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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui serta menganalisis kinerja 

operasi layanan  angkutan shuttle bus di lingkup kampus yakni di 

Universitas Lampung. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer berupa data jumlah penumpang, data naik turun 

penumpang, dan data jarak tempuh perjalanan.  

 

Data primer kemudian diolah dan menghasilkan data load factor, 

time headway, cycle time, kecepatan tempuh dan frekuensi layanan 

shuttle bus. Agar lebih memudahkan pembaca, data tersebut 

kemudian dimasukkan kedalam bentuk tabel dan grafik.  Dari hasil 

grafik dapat dilihat korelasi antara kecepatan dan jarak tempuh 

layanan.  

 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai load factor 

rata-rata adalah 41,49%, cycle time rata-rata adalah 15,6 menit, 

headway rata-rata adalah 6,125 menit, dan frekuensi layanan adalah 8 

bus/jam.  

 

 

Kata kunci: time headway, load factor, bus kampus, shuttle bus, 

kecepatan tempuh, cycle time  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

AN EVALUATION OF SHUTTLE BUS OPERATING PATTERN AT 

UNIVERSITY OF LAMPUNG  

 

By 

 

ALFIANSYAH 

 

This study was conducted to determine and analyze the operational 

performance of shuttle bus services within the campus, namely at the 

University of Lampung. The data used in this study is primary data in 

the form of data on the number of passengers, data up and down 

passengers, and data on travel mileage.  

 

The primary data is then processed and produces data on load factor, 

headway time, cycle time, travel speed and frequency of shuttle bus 

services. To make it easier for the reader, the data is then entered into 

the form of tables and graphs. From the graph results can be seen the 

correlation between the speed and distance of the service. 

 

Based on these results, it can be concluded that the average load 

factor value is 41.49%, the average cycle time is 15.6 minutes, the 

average headway is 6.125 minutes, and the service frequency is 8 

buses/hour. 

 

 

Keywords: time headway, load factor, campus bus, shuttle bus,  speed, 

cycle time. 

 



EVALUASI POLA OPERASI SHUTTLE BUS DI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Oleh

ALFIANSYAH

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA TEKNIK

Pada

Program Studi S1 Teknik Sipil
Jurusan Teknik Sipil

Fakultas Teknik Universitas Lampung

FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2021







 



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 1 April 1996, sebagai anak

kedua dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Amrozi dan Ibu Kamsyiah

Abdurrahman Rahimahullah. Penulis memulai pendidikan di TK. Al-Kautsar dan

melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD Al-Kautsar Bandar Lampung yang

diselesaikan pada tahun 2008. Pada tahun 2011, penulis menyelesaikan

pendidikan yang ditempuh di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung, dan kemudian

melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 2 Bandar Lampung dan diselesaikan

pada tahun 2014.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik

Universitas Lampung pada tahun 2014 melalui jalur tes tertulis SBMPTN.

Penulis melakukan Kerja Praktek di Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans

Sumatera (JTTS) Bakauheni-Terbanggi Besar selama 3 bulan. Penulis juga

mengikuti Kuliah Kerja Nyata di Desa Sindang Marga, Kecamatan Pulau

Panggung, Kabupaten Tanggamus selama 40 hari pada periode 1, Januari-Maret

2018.



Penulis mengambil tugas akhir dengan judul Evaluasi Pola Operasi Shuttle Bus di

Universitas Lampung. Selama menjalani perkuliahan, penulis menjadi mahasiswa

aktif dalam Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil (HIMATEKS) sebagai Kepala

Divisi Bidang Kerohanian pada periode tahun 2015-2016 sampai pada periode

tahun 2016-2017. Penulis juga pernah aktif dalam organisasi internal kampus

Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI-FT) dan organisasi eksternal kampus

Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Teknik (HMI-Komtek).



 

 

PERSEMBAHAN 

 
Alhamdulilahhirabbilalamin. Kuucapkan Syukur atas Karunia-Mu 

Akhirnya saya dapat menyelesaikan sebuah karya yang semoga 

menjadikanku insan yang  berguna,bermanfaat dan bermartabat. Aku 

Persembahkan karya sederhana ini 

Untuk Ayah dan Ibu tercinta. Terima kasih untuk pengorbanan dari 

saya dalam kandungan sampai saat ini, mendidik, menyayangi dan 

selalu mendukung dalam bentuk material maupun batin, yang tak bias 

terhitung dan terbalaskan. Hanya doa dan harapan semoga Allah 

subhanahuwata’alla memberikan balasan kebahagiaan di dunia dan 

akhirat untuk Bapak dan ibu.  

Aamiin. 

Terima kasih untuk kakak dan adikku yang telah memberi dukungan 

dan do’anya. 

Untuk orang yang aku sayang dan sahabat-sahabatku yang telah 

mendukungku dan telah menjadi tempat untuk berbagi cerita dan 

tempat berkeluh kesah. 

Terima kasih untuk teman seperjuangan Teknik Sipil Unila 2014, besar 

hati bias menjadi bagian hidup kalian. Semoga Allah selalu 

mempertemukan kita. 

Untuk para dosen yang tak hentinya memberikan ilmu pengetahuan, 

arahan serta bimbingannya. 

Untuk kalian semua yang berpengaruh dalam hidup ini. 

 



MOTTO

“Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan
sendagurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba
dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya

mengagumkan para petani; kemudian (tanaman) itu menjadi kering dan kamu
lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab

yang keras dan ampunan dari Allah serta keridaan-Nya. Dan kehidupan dunia
tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.” (Q.S. Al-Hadid:20)

“ Bertakwalah kepada Allah di manapun engkau berada. Iringilah kejelekan itu
dengan kebaikan niscaya kebaikan itu akan menghapusnya (kejelekan). Dan

pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik.” (HR. at-Tirmidzi)

“ …Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya
jalan keluar. dan Dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-
sangkanya. Dan siapa saja yang bertawakkal kepada Allah, maka Allah akan

mencukupkan (keperluan)nya.” (Q.S. At-Talaq:2-3)

الوكیل ونعم ا حسبنا
“Sufficient for us is Allah, and [He is] the best Disposer of affairs.”



SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah subhanahuwata’ala karena atas

berkat dan karunia-Nya serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi

dengan judul “Evaluasi Pola Operasi Shuttle Bus di Universitas Lampung”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana

Teknik (S.T.) di Fakultas Teknik Universitas Lampung.

Atas terselesainya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Suharno, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas

Lampung.

2. Bapak Muhammad Karami, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Ketua Jurusan

Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung dan Dosen Penguji saya.

3. Bapak Sasana Putra, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing 1 skripsi penulis

yang telah membimbing dalam proses penyusunan skripsi.

4. Bapak Dr. Eng. Aleksander Purba, S.T., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing 2

skripsi penulis yang telah membimbing dalam proses penyusunan skripsi.

5. Bapak Opik Taufik, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing Akademik

penulis atas bimbingannya selama masa perkuliahan.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Teknik Sipil Universitas Lampung

atas ilmu dan pembelajaran yang telah diberikan selama masa perkuliahan.



7. Orangtua dan keluarga besar, Bapak Amrozi, Susi Reni, Uti Lidya, Uti

Baiti, Wan Musolli, Teteh Juli, Uni Acum, Cik Fonda, Pakcik Muchtar, Ina

Batin, Pakngah Ryuzen yang telah memberi dukungan dan motivasi

sehingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan.

8. Keluarga Alfimart: Abdi, Dendi, Bang Baim, Coco, Deska, Desna, Evi,

Farhan, Heni, Klara, Safar, Nanda, Nining, Novi, Aida, Ulfa, Uun yang

telah banyak memberikan dukungan, motivasi, serta tempat berbagi suka

dan duka selama masa perkuliahan.

9. Rekan-rekan Serigala Terakhir: Kang ari, Mbah, Pandu, Sugab, Sulton,

Syahri, Ciul, Igun, Doyok, Fajar, Firman, Gani, Ganteng, Gustin, Hany,

Hilda, Irvan, Juju, Kafi, Nai, Novan, Ocit, Okoy, Pido, Putri, Tommy,

Widya, Winda yang telah menemani berjuang bersama di masa-masa injury

time perkuliahan.

10. Teman-teman dan saudara-saudaraku Teknik Sipil Angkatan 2014 serta

emua pihak yang telah membantu tanpa pamrih yang tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu,, yang telah berjuang bersama serta berbagi kenangan,

pengalaman, dan membuat kesan yang tak terlupakan, terimakasih untuk

kebersamaannya, semoga kita semua berhasil dalam menggapai harapan dan

cita-cita.



Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan

keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat

diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan semoga Allah

subhanahuwata’alla memberikan rahmat kepada kita semua.

Bandar Lampung, 2021

Penulis

Alfiansyah



DAFTAR ISI

Halaman
DAFTAR ISI ..................................................................................................... iv

DAFTAR TABEL ............................................................................................. vii

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... ix

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ...................................................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah................................................................................. 2

1.3 Batasan Masalah ................................................................................... 3

1.4 Tujuan Penelitian .................................................................................. 3

1.5 Manfaat Penelitian ................................................................................ 3

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Sistem Transportasi ........................................................... 4

2.2 Komponen Sistem Transportasi ........................................................... 5

2.3 Hal Yang Mempengaruhi Sistem Transportasi .................................... 6

2.4 Moda Transportasi .............................................................................. 8

2.5 Pemilihan Moda Transportasi ............................................................. 9

2.6 Model Pemilihan Moda Transportasi .................................................. 10

2.7 Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Moda ................................... 12

2.8 Angkutan Umum Bus ......................................................................... 14

2.9 Sistem Pelayanan Bus ......................................................................... 16

2.10 Karakteristik Pengguna Angkutan Bus ............................................... 18

2.11 Shuttle Bus ........................................................................................... 20

2.12 Halte Bus.............................................................................................. 20

2.13 Trayek Angkutan Shuttle Bus .............................................................. 24



v

2.14 Sirkulasi Ruang/Kota .......................................................................... 24

2.15 Landasan Teori .................................................................................... 26

2.15.1 Faktor muat (Load factor) ....................................................... 26

2.15.2  Selang waktu antar kendaraan (Headway)............................... 26

2.15.3  Frekuensi Layanan ................................................................... 27

2.15.4  Jumlah Trip Per Kendaraan Per Hari ....................................... 27

2.15.5  Waktu siklus (Cycle time) ........................................................ 28

2.15.6 Kecepatan perjalanan (Km/jam)Waktu siklus ......................... 28

2.16 Pengguna Transportasi ........................................................................ 29

2.17 Penelitian Sejenis Terdahulu................................................................ 30

III. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ................................................................ 31

3.2 Tahapan Penelitian................................................................................ 31

3.2.1 Survei Pendahuluan ................................................................. 31

3.2.2 Survei Lapangan ...................................................................... 32

3.3 Metode Pengumpulan Data................................................................... 32

3.3.1 Load factor ............................................................................... 32

3.3.2 Headway dan frekuensi layanan .............................................. 33

3.3.3 Waktu siklus (cycle time) ......................................................... 33

3.3.4 Kecepatan perjalanan ............................................................... 34

3.4 Diagram Alir Penelitian ........................................................................ 35

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pola Operasi........................................................................................... 36

4.1.1  Rute Layanan ............................................................................... 36

4.1.2  Segmentasi Rute Layanan ............................................................. 36

Pola Rute Segmen 1 ...................................................................... 37

Pola Rute Segmen 2 ...................................................................... 37

Pola Rute Segmen 3 ...................................................................... 38

Pola Rute Segmen 4 ...................................................................... 38



vi

4.2 Hasil Pengolahan Data ........................................................................ 39

4.2.1 Load Factor / Tingkat Isian Penumpang ...................................... 39

Load Factor Pola-1 ....................................................................... 43

Load Factor Pola-2 ....................................................................... 43

Load Factor Pola-3 ....................................................................... 44

Load Factor Pola-4 ....................................................................... 44

4.2.2 Kecepatan / Waktu Tempuh ......................................................... 46

Kecepatan / Waktu Tempuh Pola-1 .............................................. 46

Kecepatan / Waktu Tempuh Pola-2 .............................................. 47

Kecepatan / Waktu Tempuh Pola-3 .............................................. 48

Kecepatan / Waktu Tempuh Pola-4 .............................................. 49

4.2.3 Waktu Antara (headway) dan Frekuensi Layanan ....................... 50

Menghitung nilai headway rata-rata ............................................ 52

Time Headway dan Frekuensi Layan Pola-1 ................................ 53

Time Headway dan Frekuensi Layan Pola-2 ................................ 54

Time Headway dan Frekuensi Layan Pola-3 ................................ 54

Time Headway dan Frekuensi Layan Pola-4 ................................ 55

4.2.4  Waktu Sirkulasi (Cycle Time) ..................................................... 56

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan .......................................................................................... 61

5.2 Saran .................................................................................................... 62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel Halaman
1. Penelitian Sejenis Terdahulu ....................................................................... 30

2. Data Load Factor Rata-rata Per Jam............................................................ 40

3. Data Load Factor Pola Layanan-1............................................................... 43

4. Data Load Factor Pola Layanan-2............................................................... 43

5. Data Load Factor Pola Layanan-3............................................................... 44

6. Data Load Factor Pola Layanan-4............................................................... 44

7. Data Load Factor Rata-rata tiap Pola Layanan ............................................ 45

8. Akumulasi Jarak Tempuh dan Waktu tempuh rata-rata (Pola1) .................. 46

9. Akumulasi Jarak Tempuh dan Waktu tempuh rata-rata (Pola 2) ................. 47

10. Akumulasi Jarak Tempuh dan Waktu tempuh rata-rata (Pola 3) ............... 48

11. Akumulasi Jarak Tempuh dan Waktu tempuh rata-rata (Pola 4) ................. 49

12. Data Time Headway ..................................................................................... 50

13. Pengelompokan Data Time Headway .......................................................... 52

14. Data Time Headway Pola-1.......................................................................... 53

15. Data Time Headway Pola-2.......................................................................... 54

16. Data Time Headway Pola-3.......................................................................... 54

17. Data Time Headway Pola-4.......................................................................... 55

18. Data Waktu Sirkulasi per Trip ..................................................................... 56

19. Data Waktu Sirkulasi Pola-1........................................................................ 58



viii

20. Data Waktu Sirkulasi Pola-2........................................................................ 59

21. Data Waktu Sirkulasi Pola-3........................................................................ 59

22. Data Waktu Sirkulasi Pola-4........................................................................ 60



ix

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman
1. Shuttle Bus di Kampus UI (Universitas Indonesia) ...................................... 20

2. Trayek Shuttle Bus Unila ............................................................................... 24

3. Bagan Alir Penelitian ................................................................................... 35

4. Rute Pola Layanan-1 .................................................................................... 37

5. Rute Pola Layanan-2 .................................................................................... 37

6. Rute Pola Layanan-3 .................................................................................... 38

7. Rute Pola Layanan-4 .................................................................................... 38

8. Grafik Hubungan Segmen dan Load Factor ................................................. 39

9. Gambar Grafik Load Factor dan Jam ........................................................... 40

10. Gambar Situasi Load Factor.......................................................................... 41

11. Gambar Grafik Pola Operasi-1 ...................................................................... 46

12. Gambar Grafik Pola Operasi-2 ...................................................................... 47

13. Gambar Grafik Pola Operasi-3 ...................................................................... 48

14. Gambar Grafik Pola Operasi-4 ...................................................................... 49

15. Gambar Rute Operasi Tetap Yang Disarankan Penulis ................................. 61

16. Gambar Rute Time Table Operasional Yang Disarankan Penulis ................. 63



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kampus Universitas Lampung merupakan salah satu perguruan tinggi

negeri di kota Bandar Lampung luas total lahan kampus utama nya sebesar

700.000 m2. Kampus Universitas Lampung terdiri dari delapan fakultas

yaitu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Keguruan

dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu

Sosial Ilmu dan Politik, Fakultas Matematika dan IPA, dan Fakultas

Kedokteran (https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Lampung).

Lokasi kampus Universitas Lampung yang terletak bersebelahan dengan

Jalan Soekarno Hatta dan masih satu wilayah dengan kelurahan Kampung

Baru menyebabkan banyak masyarakat luar yang keluar masuk area

kampus dengan bebas.  Hal ini menyebabkan minimnya tingkat keamanan

di kampus Universitas Lampung sehingga kerap terjadi pencurian

kendaraan bermotor dan kehilangan barang-barang berharga milik

mahasiswa dan civitas akademika kampus.

Untuk mengatasi masalah tersebut diberlakukan sistem palang pintu bagi

para mahasiswa Universitas Lampung (angkatan 2013-2015) dan civitas
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akademika yang membawa kendaraan dan hendak masuk ke area kampus.

Sedangkan untuk mahasiswa angkatan 2016 sampai dengan mahasiswa

baru yang membawa kendaraan harus parkir di area parkir terpadu dan

masuk area kampus dengan menggunakan shuttle bus unila. Sistem ini

diberlakukan sejak awal periode semester genap tahun ajaran 2018/2019.

Seiring diberlakukannya aturan penggunaan kartu parkir dan Shuttle Bus

untuk memasuki area kampus ditemukan bahwa para mahasiswa mulai

aktif menggunakan bus sejak pukul 07.00-16.00. Namun dalam

pengoperasiannya masih banyak mahasiswa yang memilih untuk berjalan

kaki dibanding naik shuttle bus.  Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian

lebih lanjut mengenai karakteristik pola operasi dari angkutan shuttle bus

Unila.

1.2 Rumusan Masalah

1. Setelah diberlakukan sistem palang pintu dan pengoperasian angkutan

shuttle bus bagi para mahasiswa untuk masuk ke area kampus,

ditemukan masih banyak mahasiswa yang lebih memilih untuk

berjalan kaki dibanding naik shuttle bus.

2. Belum adanya peraturan mengenai standar indikator operasional yang

secara khusus, mengatur pola kinerja angkutan shuttle bus yang

beroperasi di suatu wilayah, yang biasanya ditetapkan oleh instansi

pemerintah terkait yakni dinas perhubungan Republik Indonesia.



3

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini terarah, dilakukan

pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu penelitian fokus kepada

kinerja operasi layanan pada shuttle bus, seperti:

a. Faktor muat penumpang (load factor)

b. Waktu antara kendaraan (headway)

c. Cycle Time

d. Kecepatan perjalanan

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis

kinerja operasi layanan yang ada pada angkutan shuttle bus di Universitas

Lampung.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah

pengetahuan tentang wawasan mahasiswa mengenai cara

mengevaluasi pola operasi suatu shuttle bus di kawasan kampus.

2. Menjadi referensi penelitian bagi para peneliti lain yang akan

mengadakan penelitian sejenis, yakni dalam hal evaluasi pola

operasional shuttle bus untuk wilayah kampus.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Sistem Transportasi

Sistem transportasi merupakan gabungan dari dua definisi, yakni sistem dan

transportasi.  Sistem merupakan suatu bentuk keterkaitan antar variabel-

variabel dalam tatanan yang terstruktur, sehingga berfungsi sebagai suatu

keseluruhan dalam menghadapi rangsangan yang diterima dibagian manapun.

Jika satu komponen dalam sistem berubah, akan berpengaruh terhadap

komponen yang lain / keseluruhan.  Sedangkan transportasi merupakan proses

perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain berupa

kendaraan bermotor ataupun tidak bermotor. Dalam transportasi terdapat

unsur pergerakan dan secara fisik terjadi perpindahan tempat atas barang atau

penumpang dengan atau tanpa alat angkut ke tempat lain.

Maka, sistem transportasi adalah suatu bentuk keterkaitan dan keterikatan

antara penumpang, barang, sarana dan prasarana yang berinteraksi dalam

rangka perpindahan orang atau barang yang tercakup dalam suatu tatanan,

baik secara alami maupun buatan. Fungsi dari sistem transportasi adalah

untuk mengkoordinasikan proses pergerakan penumpang dan barang dengan

cara mengatur komponen-komponennya, yakni prasarana sebagai media serta

sarana sebagai alat yang digunakan dalam proses transportasi.  Tujuan Sistem

transportasi diselenggarakan yaitu agar proses transportasi penumpang dan
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barang dapat dicapai secara optimum dalam ruang dan waktu tertentu dengan

pertimbangan faktor keamanan, kenyamanan, kelancaran dan efisiensi atas

waktu dan biaya.

Sistem transportasi ini merupakan bagian integrasi dan fungsi aktifitas

masyarakat dan perkembangan teknologi. Secara garis besar transportasi ini

dapat dibagi menjadi :

1. Transportasi Udara

2. Transportasi Laut

3. Transportasi Darat

4. Jalan raya

5. Jalan rel

Perkembangan transportasi yang pesat merupakan sumbangan bagi kualitas

kehidupan manusia di masyarakat. Hal ini karena transportasi telah ikut

meratakan hasil-hasil pembangunan dan memberikan pelayanan pergerakan

orang dan barang hampir keseluruh penjuru negeri sehingga memberi andil

bagi pengembangan serta kemajuan daerah dan membuka isolasi daerah

terpencil.

2.2 Komponen Sistem Transportasi

Dalam pemenuhan kebutuhannya, transportasi sangat diperlukan manusia

karena sumber kebutuhan manusia tidak selalu berada pada satu tempat saja,

tetapi banyak tempat. Terdapat lima unsur pokok transportasi yaitu:

1. Manusia, yang membutuhkan transportasi

2. Barang, yang diperlukan manusia
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3. Kendaraan, sebagai sarana transportasi

4. Jalan, sebagai prasarana transportasi

5. Organisasi, sebagai pengelola transportasi

Pada dasarnya, kelima unsur di atas saling terkait untuk terlaksananya

transportasi, yaitu terjaminnya penumpang atau barang yang diangkut akan

sampai ke tempat tujuan dalam keadaan baik seperti pada saat awal diangkut.

Sehingga perlu diketahui terlebih dulu ciri penumpang dan barang, kondisi

sarana dan konstruksi prasarana, serta pelaksanaan transportasi.

Adapun beberapa komponen sistem transportasi yang sangat penting sebagai

elemen dasar dalam perencanaan sistem transportasi adalah sebagai berikut :

1. Fasilitas fisik, meliputi jalan raya, jalan rel, bandara, dermaga, saluran.

2. Armada angkutan, galangan kapal.

3. Fasilitas operasional, meliputi fasilitas pemeliharaan angkutan, ruang

kantor.

4. Lembaga, terdiri dari 2 jenis, yaitu lembaga fasilitas orientasi dan lembaga

pengoperasian.

5. Strategi pengoperasian, meliputi rute kendaraan, jadwal, dan pengontrol

lalu lintas.

2.3 Hal Yang Mempengaruhi Sistem Transportasi

1. Tata Guna Tanah (Land Use).

a. Lokasi perumahan

b. Daerah industri

c. Pusat bisnis (cbd)
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2. Sistem Jaringan Jalan

a. Grid

b. Radial

c. Adanya jalan-jalan kolektor

3. Sistem Moda Angkutan

a. Angkutan umum (public transport)

b. Angkutan cepat / lambat

c. Taksi

4. Sistem Parkir

a. On street

b. Off street

5. Sistem Terminal

a. Halte

b. Teluk Bus

c. Lain-Lain

6. Sistem Tanda Lalulintas

a. Rambu-rambu

b. Marka, dll

7. Sosial Budaya
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2.4 Moda Transportasi

Secara umum, penggolongan moda transportasi didasarkan pada empat unsur

transportasi berikut:

1. Jalan

Jalan merupakan kebutuhan yang paling penting dalam transportasi. Tanpa

adanya jalan tidak mungkin tersedia jasa transportasi bagi pemakainya.

Jalan ditujukan dan disediakan sebagai dasar alat angkutan untuk bergerak

dari suatu tempat asal ke tempat tujuan. Unsur jalan dapat berupa jalan

raya, jalan kereta api, jalan air dan jalan udara.

2. Alat Angkutan

Perkembangan dan kemajuan jalan atau alat angkutan merupakan dua

unsur yang saling berkaitan satu sama lainnya. Alat angkutan dapat

digolongkan dalam angkutan jalan darat, angkutan jalan air dan angkutan

udara.

3. Tenaga Penggerak

Tenaga penggerak yang dimaksudkan adalah tenaga atau energi yang

dipergunakan untuk menarik, mendorong atau menggerakkan alat

angkutan, seperti tenaga manusia, binatang, tenaga uap, batu bara, BBM,

tenaga diesel, tenaga listrik, tenaga atom dan tenaga nuklir. Penggunaan

tenaga penggerak berkembang sesuai kemajuan dan pemakaian teknologi

di daerah bersangkutan.
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4. Tempat Pemberhentian

Tempat pemberhentian dapat berupa terminal, stasiun, pelabuhan, bandara

yaitu tempat dimana suatu perjalanan transportasi dimulai maupun

berhenti/berakhir sebagai tempat tujuannya.

Berdasarkan unsur-unsur transportasi, transportasi darat (land transport) dapat

dibedakan menjadi 2 (dua), meliputi:

1. Transportasi jalan raya

Dalam transportasi jalan raya, alat transportasi yang digunakan berupa

manusia, binatang, sepeda, sepeda motor, becak, bus, truk, dan kendaraan

bermotor lainnya. Jalan yang digunakan berupa jalan setapak, jalan tanah,

jalan kerikil dan jalan aspal. Tenaga penggerak yang digunakan adalah tenaga

manusia, tenaga binatang, tenaga uap, BBM dan diesel.

2. Transportasi jalan rel

Dalam transportasi jalan rel, alat angkut yang digunakan berupa kereta api.

Jalan yang dipergunakan berupa jalan rel baja. Tenaga penggeraknya adalah

berupa tenaga uap, diesel, dan tenaga listrik.

2.5 Pemilihan Moda Transportasi

Dalam memodelkan pergerakan, pemilihan moda transportasi sangat

tergantung oleh beberapa hal, misalanya tergantung pada pelaku perjalanan

(trip maker) dan moda transportasi yang digunakan baik kendaraan pribadi

maupun angkutan umum. Pemilihan moda transportasi tersebut dapat

dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok (Tamin, 2000), yaitu :
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1. Pengguna Jasa Transportasi/Pelaku Perjalanan (Trip maker)

a. Golongan captive, yaitu golongan masyarakat yang terpaksa menggunakan

angkutan umum karena ketiadaan mobil pribadi. Mereka adalah golongan

masyarakat lapisan menengah ke bawah.

b. Golongan choice, yaitu golongan masyarakat yang mempunyai

kemudahan (akses) ke kendaraan pribadi dan dapat memilih untuk

menggunakan angkutan umum atau angkutan pribadi.

2. Bentuk Alat (Moda) Transportasi/Jenis Pelayanan Transportasi

a. Kendaraan pribadi (private transportation), yaitu moda transportasi yang

dikhususkan untuk pribadi seseorang yang bebas menggunakannya

kemana aja, kapan saja, dan dimana saja yang diinginkan atau tidak

menggunakannya sama sekali.

b. Kendaraaan umum (public transportation), yaitu moda transportasi yang

diperuntukkan untuk kepentingan bersama (banyak orang), menerima

pelayanan bersama, mempunyai arah dan titik tujuan yang sama, serta

terikat dengan peraturan trayek yang sudah ditentukan.

2.6 Model Pemilihan Moda Transportasi

Pemilihan moda merupakan suatu tahapan proses perencanaan angkutan yang

bertugas untuk menentukan pembebanan perjalanan atau mengetahui jumlah

(dalam arti proporsi) orang dan barang yang akan menggunakan atau memilih

berbagai moda transportasi yang tersedia untuk melayani suatu titik asal-

tujuan tertentu, demi beberapa maksud perjalanan tertentu pula. Tahap

pemilihan moda transportasi ini merupakan pengembangan dari tahap model

asal-tujuan (sebaran perjalanan) dan bangkitan perjalanan, karena pada tahap
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sebaran perjalanan kita menentukan jumlah perjalanan ke masing-masing zona

asal dan tujuan.

Pemilihan moda transportasi dianggap sebagai tahap terpenting dalam

perencanaan transportasi, dan sekaligus juga merupakan tahap tersulit karena

pada tahap inilah ditemui berbagai kendala/hambatan berupa sulit dan

rumitnya memodelkan realita yang terjadi di dunia nyata sebagai akibat dari

sulitnya peneliti untuk membaca perilaku orang banyak, terutama masyarakat

pengguna jasa transportasi, dan di pihak lain di dunia nyata tersebut pun

banyak tersedia bentuk-bentuk pelayanan transportasi baik dari segi jarak

geografis, teknik, ukuran, kecepatan, ekonomis, dan lain-lain yang

kesemuanya menawarkan karakteristik layanan yang tidak sama antara satu

dengan lainnya sehingga timbulah masalah pada para peneliti/perencana

transportasi berupa kesulitan untuk mengkuantifikasikannya, memodelkannya,

menganalisisnya serta mengidentifikasikan berbagai faktor yang

mempengaruhinya.

Hasil dari analisa tahap pemilihan moda transportasi sangat bermanfaat

sebagai masukan bagi pihak penyedia jasa transportasi (transport supplier),

supaya ada perbaikan kedepannya. Hasil analisa tersebut nantinya bisa

dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memperkirakan jumlah kendaraan

atau armada yang harus mereka sediakan pada masa yang akan datang untuk

melayani masyarakat dari tempat asal menuju tempat tujuan.
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2.7 Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Moda

Model pemilihan moda bertujuan untuk mengetahui proporsi orang yang akan

menggunakan setiap moda. Proses ini dilakukan dengan maksud untuk

mengkalibrasikan model pemilihan moda pada tahun dasar dengan

mengetahui peubahan atribut yang mempengaruhi pemilihan moda tersebut.

Setelah dilakukan proses kalibrasi, model dapat digunakan untuk meramalkan

pemilihan moda dengan menggunakan nilai peubah atribut untuk masa

mendatang.

Terdapat 4 (empat) kelompok faktor yang dianggap kuat pengaruhnya

terhadap perilaku perjalanan atau calon pengguna (trip maker behavior).

Masing-masing faktor ini terbagi lagi menjadi beberapa variabel yang dapat

diidentikkan. Variabel-variabel ini dapat dinilai secara kuantitatif dan

kualitatif. Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut adalah :

1. Kelompok faktor karakteristik perjalanan (travel characteristics factor),

meliputi variabel:

a. Tujuan perjalanan (trip purpose), seperti pergi bekerja, sekolah,

belanja, dan lain-lain.

b. Waktu perjalanan (time of trip made), seperti pagi hari, siang, sore,

malam, hari libur, dan seterusnya.

c. Panjang perjalanan (trip length), merupakan jarak fisik antara asal

dengan tujuan, termasuk panjang rute/ruas, waktu perbandingan kalau

menggunakan moda-moda lain.
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2. Kelompok faktor karakteristk si pelaku perjalanan (traveler characteristics

factor). Pada kelompok faktor ini, seluruh variabel ikut serta berkontribusi

mempengaruhi perilaku si pelaku perjalanan dalam memilih moda

transportasi. Variabel tersebut adalah:

a. Pendapatan (income), berupa daya beli si pelaku perjalanan untuk

membiayai perjalanannya, baik dengan mobil pribadi atau angkutan

umum.

b. Kepemilikan kendaraan (car ownership), berupa tersedianya

kendaraan pribadi sebagai sarana melakukan perjalanan.

c. Kondisi kendaraan pribadi (tua, jelek, baru, dan lain-lain).

d. Kepadatan pemukiman (density of residential development).

e. Sosial-ekonomi, seperti struktur dan ukuran keluarga (pasangan muda,

punya anak,pensiunan atau bujangan), usia,jenis kelamin, jenis

pekerjaan, lokasi pekerjaan, punya lisensi mengemudi (SIM) atau

tidak.

3. Kelompok faktor karakteristik sistem transportasi (transportation system

characteristics factor). Semua varibel yang berpengaruh terhadap perilaku

si pelaku perjalanan berhubungan dengan kinerja pelayanan sistem

transportasi seperti variabel:

a. Waktu relatif (lama) perjalanan (relative travel time) mulai dari

lamanya waktu menunggu kendaraan di pemberhentian, waktu jalan ke

terminal (walk to terminal time), dan waktu di atas kendaraan.
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b. Biaya relatif perjalanan (relative travel cost), yaitu seluruh biaya yang

timbul akibat melakukan perjalanan dari asal ke tujuan untuk semua

moda yang berkompetisi seperti tarif tiket, bahan bakar, dan lain-lain.

c. Tingkat pelayanan relative (relative level of service), yaitu variable

yang cukup bervariasi dan sulit diukur, contohnya adalah variabel

kenyamanan dan kesenangan, yang membuat orang mudah gonta-

ganti moda transportasi.

d. Tingkat akses/indeks daya hubung/kemudahan pencapaian tempat

tujuan.

e. Tingkat kehandalan angkutan umum dari segi waktu (tepat

waktu/reliability), ketersediaan ruang parkir dan tarif. Ketiga variabel

terakhir ini (3, 4, dan 5) merupakan kelompok variabel yang sangat

subjektif sehingga sulit diukur (dikuantifikasikan) dan masuk

kelompok variabel kualitatif (difficult to quantify).

4. Kelompok faktor karakteristik kota dan zona (special characteristics

factor), meliputi:

a. Variabel jarak kediaman dengan tempat kegiatan.

b. Variabel kepadatan penduduk (population density)

2.8 Angkutan Umum Bus

Angkutan dapat dikatakan sebagai sarana untuk memindahan orang dan/atau

barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan,

sedangkan kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang

disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran
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(langsung maupun tidak langsung). Tujuannya membantu orang atau

kelompok orang menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki, atau

mengirimkan barang dari tempat asalnya ke tempat tujuannya secara baik dan

layak (Warpani, 1990).

Mobil penumpang yang digunakan untuk mengangkut penumpang umum

disebut juga dengan mobil penumpang umum (MPU). Sedangkan aset

kendaraan mobil penumpang umum yang dipertanggungjawabkan perusahaan,

baik yang dalam keadaan siap guna maupun dalam konservasi disebut armada.

Wilayah yang melingkupi beroperasinya angkutan umum disebut wilayah

trayek, dankumpulan trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan

orang disebut jaringan trayek. Sementara biaya yang dibebankan kepada

penumpang kendaraan penumpang umum oleh perusahaan angkutan disebut

dengan tarif.

Angkutan umum penumpang pada umumnya adalah jenis angkutan yang

pelayanannya dengan lintasan tetap yang dapat dipolakan secara tegas.

Angkutan umum (bus) merupakan angkutan massal yang penumpangnya

memiliki kesamaan asal dan tujuan perjalanan. Kesamaan tujuan tidak selalu

berarti kesamaan maksud, artinya penumpang yang bertujuan ke satu tempat

yang sama belum tentu melakukan kegiatan yang sama.
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2.9 Sistem Pelayanan Bus

Pelayanan transit merupakan sistem angkutan sebagaimana yang dialami

pengguna yang potensial.  Karakteristik sistem transit diklasifikasikan ke

dalam empat kategori berikut:

1. Kinerja sistem yang mengacu pada keseluruhan perangkat elemen kinerja,

yang terpenting diantaranya yaitu:

 Frekuensi pelayanan (f), yaitu banyaknya keberangkatan satuan transit

perjam.

 Kecepatan operasi (Vo), kecepatan perjalanan pada jaringan yang

dialami oleh penumpang

 Kendalan yang dinyatakan sebagai presentase keandalan yang lebih

kecil dari penyimpangan waktu tetap dari jadwal (misal, 4 menit).

 Keselamatan, diukur dengan banyaknya kematian, luka-luka, dan

kerusakan harta benda per 100 juta penumpang-kilometer

(penumpang-mil) atau satuan yang serupa.

 Kapasitas jaringan (c), jumlah maksimum orang yang diangkut

kendaraan transit melewati suatu titik di sepanjang jaringannya.

 Kapasitas produktif (Pc), hasil kali kecepatan operasi dan kapasitas

jaringan, sebagai suatu indicator campuran yang menggabungkan satu

elemen dasar yang memengaruhi kecepatan penumpang (kecepatan),

dan satu elemen dasar yang memengaruhi operator (kapasitas),

kapasitas produktif merupakan suatu penanda kinerja yang sangat

mudah untuk digunakan sebagai pembanding moda.
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 Produktivitas, kuantitas keluaran per satuan sumber daya (misalnya,

kendaraan-km (mil), ruang-kmi (mil) per satuan pekerja, biaya operasi,

bahan bakar, lebar (R/W, dll)

 Utilisasi, yang juga merupakan rasio keluaran terhadap masukan, tetapi

dengan satuan yang sama, missal orang-km/ruang-kmu (orang-

mil/ruang/mil)

2. Tingkat pelayanan (Level of Service) merupakan ukuran keseluruhan

karakteristik pelayanan yang mempengaruhi penggunaannya. LOS

merupakan elemen dasar dalam menarik pengguna potensial untuk sistem

tersebut.  Faktor-faktor utama yang meliputi LOS dapat dibagi menjadi

dua kelompok:

 Elemen kinerja yang mempengaruhi pengguna, seperti kecepatan

operasi, keandalan dan keselamatan.

 Mutu pelayanan (service quality), yang terdiri dari pelayanan

kualitatif, seperti kemudahan dan kesederhanaan penggunaan

sistemnya, kenyamanan menumpang, estetika, kebersihan dan perilaku

penumpang.

3. Dampak, yakni pengaruh-pengaruh yang dimiliki pelayanan angkutan

umum terhadap lingkungan disekitarnya dan keseluruhan kawasan yang

dilayaninya.  Dampak ini dapat positif dan negatif.  Dampak jangka

pendek mencakup kemacetan jalan yang berkurang, perubahan pada

pencemaran udara, kebisingan dan estetika disepanjang satu jaringan baru.

Dampak jangka Panjang terdiri atas perubahan pada nilai lahan, kegiatan

ekonomi, bentuk-bentuk fisik dan lingkungan social kota tersebut.
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4. Biaya, biasanya dibagi menjadi dua kategori utama: biaya investasi, adalah

biaya-biaya yang dibutuhkan untuk membangun atau nantinya membuat

perubahan permanen dalam fisik sistem transitnya.  Biaya operasi adalah

biaya yang dikeluarkan oleh operasi biasa sistem tersebut.

2.10 Karakteristik Pengguna Angkutan Bus

Karakteristik pengguna angkutan umum kota tidak jauh berbeda dengan

karakterisik pengguna kereta api yang dipengaruhi oleh faktor kecepatan,

jarak perjalanan, kenyamanan, kesenangan, biaya, ketersediaan moda,

ukuran kota, usia, dan status sosial ekonomi pelaku perjalanan serta faktor-

faktor lainnya.

Dalam karakteristik pengguna angkutan bus ini ada beberapa tambahan

faktor pendukung yang mempengaruhi pengguna angkutan bus. Bila

ditinjau dari segi pemenuhan mobilitasnya, pengguna jasa transportasi

dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok (Warpani, 1990) yaitu:

1. Kelompok choice

Kelompok atau orang-orang yang mempunyai pilihan dalam

pemenuhan kebutuhan mobilitasnya yang terdiri dari orang-orang yang

menggunakan kendaraan pribadi karena secara finansial, legal, dan

fisik hal tersebut dimungkinkan. Orang-orang ini adalah kelompok

yang berada pada strata menengah keatas. Kelompok choice ini

biasanya banyak dijumpai di negara-negara maju, kaya, dan makmur.

Namun tidak menutup kemungkinan kelompok ini menggunakan

angkutan umum untuk pemenuhan kebutuhan mobilitasnya. Sebagian
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kelompok ini juga menggunakan angkutan umum karena alasan-alasan

tertentu.

2. Kelompok captive

Orang-orang yang tergantung atau terpaksa menggunakan angkutan

umum dalam pemenuhan kebutuhan mobilitasnya. Kelompok ini

sering dijumpai di negara-negara sedang berkembang atau orang-orang

yang berada dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah. Bagi

kelompok ini tidak ada pilihan lain yang tersedia dalam pemenuhan

kebutuhan mobilitasnya, kecuali menggunakan angkutan umum.

Melihat karakteristik-karakteristik diatas, choice dan captive, maka

jelaslah bahwa pengguna angkutan umum terdiri dari seluruh kolompok

choice dan sebagian kelompok captive yang kebetulan menggunakan

angkutan umum untuk pemenuhan kebutuhan mobilitasnya. Dengan

melihat penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa di negara manapun,

kota manapun, baik berkembang, sedang berkembang, maupun maju,

pengguna angkutan umum selalu ada karena sekaya apapun negara

tersebut selalu ada kelompok masyarakat captive, yaitu kelompok yang

menggunakan angkutan umum untuk pemenuhan kebutuhan mobilitasnya.
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2.11 Shuttle Bus

Shuttle bus adalah sebuah bus yang berfungsi untuk mengangkut

penumpang di suatu kawasan transit terpadu dari satu titik ke titik lain

yang telah ditentukan rutenya. Di Indonesia, shuttle bus dapat ditemukan

di kawasan universitas dan kawasan bandara. Contoh penggunaan shuttle

bus di Indonesia yakni di area kampus Universitas Indonesia atau yang

dikenal sebagai bikun (bis kuning). Pelayanan Shuttle Bus di kampus UI

ini melayani penumpang atau pengguna jasa berupa mahasiswa dan

civitas akademika yang hendak pergi atau pulang menuju ke gedung

kampus tempat mereka belajar / bekerja.

Gambar 1. Shuttle Bus di Kampus UI (Universitas Indonesia)

2.12 Halte Bus

Tempat perhentian angkutan atau halte diperlukan keberadaannya

disepanjang rute kendaraan angkutan umum dan angkutan umum tersebut

harus melewati tempat tempat yang telah ditentukan untuk menaikkan dan

menurunkan penumpang agar perpindahan penumpang lebih mudah dan
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meminimalkan gangguan terhadap lalu lintas, oleh karena itu tempat

perhentian angkutan umum harus diatur agar sesuai dengan kebutuhan.

Tempat henti adalah lokasi dimana penumpang dapat naik ke dan turun

dari angkutan umum dan lokasi dimana angkutan umum dapat berhenti

untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, sesuai dengan pengaturan

operasional ataupun menurunkan penumpang (Setijowarno, 2000).

Sedangkan berdasarkan Dirjen Bina Marga, tempat henti atau halte

merupakan bagian dari perkerasan jalan tertentu yang digunakan untuk

pemberhentian sementara bus, angkutan penumpang umum lainnya pada

saat menaikkan dan menurunkan penumpang.  Pengguna angkutan umum

seharusnya naik ke dan turun dari bus di tempat henti.  Oleh sebab itu

tempat henti diperlukan keberadannya di sepanjang rute angkutan umum,

dan harus ditempatkan sesuai dengan kebutuhan para pengguna angkutan

bus.

Kenyataan di lapangan menunjukkan yakni: tersedia/tidaknya lahan untuk

membuat bus lay bys, ada/tidaknya trotoar, tingkat permintaan penumpang

yang menentukan perlu/tidak lindungan, tingkat pelayanan jalan,

cukup/tidaknya lebar jalan.

Menurut Abubakar (1996), jenis tempat henti digolongkan menjadi 2

yaitu:

1. Tempat henti dengan lindungan (shelter), yaitu tempat henti yang

berupa bangunan yang digunakan penumpang untuk menunggu bus

atau angkutan umum lain yang dapat melindungi dari cuaca.
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2. Tempat henti tanpa lindungan (bus stop), yaitu tempat henti yang

digunakan untuk perhentian sementara bus atau angkutan umum

lainnya pada waktu menaikkan dan menurunkan penumpang.

Selain itu juga ada yang disebut dengan teluk bus (bus bay) yaitu bagian

perkerasan jalan tertentu yang diperlebar dan diperuntukkan sebagai Tempat

Perhentian Angkutan Umum (TPKPU). Waktu pengisian adalah waktu yang

diperlukan untuk naik/turun penumpang  yang dihitung dari saat kendaraan

berhenti sampai dengan penumpang terakhir yang naik atau turun.

Sedangkan waktu pengosongan teluk bus adalah waktu yang dihitung dari

penumpang terakhir yang turun atau naik sampai dengan kendaraan mulai

bergerak.

Kebijakan operasional angkutan umum berhenti biasanya tergantung dari

dua faktor utama yaitu :

1. Level of Travel Demand

Level of travel demand adalah banyaknya pergerakan penumpang yang

perlu diantisipasi oleh operasional angkutan umum pada lintasan rutenya.

2. Jarak Berjalan Kaki yang Masih Dapat Ditolerir

Jarak berjalan kaki yang masih dapt ditolerir adalah jarak yang masih

dianggap nyaman dari tempat tinggal calon penumpang ke perhentian

terdekat.
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Secara umum perhentian angkutan umum dapat dikelompokkan menjadi

empat kategori, yaitu :

a. Perhentian di ujung rute atau terminal

Pada lokasi perhentian ini penumpang harus mengakhiri

perjalanannya atau penumpang dapat mengawali perjalanannya.

b. Perhentian yang terletak disepanjang lintasan rute

Penumpang dimudahkann untuk akses dan juga agar kecepatan

angkutan umumdapat dijaga pada batas yang wajar.

c. Perhentian pada titik dimana dua atau lebih lintasan rute bertemu

Pergantian angkutan umum pada titik ini disebut transfer

dimaksudkan agar penumpang yang ingin transfer tidak perlu

menunggu.

d. Perhentian pada intermoda terminal

Pada perhentian ini penumpang dapat bertukar moda. Pada perhentian

jenis ini pengaturan dan perencanaan yang baik sangatlah dibutuhkan

agar “intermodality” dapat terjadi secara efisien dan efektif.

Dari empat kategori di atas yang perlu diperhatikan adalah berkenaan

dengan apa yang dirasakan penumpang, yaitu waktu tempuh berjalan

kaki dari dan ke perhentian, dan waktu tunggu. Kedua atribut

perjalanan tersebut sangatlah tergantung dari pengaturan ataupun

perencanaan dari masing-masing jenis perhentian di atas.
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2.13 Trayek Angkutan Shuttle Bus

Trayek angkutan adalah rute untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan

mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan yang tetap, lintasan

tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal. Berikut adalah gambar

trayek angkutan shuttle bus unila.

Gambar 2.  Trayek Shuttle Bus Unila

2.14 Sirkulasi Ruang/Kota

Sirkulasi merupakan elemen perancangan kota yang secara langsung dapat

membentuk serta mengkontrol pola kegiatan kota, sebagaimana halnya

dengan keberadaan sistem transportasi dari jalan publik, jalur pejalan kaki

(pedestrian way), dan tempat-tempat transit yang saling berhubungan akan

membentuk pergerakan.  Sirkulasi di dalam kota merupakan salah satu alat

yang paling berpengaruh untuk menstrukturkan lingkungan perkotaan

karena dapat membentuk, mengarahkan, dan mengendalikan pola aktivitas
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dalam suatu kota.  Selain itu pula, sirkulasi dapat membentuk karakter

suatu daerah, tempat aktivitas dan lain sebagainya.

Dalam perencanaan untuk jaringan sirkulasi harus selalu memperhatikan:

a. Jaringan jalan harus merupakan ruang terbuka yang mendukung

aktivitas pada kawasan

b. Jaringan jalan harus memberi orientasi pada pengguna jalan dan

membuat lingkungan yang jelas (legible)

c. Kerjasama dari sektor kepemilikan dan privat dan publik dalam

mewujudkan tujuan dari kawasan

Faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran sirkulasi di suatu kawasan

adalah parkir, aktivitas pendukung (activity support), serta aktivitas

kawasan path and nodes. Aktivitas parkir yang umumnya didominasi oleh

kendaraan sepeda motor, mobil, serta angkutan umum dapat

mempengaruhi kelancaran sirkulasi dikarenakan pola parkir yang menyita

sebagian badan jalan.  Aktivitas pendukung seperti angkutan umum yang

menunggu calon penumpang di lajur tengah juga dapat mengurangi

sirkulasi, serta aktivitas kawasan pada peak hours atau siang hari kerja

yakni makan siang dan istirahat pula mengakibatkan pergerakan sehingga

mempengaruhi sirkulasi kendaraan.
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2.15 Landasan Teori

Perhitungan yang digunakan pada penelitian ini berlandaskan atas teori dan

rumus yang telah ditetapkan pada Keputusan Dirjen Hubdat

No.SK.687/AJ.206/DRDJ/2002, yakni antara lain:

2.15.1 Faktor muat (Load factor)

Load factor merupakan rasio jumlah penumpang dengan kapasitas

tempat duduk per satuan waktu tertentu.

Batas ideal load factor adalah <70% (KM 35 tahun 2003). Untuk

menentukan load factor digunakan rumus sebagai berikut:

LF= x 100% ……. …… (1)

Keterangan:

LF = Load factor kendaraan (%)

Pnp-Km = Jumlah penumpang dikalikan dengan panjang

perjalanannya dalam satuan waktu tertentu

S-Km = Jumlah perjalanan angkutan umum dikalikan

dengan panjang perjalanan dan dikali kapasitas

kendaraan

2.15.2 Selang waktu antar kendaraan (Headway)

Headway merupakan selisih waktu antar satu kendaraan dengan kendaraan

lain yang berurutan di belakangnya pada rute yang sama.  Semakin kecil

nilai headway maka menunjukkan frekuensi kendaraan semakin tinggi,
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sehingga akan menyebabkan waktu tunggu semakin rendah yang akan

menguntungkan bagi para penumpang.

Data headway dihitung dari data jumlah keberangkatan kendaraan per

satuan waktu (frekuensi), sehingga dapat diperoleh jarak antara kendaraan

dalam satuan waktu. Headway dapat dihitung dengan rumus:

H = ……. …… (3)

Keterangan: H = Headway (menit)

Q = Frekuensi (kendaraan per jam)

Besarnya nilai headway ideal menurut World Bank sebesar 10-20 menit.

Sedangkan untuk waktu tunggu penumpang sebesar separuh dari besarnya

headway.

2.15.3 Frekuensi layanan

Frekuensi layanan angkutan adalah jumlah kendaraan angkutan yang

melewati titik pengamatan per satuan waktu.  Frekuensi layanan dapat

dihitung dengan menggunakan rumus:

Q = ……. …… (5)

Keterangan: Q  = Frekuensi angkutan per satuan waktu (kendaraan/jam)

n  = Jumlah kendaraan yang melewati titik pengamatan

T  = Interval waktu pengamatan (jam)

2.15.4 Jumlah Trip Per Kendaraan Per Hari

Trip merupakan perjalanan yang dilakukan oleh bus untuk satu arah saja,

yaitu perjalanan bus dari terminal 1 sampai terminal 2, ataupun
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sebaliknya  Jumah trip adalah jumlah perjalanan antar terminal tersebut.

Jumlah trip per kendaraan per hari diperoleh dengan cara membagi

jumlah total trip untuk seluruh kendaraan per hari dengan jumlah

kendaraan yang beroperasi.

t = ……. …… (6)

Keterangan: t = jumlah trip kendaraan per hariΣ trip = Jumlah total trip seluruh kendaraan per hariΣ kend = Jumlah kendaraan yang beroperasi

2.15.5 Waktu siklus (Cycle time)

Waktu siklus atau waktu sirkulasi adalah waktu yang dibutuhkan satu bus

untuk berangkat ke tempat pemberhentian dan kembali pada terminal asal.

Waktu sirkulasi dapat dihitung dengan rumus:

CTABA = (TAB + TBA) + (TTA + TTB) …….…… (4)

Keterangan : CTABA = Waktu sirkulasi dari A ke B, kembali ke A

TAB = Waktu siklus rata-rata dari A ke B

TBA = Waktu siklus rata-rata dari B ke A

TTA = Waktu henti di terminal A

TTB = Waktu henti di terminal B

2.15.6 Kecepatan perjalanan (Km/jam)

Kecepatan tempuh perjalanan adalah kecepatan efektif kendaraan yang

sedang dalam perjalanan antara dua tempat.  Kecepatan perjalanan ini

ditentukan dengan cara membagi jarak tempuh dengan waktu tempuh,
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termasuk waktu berhenti yang ditimbulkan oleh hambatan lalu lintas.

Adapun rumus untuk menghitung kecepatan tempuh perjalanan adalah:

V = ……. …… (2)

Keterangan: V  = Kecepatan perjalanan angkutan umum (km/jam)

J  = Jarak rute angkutan umum ( km)

T  = Waktu tempuh angkutan umum (jam)

2.16 Pengguna Transportasi

Pelaku pengguna transportasi yang biasa disebut sebagai pelaku pergerakan

dibagi menjadi dua golongan, yaitu kelompok perlaku perjalanan yang dapat

memilih jenis angkutan dalam melakukan perjalanan, yaitu menggunakan

angkutan pribadi atau menggunakan angkutan umum, serta kelompok

pelaku perjalanan yang menggunakan angkutan umum karena beberapa

alasan, yang meliputi aspek fisik, finansial, dan legalitas (Warpani, 2002).

Untuk meningkatkan jumlah pengguna transportasi yang bersifat captive

user, maka sistem transportasi massal yang baik sangat diperlukan, seperti

angkutan umum perkotaan yaitu bus, angkot maupun kereta serta perlunya

feeder/shuttle bus yang bergerak dari permukiman penduduk menuju

kampus seperti shuttle bus unila. Kinerja pelayanan bus seperti waktu

antara/jadwal dipengaruhi oleh jadwal operasi/kedatangan yang tidak tetap,

bus tidak melintas di jalur khusus, atau operator bus tidak disiplin untuk

berhenti di halte yang telah disediakan (Skinner et al., 2003)



Tabel 1.  Penelitian Sejenis Terdahulu

No Penulis Judul Aspek yang ditinjau
Metode Penelitian

1 Bintang Iman

Prakoso, 2017

Evaluasi Kinerja dan

Pelayanan Bus Trans

Sidoarjo

Kapasitas bus, load factor, waktu tempuh, waktu henti, waktu tunggu,

waktu antara, biaya operasional, frekuensi, waktu sirkulasi, kecepatan

perjalanan, standar kenyamanan dan jumlah penumpang harian

Metode deskriptif
kualitatif dan kuantitatif

2 Muhammad

Nurfadli, 2015

Evaluasi Kinerja Angkutan

Massal “Bus Rapid Transit”

Pada Koridor Rajabasa-

Sukaraja

Jumlah trip, jarak tempuh, jarak penumpang, jumlah penumpang,

faktor muatan, time headway, frekuensi, waktu siklus, dan kebutuhan

jumlah kendaraan.

Metode deskriptif
kuantitatif

3 Oka Martin, 2014 Analisis Kinerja Angkutan

Umum (Studi Kasus Bus

Sekolah Dinas Perhubungan

Kabupaten Aceh Barat)

Rata-rata faktor muat (load factor) pada jam sibuk, diluar jam sibuk,

rata-rata kecepatan perjalanan, rata-rata waktu antara, rata-rata waktu

perjalanan, waktu pelayanan, frekuensi, jumlah kendaraan yang

beroperasi, waktu tunggu penumpang, awal dan akhir waktu pelayanan

Metode deskriptif
kuantitatif

Adapun penelitian yang saya lakukan ini, menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang berfokus kepada kinerja pola operasi layanan

yakni faktor muat penumpang (load factor), waktu antara kendaraan (headway), waktu siklus (cycle time) dan kecepatan perjalanan

yang berada di area kampus /universitas.
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III. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah kumpulan penjelasan mengenai metode atau cara –

cara yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian.  Dalam tahap ini

dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur yang

berkaitan dengan kerangka permasalahan yang ada, yaitu tujuan penelitian, ruang

lingkup, dan metode penelitian itu sendiri.

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan berlokasi di kampus Universitas Lampung dengan

rute yang ada. Penelitian ini dilakukan pada hari kamis, 21 November 2019,

dimulai pukul 07.00-12.00 WIB kemudian dilanjutkan pukul 13.00-16.00

WIB

3.2 Tahapan Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan 2 tahapan survei, yaitu survei pendahuluan dan

survei lapangan.  Penjelasan secara lebih rinci terkait survei dapat dilihat di

bawah ini

3.2.1 Survei Pendahuluan

Survei pendahuluan adalah survei yang dilakukan sebelum survei

lapangan.  Survei pendahuluan merupakan kegiatan pengamatan untuk
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menentukan tahap survei berikutnya (survei lapangan).  Adapun tujuan

dilakukannya survei pendahuluan adalah:

a. Menentukan kondisi dan gambaran langsung lokasi yang telah

ditetapkan sebagai tempat survei berupa panjang rute, jumlah

kapasitas penumpang per kendaraan, dll

b. Menentukan letak titik pengamatan dan cara pelaksanaan

pengamatan

c. Memberikan pengarahan kepada tim surveyor terkait kondisi

lapangan dan tentang cara pengambilan data

3.2.2 Survei Lapangan

Survei lapangan merupakan survei yang dilakukan sesudah survei

pendahuluan dengan pengamatan lapangan oleh tim surveyor yang

telah di persiapkan.  Berfungsi untuk mencari data primer yang

dibutuhkan sesuai dengan lokasi-lokasi survey yang telah ditentukan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data-data yang akan diambil pada penelitian ini adalah data primer, yakni

data yang diperoleh dari hasil survei selama waktu penelitian.  Data primer

tersebut akan menghasilkan data-data berikut, yaitu:

3.3.1. Load factor

Survey load factor, dilaksanakan dengan cara menghitung jumlah

penumpang per kendaraan shuttle bus yang sedang beroperasi,

kemudian data jumlah penumpang tersebut akan dibagi dengan
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kapasitas kendaraan yang kemudian akan menghasilkan nilai load

factor perjalanan.

3.3.2. Headway dan frekuensi layanan

Survei headway dilakukan dengan cara menghitung banyaknya

jumlah shuttle bus yang melewati suatu titik (shelter shuttle bus)

dalam satuan menit, selama kurun waktu pengamatan lalu

kemudian akan dihasilkan nilai headway.  Sedangkan frekuensi

layanan dihitung dengan cara membagi angka banyaknya bus yang

melewati titik pengamatan dengan angka waktu pengamatan yakni

selama 8 jam perjalanan.

3.3.3. Cycle time

Survei waktu siklus dilakukan dengan cara mencatat total waktu

perjalanan bis (dalam satuan menit) untuk melakukan

perjalanan/sirkulasi dari titik awal sampai kembali lagi ke titik awal

tersebut. Langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan survey yaitu:

1) Mempersiapkan formulir pencatatan dan peralatan yang

dibutuhkan berupa alat tulis, jam, dan papan untuk mencatat

2) Mempersiapkan tim survey

- Dibutuhkan total 14 orang surveyor dalam 7 bus (masing-

masing bus 2 orang) untuk pengambilan data jumlah

penumpang, waktu naik turun dan waktu sirkulasi untuk

setiap shuttle bus
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3.3.4. Kecepatan perjalanan

Survey ini dilaksanakan dengan cara menghitung waktu perjalanan

angkutan shuttle bis pada saat beroperasi dalam satu kali siklus

lalu, data kemudian lama waktu perjalanan tersebut digunakan

untuk menjadi pembagi data jarak perjalanan total yang kemudian

akan menghasilkan nilai kecepatan tempuh shuttle bus.



3.1 Diagram Alir Penelitian

Gambar 3. Bagan Alir Penelitian
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 kecepatan tempuh

 frekuensi layanan

Rekapitulasi Data

Selesai

Pengumpulan Data Primer:
 Jumlah penumpang
 Waktu naik-turun

penumpang
 Durasi operasional
 Waktu tempuh
 Jumlah armada
 Profil shuttle bus
 Jarak rute perjalanan



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan data dalam penyelesaian tugas ini

diperoleh beberapa kesimpulan yaitu:

a. Load factor /faktor muat rata-rata perjalanan yang diperoleh adalah:

 Load factor rata-rata layanan Pola-1= 28,45%

 Load factor rata-rata layanan Pola-2= 42,43%

 Load factor rata-rata layanan Pola-3= 56,54%

 Load factor rata-rata layanan Pola-4= 38,54%

b. Kecepatan/Waktu Tempuh rata-rata yang diperoleh

 Rute Layanan Pola-1= 13,76 menit

 Rute Layanan Pola-2= 16,19 menit

 Rute Layanan Pola-3= 19,22 menit

 Rute Layanan Pola-4= 15,86 menit

c. Headway/waktu antara kendaraan rata-rata keseluruhan perjalanan yang

diamati adalah 6,125 menit dengan frekuensi layanan 8 bus/jam.

d. Cycle Time/waktu sirkulasi rata-rata dari keseluruhan perjalanan yang

diamati adalah 15,6 menit
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5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, maka saya memberi

saran antara lain:

a. Menambah jumlah armada bus yang beroperasi di pagi hari dikarenakan

ditemukan angka load factor shuttle bus di pagi hari antara pukul 07.00-

08.00 berada di rentang angka 90-120% sehingga diharapkan jumlah

mahasiswa yang berjalan kaki bisa berkurang, dan jumlah pengguna

shuttle bus meningkat.

b. Dilakukan pembagian rute menjadi dua rute tetap dengan pembagian

operasional yakni rute yang mengarah ke FMIPA, dan rute yang

mengarah ke Fak. Pertanian, dengan pemberian warna dan nomor bus

yang berbeda, supaya memudahkan pengguna mengenali tujuan

perjalanan masing-masing bus yang beroperasi.

c. Rute yang tidak tetap berdampak pada headway yang tidak konstan, oleh

karena itu penulis menyarankan agar diberlakuan jadwal waktu

kedatangan bus  (time table) dengan waktu antara 10-15 menit.

d. Memperketat pengawasan dan mengkampanyekan penggunaan shuttle

bus kepada para mahasiswa, terutama mahasiswa baru yang sering

didapati mencari kesempatan parkir di area fakultasnya masing-masing,

agar mereka lebih memaksimalkan penggunaan fasilitas shuttle bus Unila.

e. Perlunya penelitian lebih lanjut mengenai tingkat kepuasan pengguna

shuttle bus sebagai langkah untuk mengevaluasi faktor-faktor apa saja

yang berpengaruh besar dalam menentukan tingkat isian penumpang/load

factor
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