
1 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

 

Kota Bandar Lampung telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. 

Perkembangan yang dialami oleh Kota Bandar Lampung ini dapat di lihat dari 

meningkatnya aktivitas sosial ekonomi. Kecenderungan ini dapat memberikan 

gambaran tentang keadaan Kota Bandar Lampung di masa yang akan datang. 

Dimana Kota Bandar Lampung akan menjadi kota dengan komoditas ekonomi yang 

tinggi. Dengan peningkatan yang timbul dari perkembangan aktivitas masyarakat 

ini, tentunya menuntut perkembangan dan penambahan sarana transportasi.  

Terutama transportasi yang berbasis jalan raya. 

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak terlihat kendaraan pribadi yang memenuhi 

sepanjang jalan Kota Bandar Lampung. Gejala ini terjadi demi menunjang 

pergerakan masyarakat, baik yang berada di tengah kota maupun yang berada di 

pinggiran kota. Namun dengan keberadaan kendaraan pribadi yang melebihi batas, 

akan terjadi efek yang sangat signifikan bagi kelancaran lalu lintas di kota ini. Akan 

terjadi kemacetan yang memenuhi ruas jalan yang ada. Sehingga diperlukan 

pengadaan sarana transportasi massal perkotaan yang dapat mengakomodasi 

kebutuhan pergerakan masyarakat. Dengan diadakan sarana transportasi massal 

perkotaan, maka akan dapat mengurangi kemacetan yang ada. 
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Berakar dari masalah tersebut, kini “Bus Rapid Transit” atau yang dikenal sebagai 

BRT telah hadir di Kota Bandar Lampung sebagai sarana transportasi massal 

perkotaan guna memenuhi kebutuhan pergerakan masyarakat. Sejak awal 

berdirinya pada tanggal 14 November 2011 sampai sekarang, BRT telah memiliki 

tujuh koridor yang berfungsi aktif. Apabila peran dan fungsi BRT ini mampu 

dimaksimalkan, maka dalam mewujudkan Kota Bandar Lampung yang bebas 

macet akan dapat diwujudkan. 

Dengan demikian, untuk bisa memaksimalkan pengguna BRT sebagai sarana 

transportasi massal perkotaan, angkutan massal tersebut harus memberikan 

pelayanan transportasi yang baik dan kinerja operasional yang optimal. Mengingat 

BRT sangat diperlukan untuk menjadi solusi permasalahan kemacetan di Kota 

Bandar Lampung, sehingga permasalahan mobilitas dan aksesibilitas kendaraan 

penumpang umum seperti : frekuensi layanan, jarak antar kendaraan yang tak 

menentu (headway), waktu tempuh kendaraan, jumlah armada, tempat 

pemberhentian (halte) yang jauh,  dapat terevaluasi secara integral dan segala 

permasalahan tersebut bisa diminimalisir atau dihilangkan sama sekali.  

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah untuk merumuskan persoalan-

persoalan yang dihadapi oleh BRT Kota Bandar Lampung. Selain itu, penelitian ini 

juga untuk mengevaluasi kinerja operasional yang telah dilaksanakan oleh BRT 

Kota Bandar Lampung terkait frekuensi layanan, headway, jumlah penumpang, dan 

jumlah kendaraan yang tersedia. 
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C. Batasan Masalah 

 

 

 

Masalah pada penelitian ini dibatasi pada : 

1. Pengevaluasian kinerja operasional “Bus Rapid Transit” yang berada di Kota 

Bandar Lampung. 

2. Koridor yang ditinjau adalah koridor Rajabasa – Sukaraja. 

3. Penelitian adalah analisa survei lapangan dengan mengamati objek penelitian 

secara langsung dan mengambil data primer dari hasil pengamatan. 

4. Menggunakan standar evaluasi yang ditetapkan oleh World Bank untuk 

transportasi perkotaan. 

 

 

 

D. Tujuan Penelitian 

 

 

 

Pada penelitian ini, tujuan yang akan diperoleh adalah untuk mengevaluasi kinerja 

operasional “Bus Rapid Transit” koridor Rajabasa – Sukaraja, yang secara detail 

meliputi : 

1. Jumlah trip per kendaraan per hari 

2. Jarak tempuh per kendaraan per hari 

3. Time headway 

4. Cycle time 

5. Kebutuhan jumlah kendaraan 

6. Jumlah penumpang per trip 

7. Jumlah penumpang per kendaraan per hari 

8. Faktor muatan (load factor) 



4 

 

9. Jarak tempuh rata-rata penumpang 

10. Kecepatan kendaraan (journey speed). 

 

 

E. Manfaat Penelitian 

 

 

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat antara lain : 

1. Memberikan informasi mengenai kinerja operasional BRT Kota Bandar 

Lampung kepada masyarakat. 

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam pengadaan sarana 

transportasi yang memadai dan mampu memainkan peran maksimal dalam 

memenuhi kebutuhan pergerakan masyarakat. 

3. Sebagai bahan untuk penelitian lanjutan dalam bidang transportasi. 

 

 


