkat kepuasan atau ketidakpuasan kegiatan tersebut.  

 

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah penelitian ini adalah penumpang bus yang 

menggunakan jasa angkutan umum Transjabodetabek. Batasan ruang lingkup 

wilayah secara makro yaitu melingkupi Kota Jakarta. Adapun batas wilayah dari 

Kota Jakarta adalah: 

 Sebelah Selatan : Kota Depok 

 Sebelah Timur  : Provinsi Jawa Barat 

 Sebelah Barat  : Provinsi Banten 

 Sebelah Utara  : Laut Jawa 

Sedangkan batasan secara mikro penulis membatasi substansi penulisan 

dengan alasan keterbatasan data, waktu, biaya, tenaga dan pemikiran yakni 

pemilihan rute penyangga yang melayani perbatasan Kota Tangerang ke Jakarta 

dengan rute Poris Plawad - Bundaran Senayan dengan menggunakan bus kota 

terintegrasi bus way (Transjabodetabek). 

Alasan pemilihan rute ini dikarenakan posisi Kota Tangerang ke Provinsi 

DKI Jakarta yang sangat dekat sekitar ±26 Km, sehingga pola pergerakan di 

wilayah ini sangat padat. Selain itu, sebagai kawasan permukiman yang 

berkembang pesat dan kebanyakan penduduknya melakukan aktivitas pergerakan 

ke pusat kota maka tingginya permintaan untuk kebutuhan akan rute tersebut juga 

meningkat. Rute tersebut dianggap mewakili dalam mengakomodasi pergerakan 

penumpang dari kota satelit (Tangerang) ke pusat kota (Jakarta Selatan) sebagai 

jantung kota dalam aktivitas disektor jasa, bisnis dan niaga.  
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Adapun objek dari penelitian ini adalah Transjabodetabek rute Poris 

Plawad - Bundaran Senayan adalah sebagai berikut: Terminal Poris Plawad – Jl. 

Benteng Betawi – Jl. Jend. Sudirman – Jl. Teuku Umar – Jl. Imam Bonjol – Jalan 

Tol Tangerang-Jakarta – Terminal Bayangan Kebun Jeruk –Koridor 9 (RS 

Harapan Kita – Slipi Kemanggisan – Slipi Petamburan – Senayan JCC) – Koridor 

1 (Gelora Bung Karno – Bundaran Senayan). 

 

 

Sumber : Peta Admin Bakosurtanal, 2016 

GAMBAR 1.2 

PETA WILAYAH STUDI 
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Sumber : Transjakarta.co.id, 2016 

GAMBAR 1.3 

PETA TRANSJABODETABEK RUTE 

PORIS PLAWAD – BUNDARAN SENAYAN 

 

 

 
Sumber : RTRW Kota Tangerang, 2012-2023 

GAMBAR 1.4 

PETA JALUR TRANSJABODETABEK KOTA TANGERANG 

BERDASARKAN POLA GUNA LAHAN 
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1.5 Posisi Penelitian 

Dalam proses perencanaan pembangunan, khususnya dibidang 

perencanaan prasarana tansportasi perkotaan, pertimbangan terhadap aspek 

sustainable transportation tidak boleh diabaikan. Transportasi berkelanjutan 

merupakan refleksi dari konsep pembangunan yang berkelanjutan dalam sektor 

transportasi. Ruang lingkup tugas Pemerintah terhadap pembangunan kawasan 

perkotaan mencakup penyediaan sarana. Penyelenggaraan sarana di kawasan 

perkotaan bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kehidupan 

sosial masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. 

Sarana yang dikaji dalam penelitian ini yaitu sarana angkutan massal 

berupa Bus Kota Terintegrasi Bus way (Transjabodetabek). Posisi penelitian ini 

dalam konteks Perencanaan Wilayah dan Kota sebagaimana disajikan pada 

gambar 1.4 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Analisis Penyusun, 2017 

 

GAMBAR 1.5 

DIAGRAM POSISI PENELITIAN DALAM PWK 
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1.6 Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian menunjukan perbedaan penelitian yang diusulkan 

dengan penelitian yang pernah dilakukan. Penelitian analisis tingkat pelayanan 

Transjabodetabek rute Poris Plawad-Bundaran Senayan bertujuan untuk 

melakukan penilaian tentang pelayanan terhadap persepsi masyarakat pengguna 

jasa angkutan umum. Berikut beberapa penelitian yang terkait dengan studi ini 

dapat dilihat pada tabel I.1 berikut ini: 
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TABEL I.1 

KEASLIAN PENELITIAN 

No. 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian 

Lokasi, 

Tahun 

Penelitian 

Teknik 

Analisis 

Analisis Variabel 

Hasil Penelitian 

Faktor Indikator 

1. Indra Nurvia 

Puspita Rini 

Analisis Persepsi Penumpang 

Terhadap Tingkat Pelayanan 

Bus way (Studi kasus Bus way 

Transjakarta Koridor I) 

DKI Jakarta, 

2007 

Analisis Faktor Keandalan 

(Reliability) 

Daya Tanggap 

(Responsiveness) 

Jaminan (Assurance) 

Empati (Emphaty) 

Bukti Langsung 

(Tangible) 

Keamanan, Kemudahan, Pelayanan 

Petugas, Ketertiban, Kesopanan, 

Kebersihan, Kenyamanan, Ketepatan, 

Keselamatan. 

Diusulkan 

rekomendasi 

perbaiakan pelayanan 

penumpang bus, 

kepada operator Bus 

way Transjakarta 

2. Johan Paul 

Engelberthus 

Anggoman 

Studi Tingkatan Pelayanan 

Angkutan Umum Damri Di 

Kota Manado 

Kota 

Manado, 

2007 

Kuantitatif dan 

Kualitatif 

Potensi Pergerakan 

 

 

 

Jaringan Jalan  

 

Sistem Pelayanan 

Angkutan DAMRI 

Guna Lahan, 

Sosial Ekonomi, 

Kebutuhan Perjalanan. 

 

Karakteristik Jaringan Jalan. 

 

Karakteristik Pola Angkutan DAMRI, 

Kinerja Opeasional Angkutan DAMRI, 

Kwalitas Pelayanan DAMRI. 

Bus Damri pada 

wilayah studi 

mempunyai kinerja 

baik 
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No. 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian 

Lokasi, 

Tahun 

Penelitian 

Teknik 

Analisis 

Analisis Variabel 

Hasil Penelitian 

Faktor Indikator 

3. Aprilia Esty 

Dwiryanti 

Analisis Kinerja Pelayanan Bus 

Rapid Transit (BRT) 

berdasarkan persepsi pengguna 

Koridor II Terboyo-Sisemut 

Terboyo-

Sisemut 

Kota 

Semrang, 

2010 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Persepsi Pengguna,  

 

 

 

Kinerja Pelayanan 

Kenyamanan,  

Kemudahan Pencapaian, Keandalan, 

Perbandingan Biaya dan Efisiensi. 

 

Kecepatan Perjalanan, 

Waktu Antara, 

Ketersediaan Angkutan, 

Faktor Muat, 

Waktu Henti, 

Waktu Tempuh, Waktu Sirkulasi 

Mengkaji tentang 

kinerja bus trans 

semarang rute 

Terboyo-Sisemut 

berdasarkan indikator 

kinerja pelayanan 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henri 

Setyawan 

Kualitas Layanan Transportasi 

(Studi Kasus Transjakarta Bus 

way  di Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta) 

Jakarta, 

2012 

Analisis 

Kualitatif dan 

Kuantitatif 

Keandalan 

(Reliability) 

Daya Tanggap 

(Responsiveness) 

Jaminan (Assurance) 

Empati (Emphaty) 

Bukti Langsung 

(Tangible) 

 Perlu adanya 

pembenahan intern, 

fasilitas, dan evaluasi 

bagi seluruh pelaku 

dalam organisasi 

untuk memberikan 

pelayanan yang 

berkualitas 
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No. 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian 

Lokasi, 

Tahun 

Penelitian 

Teknik 

Analisis 

Analisis Variabel 

Hasil Penelitian 

Faktor Indikator 

5. Finda 

Septiawati 

Analisis Pelayanan 

Transjabodetabek  Rute Poris 

Plawad-Bundaran Senayan 

Sebagai Moda Transportasi 

Angkutan Massal Penduduk 

Pinggiran Ke Pusat Kota 

Jakarta, 

2016 

Analisis 

Kualitatif dan 

Kuantitatif 

Pergerakan Pola 

Penempuang 

 

 

 

 

 

Standar Pelayanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kualitas Pelayanan 

 

Berdasarkan Sarana Angkutan 

Berdasarkan Tujuan Pergerakan 

Berdasarkan Tingkat Ekonomi dan Pelaku 

Pergerakan 

Berdasarkan Waktu Pergerakan 

 

 

Faktor Muat (load factor) 

Kecepatan Perjalanan (travel speed) 

Waktu Antara (Headway) 

Waktu Tempuh 

Waktu Pelayanan 

Frekuensi 

Waktu Tunggu 

Jumlah Kendaraan Beroperasi 

Waktu Awal dan Akhir 

 

Keandalan (Reliability) 

Daya Tanggap (Responsiveness) 

Jaminan (Assurance) 

Empati (Emphaty) 

Bukti Langsung (Tangible) 

 Pengguna sebanyak 

51,4% memanfaatkan 

bus ini, artinya 

memiliki peran penting 

bagi masyarakat Kota 

Tangerang sebagai 

moda angkutannya. 

 Standar Pelayananan 

masuk dalam kategori 

sedang, artinya masih 

banyak faktor yang 

masih perlu diperbaiki 

agar masyarakat 

merasa lebih terlayani 

dan memanfaatkan  

moda transportasi 

massal tersebut. 

 Persepsi pengguna 

terhadap kualitas 

pelayanan adalah 

cukup puas. 

Sumber : Analisis Penyusun, 2016
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1.7  Kerangka Pemikiran 

Setelah mendapatkan research question, maka tujuan penelitian dapat 

dirumuskan sebagai hasil akhir penelitian yang digunakan sebagai pedoman 

penelitian agar penelitian yang dilakukan tidak menyimpang. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 1.6 

  KERANGKA PIKIR 

 

Akibat 

Masalah 

Utama 

Sebab 

Output 

Analisis 

Kesimpulan Dan 

Rekomendasi 

Kemacetan Lalu Lintas Di Kota Jakarta  

 

Meningkatnya Pemakaian Kendaraan Pribadi 

Jakarta  

 

Meningkatnya Pemakaian Kendaraan Pribadi 

Jakarta  

 

Menurunnya Pemakaian Kendaraan 

Angkutan Umum 

 

Rendahnya Tingkat Pelayanan Angkutan 

Umum 

Penerapan Konsep Sustainable 

Transportation 

 Aspek Ekonomi 

 Aspek Sosial 

 Aspek Lingkungan 

Intervensi Pembangunan Sarana Transportasi 

Massal Transjabodetabek Rute Poris Plawad-

Bundaran Senayan 

Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Standar & 

Kualitas Pelayanan Transjabodetabek Rute Poris Plawad-

Bundaran Senayan 

Identifikasi Pola Pergerakan 

Penumpang 

Analisis Standar Pelayanan 

Transjabodetabek 

Analisis Kualitas Layanan  

Berdasarkan Persepsi Penumpang  

Standar Pelayanan Dan Kualitas 

Pelayanan Transjabodetabek Rute Poris 

Plawad-Bundaran Senayan 

Skoring 
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1.8 Metodelogi Penelitian 

1.8.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pelayanan 

Transjabodetabek rute Poris Plawad–Bundaran Senayan yang dapat meningkatkan 

minat masyarakat untuk menggunakan angkutan massal dalam upaya mengurangi 

kemacetan lalu lintas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif 

kualitatif dan deskriptif kuantitatif (kombinasi). Sugiyono (2013:475) 

mendefinisikan bahwa metode penelitian kombinasi adalah suatu metode 

penelitian yang mengkombinasikan antara metode kuantitatif dan metode 

kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, 

sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan obyektif. 

 

1.8.2 Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan salah satu proses dalam penelitian yang 

dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang akan diteliti setelah data 

diperoleh secara lengkap. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh 

data yang tersedia dari berbagai sumber, baik merupakan data yang diperoleh 

melalui proses kuisioner maupun wawancara. Untuk mengolah data yang sudah 

terkumpul analisis data yang akan digunakan disesuaikan dengan pendekatan 

metode yang sudah ditentukan pada masing-masing tahap. Berikut merupakan 

penjelasan mengenai analisis data yang diperlukan pada penelitian ini. 

1. Skala Pengukuran 

Pada penelitian ini digunakan skala pengukuran Likert. Pemilihan skala  

ini dikarenakan variabel yang diukur adalah sikap/persepsi responden dalam 

hal ini penumpang Transjabodetabek rute Poris Plawad – Bundaran Senayan. 

Selanjutnya menjadi indikator yang dijadikan tolak ukur untuk menyusun 

pertanyaan yang berhubungan dengan variabel penelitian (Iskandar, 2009). 

2. Analisis Data 

a. Analisisi Deskriptif Kualitatif 

Dalam analisa deskriptif kualitatif, peneliti akan memberikan penilaian 

atau interpretasi berdasarkan fakta dilapangan sekaligus menjelaskan kejadian 
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dan fenomena yang tersirat dalam data-data yang diperoleh dari kepustakaan 

maupun penelitian di lapangan. 

b. Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Dalam analisa deskriptif kuantitatif, peneliti melakukan perhitungan-

perhitungan yang relevan dengan permsalahan yang diteliti. Teknik 

pengukuran tingkat pelayanan Bus Transjabodetabek rute Poris Plawad–

Bundaran Senayan dilakukan dengan penyebaran kuisioner kepada responden 

sehingga semua instrumen penelitian yang digunakan harus di uji terlebih 

dahulu untuk mengetahui apakah instrumen tersebut valid dan reliabel. 

Pengujian instrumen dilakukan dengan menggunakan Uji Validitas dan 

Reliabilitas. 

Uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur benar-benar 

cocok atau sesuai sebagai alat ukur yang diinginkan (Arikunto, 1997). 

Pengujian validitas dilakukan untuk menguji apakah hasil jawaban dari 

kuisioner oleh responden benar-benar cocok digunakan dalam penelitian ini. 

Valid tidak suatu item instrument dapat diketahui dengan membandingkan 

indeks korelasi product moment Pearson dengan level signifikasi 5% dengan 

nilai kritisnya r dimana r dapat digunakan rumus sebagai berikut (Arikunto, 

1997). 

𝑟𝑥𝑦

n  ∑ XY −  ∑X  ∑Y

√𝑛 ∑X2 − (∑X)2 𝑥𝑛 ∑Y2 − (∑Y)²
 

Dimana: 

r xy  = koefisien korelasi product moment 

n      = banyaknya responden 

∑X = total skor ya belahan ganjil 

∑Y = total skor ya belahan genap 

XY  = total skor hasil kali belahan ganjil dan genap 

Bila probabilitas hasil korelasi lebih kecil (> 0,05) atau 5% 

maka dinyatakan valid dan jika sebaliknya maka dinyatakan 

tidak valid. 
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Interpretasi koefisien korelasi (Rxy) untuk uji validitas (Arikunto, 2012:89) 

 Antara 0,80 sd 1,00 : Sangat Tinggi 

 Antara 0,60 sd 0,80 : Tinggi 

 Antara 0,4 sd 0,60 : Cukup 

 Antara 0,20 sd 0,40 : Rendah 

 Antara 0,00 sd 0,20 : Sangat Rendah 

 

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber 

sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data sedangkan sumber sekunder diartikan sebagai sumber 

yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data. 

 

1.8.3.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti 

secara langsung dari sumber data utama. Penelitian ini akan melakukan proses 

pengumpulan data primer dengan cara penyebaran kuisioner kepada beberapa 

responden. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk dijawab (Sugiyono, 2015). Kuisioner dapat dilakukan dengan 

menyusun beberapa pertanyaan yang terkait dengan indikator penelitian. Sasaran 

dari pengumpulan data primer ini adalah para penumpang Transjabodetabek rute 

Poris Plawad – Bundaran Senayan. 

 

1.8.3.2 Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder menggunakan telaah dokumentasi. Dokumen 

didapatkan dari instansi-instansi terkait berupa literatur, peraturan-peraturan, 

arsip, maupun data-data lain yang dihimpun, direkam, disimpan oleh instansi 

tertentu (seperti peta, gambar, diagram, foto, dan lain sebagainya). Adapun 

instansi yang dijadikan sumber data adalah Bidang Angkutan Jalan Dinas 

Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. 
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Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan 3 tahap, yaitu:  

1. Mengumpulkan informasi melalui pengamatan secara langsung di 

lapangan. Pengamatan akan dilakukan dengan: 

a. Menaiki Transjabodetabek rute Poris Plawad – Bundaran Senayan 

dari terminal Poris Plawad Tangerang hingga rute akhir Bundaran 

Senayan pada jam sibuk dan diluar jam sibuk. Pada jam sibuk akan 

dilakukan pada pukul 06.00 WIB dan pukul 17.00 WIB dan di luar 

jam sibuk pada pukul 10.00 WIB dan pukul 20.00 WIB. 

Pengamatan dengan cara ini akan dilakukan sebanyak 5 kali 

dengan hari pengamatan dilakukan seara berturut dalam seminggu 

sehingga data yang diperoleh lebih akurat. 

b. Menunggu di ruang tunggu. Cara ini akan dilakukan selama 5 kali 

dengan hari berturut dalam seminggu, sehingga hasilnya akurat. 

Pengamatan ini akan dilakukan di Terminal Poris Plawad 

Tangerang yang mengawali perjalanan dan di koridor akhir 

Bundaran Senayan, serta di koridor tertentu untuk melihat pola 

pergerakan penumpang. Penentuan koridor tersebut dilakukan 

dengan pertimbangan penumpang pengguna Transjabodetabek rute 

Poris Plawad – Bundaran Senayan lebih banyak turun. 

2. Melakukan penyebaran kuisioner. Kuisioner akan disebarkan secara 

acak sebanyak jumlah responden yang diperlukan. Lokasi penyebaran 

kusioner adalah di Terminal Poris Plawad Tangerang, Koridor tertentu 

yang mana jumlah penumpang paling banyak turun, serta koridor akhir 

yaitu Bundaran Senayan. 

3. Melakukan interview dengan petugas terkait. Petugas yang dipilih 

adalah yang sedang bertugas di Terminal Tangerang dan Koridor akhir 

Bundaran Senayan. 

 

1.8.4 Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel untuk menentukan 

objek untuk mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan dengan kondisi-

kondisi yang ada di wilayah studi. Dalam suatu penelitian yang menggunakan 
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metode wawancara mendalam. Teknik sampling yang dipilih adalah Simple 

Random Sampling, pengambilan random sederhana yaitu prosedur seleksi unit 

populasi dimana setiap satuan elementer dari populasi mempunyai kesempatan 

yangs ama untuk dipilih sebagai sampel. Terpilihnya sample secara kebetulan 

(acak). 

Dengan demikian, sample yang dipilih adalah sebagai berikut: 

1. Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta. 

2. Penumpang, yaitu penumpang yang dipilih secara acak di Terminal Poris 

Plawad, Koridor 1, Koridor 9, dan di dalam armada Bus Transjabodetabek 

rute Poris Plawad – Senayan. 

Penentuan Ukuran Sample 

Untuk populasi pengguna jasa Transjabodetabekrute Poris Plawad-

Bundaran Senayan, penumpang tidak diketahui secara pasti (perkiraan rata-rata) 

(incoutable population) dan data yang diambil bersifat discrete, maka penetapan 

ukuran sampel di dasarkan rumus sebagai berikut (Wibisono, 2003) : 

𝑛
NZ²σ²

E2(𝑁−1)+𝑍²σ²
...............................................................................................(1.1) 

Dimana : 

n = Jumlah sampel 

Z = Tingkat kepercayaan 

σ = Standar deviasi populasi 

E = Tingkat kesalahan 

Dalam penelitian ini digunakan tingkat kepercayaan sebesar 95% 

memberikan nilai pada table Z sama dengan ± 2,58 , tingkat kesalahan ± 5%, 

standart deviasi 20, dan rata-rata populasi penumpang Transjabodetabek sebesar 

429.563 per hari (April s/d Desember 2016) sehingga jumlah sampel yang 

diperlukan adalah : 
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𝑛 =  
429.563 (2,58)2(20)²

52(429.563 − 1)(2,58)2(20)²
 

𝑛 =  
1.143.737.261

10.741.712,56
 

𝑛 =  106,47 atau 107 orang 

Jadi jumlah sampel yang diperlukan dalam penelitian ini adalah : 107 

responden. 

 

1.8.5 Teknik Pengambilan Data 

Data merupakan salah satu elemen terpenting yang harus ada dalam setiap 

penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, data merupakan pengejawantahan dari 

variabel-variabel penelitian yang diperoleh melalui kajian teori. Adapun data 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel berikut ini: 
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TABEL I.2 

TEKNIK PENGAMBILAN DATA 

No. Sasaran Variabel Data 

Teknik  

Pengumpulan 

Data 

Sumber Data 
Metode 

Analisis 

1. 

 

 

 

Analisis Pola Pergerakan 

Penumpang 

 

 

Berdasarkan Sarana 

Angkutan 

 Angkutan menuju Teminal Poris 

 Angkutan lanjutan 

Primer: 

Kuisioner 

Penumpang 

Transjabodetabek 

Deskriptif 

Kualitatif 

Berdasarkan Tujuan 

Pergerakan 

 Daerah tujuan  

 Maksud Perjalanan 

(Bekerja/Sekolah/Belanja/Rekreasi) 

 Alasan pemilihan moda transportasi 

Primer: 

Kuisioner 

Penumpang 

Transjabodetabek 

Deskriptif 

Kualitatif 

BerdasarkanTingkat 

Ekonomi dan Pelaku 

 Tingkat pendapatan 

 Kepemilikan kendaraan pribadi 

(Roda 2 atau 4) 

 Struktur rumah tangga 

Primer: 

Kuisioner 

Penumpang 

Transjabodetabek 

 

Deskriptif 

Kualitatif 

Berdasrkan Waktu  

Pergerakan 

 Jam keberangkatan &pulang 

Transjabodetabek Rute Poris Plawad – 

Bundaran Senayan 

 Frekuensi menggunakan  Transjabodetabek 

per Minggu  

 

Primer: 

Kuisioner 

Penumpang 

Transjabodetabek 

 

Deskriptif 

Kualitatif 

 

 

2. 

 

Analisis Standar Pelayanan 

Transjabodetabek 

 Load Factor, jam sibuk 

dan diluar jam sibuk 

 Kecepatan Perjalanan 

 Headway 

 Waktu Tempuh 

 Waktu Pelayanan 

 Frekuensi 

 Waktu tunggu 

 Jumlah kendaraan yang 

beroperasi 

 Waktu Awal dan Akhir 

 Jumlah penumpang pada jam sibuk 

 Jumlah penumpang diluar jam sibuk 

 Kapasitas tempat duduk 

 Waktu tempuh dari dan menuju tiap trayek 

 Waktu tempuh setiap Km 

 Jam keberangkatan dan kedatangan bus 

 Jumlah armada bus yang beroperasi 

Pengamatan 

Langsung, 

Dokumentasi  

Dokumentasi PT 

Transjakarta 

 

 

 

 

Deskriptif 

Kualitatif 
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No. Sasaran Variabel Data 

Teknik  

Pengumpulan 

Data 

Sumber Data 
Metode 

Analisis 

3. 

 

Analisis Tingkat Kualitas 

Pelayanan Transjabodetabek 

Bukti Fisik (Tangibles) 

 Kebersihan dan penerangan jembatan 

penyebrangan 

 Kebersihan dan tampilan halte 

 Tampilan semua petugas (termasuk 

security)menggunakan seragam yang 

rapi,bersih,dan sopan 

 Kelengkapan fasilitas halte(TV, AC, CCTV, 

tempat sampah, tempat duduk) 

 Kelengkapan P3K,announcer,alat pelindung 

dalam bus jika kondisi darurat 

Primer: 

Kuisioner 

Penumpang 

Transjabodetabek 

Deskriptif 

Kuantitatif 

  Keandalan (Reliability) 

 Waktu keberangkatan bus 

 Fasililtas  halte (TV, AC, CCTV,tempat 

sampah) berfungsi dengan baik 

 Peralatan dalam bus (announcer) berfungsi 

dengan baik 

 Kemudahan dan kenyamanan mencapai 

halte 

 Jembatan penyebrangan berfungsi dengan 

baik 

Primer: 

Kuisioner 

Penumpang 

Transjabodetabek 

Deskriptif 

Kuantitatif 

  
Daya Tanggap 

(Responsiveness) 

 Kesigapan petugas membantu dan 

memberikan informasi 

 Kesigapan petugasmengatur antrian 

 Kesigapan petugas dalam menjaga 

kebersihan dan keamanan 

 Kesigapan petugas membantu penumpang 

masuk ke dalam bus 

 Kesigapan petugas dalam mengatasi 

penumpang nakal 

Primer: 

Kuisioner 

Penumpang  

Transjabodetabek 

 

 

 

 

Deskriptif 

Kuantitatif 
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No. Sasaran Variabel Data 

Teknik  

Pengumpulan 

Data 

Sumber Data 
Metode 

Analisis 

  

Jaminan (Assurances) 

 Keterampilan petugas loket 

 Keterampilan petugas di halte menjaga 

ketertiban dan keamanan 

 Keterampilan petugas dalam bus menjaga 

ketertiban dan keamanan 

 Keterampilan supir bus  

 Keramahan dan kejujuran petugas loket dan 

bus 

Primer: 

Kuisioner 

Penumpang  

Transjabodetabek 

Deskriptif 

Kuantitatif  

  

 

Empati (Empathy) 

 Petugas mengucapkan salam pada awal 

dan akhir pelayanan 

 Petugas selalu mengucapkan terima kasih 

 Keramahan para petugas dan supir 

Transjabodetabek 

 Petugas memperlakukan penumpang 

dengan sopan 

 Petugas memperhatikan penumpang yang 

lansia, anak kecil dan ibu hamil 

Primer: 

Kuisioner 

 

Penumpang  

Transjabodetabek 

Deskriptif 

Kuantitatif  

SumbeSumber: Analisis Penyusun, 2016
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1.9 Kerangka dan Teknik Analisis 

1.9.1 Kerangka Analisis 

Pada tahap analisis data mepiluti 3 tahapan, yaitu inventarisasi data sesuai 

dengan kebutuhan, proses pengolahan data, serta rekapitulasi data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Analisis Penyusun, 2017 

GAMBAR 1.7 

KERANGKA ANALISIS 

INPUT PROSES OUTPUT 

Analisa Pergerakan Penumpang 

- Sarana Pergerakan 
- Angkutan awal  
- Angkutan lanjutan 

- Tujuan Pergerakan 
- Tujuan pergerakan responden 
- Alasan pemilihan Transjabodetabek 

- Ekonomi dan Pelaku Pergerakan 
- Tingkat pendapatan 
- Kepemilikan Kendaraan 
- Posisi Responden dalam Keluarga 

- Waktu Pergerakan 
- Waktu pergerkan 
- Frekuensi penggunaan 

- Pola Perjalanan 

 

Analisa Pergerakan 

Penumpang  

 

Analisis 

Deskriptif 

Kualitatif 

Karakteristik dan 

Kebiasaan 

Penumpang 

Transjabodetabek 

Analisa Standar Pelayanan 

 Load factor jam sibuk & luar jam 
sibuk 

 Kecepatan Perjalanan 
 Headway 
 Waktu Tempuh 
 Waktu Pelayanan 
 Frekuensi 
 Waktu Tunggu 
 Jumlah Kendaraan beroperasional 
 Awal dan akhir perjalanan 

 

Analisa Standar 

Pelayanan 

 

 

Analisis Deskriptif 

Kualitatif 

Standar Pelayanan 

Transjabodetabek dari 

sudut pandang 

Pemerintah 

Analisa Kualitas Pelayanan  

 Merumuskan Dimensi Kualitas  
 Mengukur Dimensi Kualitas Terpilih 
 Analisa Hasil Pengukuran 

 

Kualitas Pelayanan 

Transjabodetabek dari 

sudut pandang 

penumpang 

Kesimpulan dan 

Rekomendasi  

Analisa Kualitas 

Pelayanan 

 

 

Analisis Deskriptif 

Kuantitatif 
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1.9.2 Teknik Analisis 

Adapun analisis-analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Menganalisa pola pergerakan penumpang Transjakarta rute Poris 

Plawad – Bundaran Senayan. 

Data yang dikumpulkan pada sasaran ini melalui pengisian kuisioner 

oleh responden. Teknik analisis yang akan digunakan untuk mengolah 

data yang diperoleh adalah analisis deskriptif  kualitatif. Selanjutnya 

akan dianalisa kebiasaan dan pola pergerakan responden berdasarkan 

cara melakukan perjalanan, tujuan pergerakan, lokasi yang lokasi yang 

dianggap paling penting oleh responden dalam pemanfaatan 

akomodasi yang disediakan oleh Pemerintah (titik kumpul responden 

terbanyak yaitu masih daerah pinggiran atau pusat kota dalam bentuk 

persentasi). Kemudian melihat kondisi sosial ekonomi dan pelaku 

pengguna jasa Transjabodetabek rute tersebut, serta kebiasaan dalam 

pemilihan waktu untuk menggunakan Transjabodetabek ini. 

2. Mengukur hasil pengamatan terhadap indikator standar pelayanan 

Transjabodetabek yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. 

Data yang dikumpulkan pada sasaran ini melalui pengamatan langsung 

berupa faktor muat (load factor) jam sibuk dan diluar jam sibuk, 

kecepatan perjalanan (travel speed), waktu antara (headway), waktu 

tempuh, waktu pelayanan, waktu awal dan akhir dan interview dengan 

petugas terkait frekuensi, jumlah kendaraan yang beroperasi, waktu 

awal dan akhir.  

Analisa ini digunakan untuk memperoleh nilai terhadap indikator 

standar pelayanan Transajakarta rute tersebut melalui pengamatan 

langsung. 

3. Menilai standar pelayanan Transjabodetabek rute Poris Plawad – 

Bundaran Senayan. 

Teknik analisis yang akan digunakan untuk mengolah data yang 

diperoleh adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisa ini untuk menilai 

standar pelayanan Transjabodetabek rute tersebut berdasarkan hasil 

penemuan di lapangan yang ditentukan dengan hasil yang telah 
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ditetapkan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan 

Darat No. SK. 687/AJ.206/DRJD/2002, yaitu kurang, sedang atau 

baik. 

4. Merumuskan tingkat kualitas pelayanan Transjabodetabek rute Poris 

Plawad – Bundaran Senayan. 

Variabel yang terpilih dilakukan uji validitas dan uji r untuk melihat 

valid dan reliablenya variabel penilaian. Jika >5% maka variable 

tersebut konsisten dan layak dijadikan variabel penilaian penumpang. 

Variabel yang digunakan antara lain, bukti fisik (tangibles), keandalan 

(reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurances), dan 

empati (emphaty). Selanjutnya akan dirumuskan menjadi dimensi 

penilaian terhadap pelayanan Transjabodetabek. 

5. Mengukur kualitas pelayanan Transjabodetabek rute Poris Plawad – 

Bundaran Senayan.  

Analisis ini digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan BKTB rute 

Poris Plawad – Bundaran Senayan berdasarkan persepsi penumpang. 

Teknik pengukuran dilakukan melalui penyebaran kuisioner kepada 

107 responden. 

6. Menganalisa hasil pengukuran kriteria kualitas pelayanan. 

Teknik analisis yang akan digunakan untuk mengolah data yang 

diperoleh adalah analisis  deskriptif kuantitatif terhadap semua variabel 

terpilih. 
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1.10 Sistematika Penulisan 

Pembahasan dalam penelitian ini terangkum dalam sistem penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian yang terbagi 

menjadi lingkup wilayah dan lingkup materi, manfaat penelitian, 

posisi penelitian, kerangka pemikiran, dan metodologi penelitian.  

BAB II KAJIAN LITERATUR  

Bab ini memuat literatur yang berkaitan dengan pergerakan 

penumpang, sistem  transportasi dan kualitas pelayanan angkutan 

umum. Kajian literatur ini menjadi dasar dalam penyusunan analisis 

mengenai  kualitas pelayanan TransJabodetabek berdasarkan sudut 

pandang penumpang. 

BAB III GAMBARAN UMUM KORIDOR TRANSJABODETABEK 

RUTE PORIS PLAWAD – BUNDARAN SENAYAN 

Bab ini membahas mengenai gambaran umum wilayah Tangerang 

dan DKI Jakarta, aspek kependudukan, sistem jaringan transportasi 

Tangerang dan DKI Jakarta, serta gambaran angkutan serta koridor 

Transjabodetabek rute Poris Plawad – Bundaran Senayan. 

BAB IV ANALISIS STANDAR DAN KINERJA PELAYANAN 

TRANSJABODETABEK RUTE PORIS PLAWAD – 

BUNDARAN SENAYAN 

Bab ini menguraikan tentang analisis yang digunakan untuk 

mencapai tujuan penelitian, yaitu menganalisis kebiasaan dan pola 

pergerakan penumpang, standar pelayanan angkutan umum 

berdasarkan ketetapan Pemerintah dan tingkat kualitas pelayanan 

angkutan umum dari sisi penumpang sebagai pelaku. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis serta 

rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini. 

 


