
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kota Batam adalah sebuah kota terbesar yang ada di Kepulauan Riau. 

Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang strategis. Selain berada 

dijalur pelayaran internasional, kota ini memliki jarak yang sangat dekat dengan 

Singapura dan Malaysia. Sebagai kota terencana, Batam termasuk kota dengan 

pertumbuhan terpesat di Indonesia. Maka dari itu, banyak pembangunan yang 

sedang berjalan dan pusat-pusat perbelanjaan dan juga tempat wisata yang sangat 

indah.  Karena letak lokasi kota Batam sangat dekat dengan negara tetangga yaitu 

Singapura dan Malaysia, banyak wisatawan yang selalu datang ke kota Batam 

setiap akhir pekan.  

Seiring dengan perkembangan kota Batam yang semakin pesat, maka 

aktifitas kegiatan manusia semakin beragam dan meningkat. Dampak dari 

semakin beragam aktifitas menimbulkan pergerakan manusia yang semakin 

beragam pula, sehingga diperlukan suatu sistem yang mengatur pergerakan. 

Sistem tersebut telah diatur dalam perundang-undangan tentang sistem 

transportasi di Indonesia.Dampak yang timbul adalah meningkatnya intensitas 

pergerakan manusia sebagai man power dan barang sebagai bahan produksi 

maupun sebagai hasil produksi. Kelancaran mobilitas penumpang maupun barang 

sangat dipengaruhi oleh faktor sarana dan prasarana transportasinya (Marpani, 

2013). Transportasi darat khususnya angkutan umum perkotaan yang berada di 

kota-kota besar sangatlah penting keberadaannya dalam menjalankan salah satu 
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fungsi utamanya yaitu sebagai pengangkut pergerakan masyarakat untuk 

mengerjakan aktifitas sehari-harinya dimana pelayanannya yang diberikan secara 

cepat, aman, nyaman, murah dan efesien. 

Kondisi transportasi di jalan-jalan utama Kota Batam tidak begitu ramai 

setiap harinya.Kemacetan hanya terjadi, terutama saat jam-jam pulang kerja saja, 

yaitu sekitar pada pukul 16:00-19:00. Simpang Kabil, yang merupakan jalur 

kendaraan antar berbagai daerah di Batam, seperti dari Muka Kuning, Barelang 

ke daerah pusat kota, seperti Batam Centre dan Nagoya maupun sebaliknya 

biasanya macet saat jam-jam tersebut. (Mustafa, Tengku, 2013) 

Kota Batam memiliki beberapa pilihan kendaraan umum bagi para 

pendatang dan wisatawan, seperti angkutan umum (angkot) yang biasa disebut 

dengan “metro trans” oleh penduduk setempat, ojek, bus umum dan bus rapid 

transit (Trans Batam), maupun taksi. Namun untuk angkot atau metro trans dan 

bus umum baru tersedia untuk beberapa area saja, seperti di Batam Center, 

Nagoya, Nongsa, Bengkong, dan sebagainya. (sumber: Mustafa, Tengku, 2013) 

Terminal merupakan bagian dari sistem transportasi, secara umum 

terminal penumpang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan 

penumpang.Kenyamanan pelayanan ataupun kecepatan pergerakan penumpang 

sangat menentukan kapasitas terminal. Terdapat beberapa terminal di kota Batam 

yang masih berfungsi hingga sekarang. Akan tetapi, ketersediaan terminal yang 

kurang memadai dengan kapasitas untuk jumlah penumpang dan kendaraan yang 

terbatas. Terdapat dua terminal di kota Batam, yaitu di daerah Jodoh dan Muka 

Kuning.  
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Dalam studi kasus penelitian kali ini penulis melakukan evaluasi terhadap 

kelayakan pemakaian Terminal Muka Kuning, dimana dalam konteks 

permasalahan yang diambil oleh peneliti mencangkup survey kelayakan fasilitas 

yang disajikan, menghitung volume angkut kendaraan di terminal pada peak 

hour, dan penyajian data dari instansi Dinas Perhubungan Batam terkait masa 

aktif produktif ijin layak operasi angkot trayek yang terdapat diterminal Muka 

Kuning. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berikut adalah rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis : 

a. Berapa kapasitas daya tampung penumpang dan kendaraan di Terminal Muka 

Kuning. 

b. Metode yang efektif untuk mendapatkan informasi tentang rute-rute/trayek 

angkutan dan jadwal keberangkatan? 

c. Apakah perlu dibutuhkan penambahan rute dan trayek kendaraan dalam jalur 

angkutan kota? 

d. Apakah fasilitas dalam kenyamanan dan keamanan Terminal Muka Kuning sudah 

cukup? 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini memiliki batasan masalah yaitu penulis menetapkan 

beberapa pembatasan penelitian seperti berikut ini : 

a. Penulis hanya akan meniliti penataan terminal dan pembatasan rute-rute angkutan 

umum/angkot di kota Batam. 

  Universitas International Batam 
 

 
Widiana Larasati Yuliana, Evaluasi Penataan Terminal Muka Kuning dan Jalur Angkutan Kota untuk Penataan Ruang 
Wilayah Kota Batam (Studi Kasus pada Terminal Muka Kuning, Kota Batam) 
UIB repository 2019 



4 

b. Penulis tidak membahas perhitungan tarif retribusi tiap rute trayek angkutan 

umum. 

c. Pengamatan, analisa dan evaluasi hanya ditujukan untuk angkutan umum/angkot 

dan Terminal Muka Kuning di kota Batam. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Menghitung daya tampung penumpang dan kendaraan trayek di Terminal Muka 

Kuning Batam. 

b. Mengindetifikasi media yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi 

waktu/jadwal dan rute-rute angkutan kota/angkot. 

c. Mengevaluasi pengguna jasa angkutan kota/angkot di kota Batam dan para 

wisatawan yang kurang mengetahui informasi jalur angkutan kota. 

d. Menganalisis fasilitas kenyamanan dan keamanan (terminal dan kendaraan 

angkutan umum) di kota Batam. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Hasil dari evaluasi diharapkan mampu menjadi satu tolak ukur terhadap 

rencana wacana pembaharuan infrastruktur dan sarana yang diperlukan baik bagi 

pihak swasta ataupun pemerintahan setempat untuk memperbaharui ataupun 

memaintaining Terminal Muka Kuning agar lebih nyaman dan layak 

dipergunakan. 
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1.6 Sistematika Penelitian 

a. Bab I Pendahuluan 

Merupakan pembahasan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

batasan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan masalah yang 

dihadapi dalam prosesnya 

b. Bab II Tinjauan Pustaka 

Berisikan teori-teori yang bersangkutan dengan judul pembahasan, biasanya 

berasal dari referensi penelitian sebelumnya atau bisa berasal dari buku-buku 

resmi yang membahas tentang hal itu. 

 

 

c. Bab III Metodologi Penelitian 

Pada bagian ini diuraikan metode atau pendekatan yang akan digunakan dalam 

menjawab permasalahan yang dibahas. Bab ini memuat rancangan penelitian, 

teknik pengumpulan data, proses perancangan. 

d. Bab IV Hasil dan Pembahasan  

Di dalam bab ini akan dibahas proses pengambilan data dan menganalisa data 

yang sudah terkumpul sebelumnya. 

e. Bab V Kesimpulan dan Saran 

Disini akan diuraikan rangkuman laporan yang menjelaskan secara ringkas hal-

hal yang berkaitan dengan judul/topik yang dipilih dalam penelitian, dari 

kesimpulan ini akan diberikan saran yang sesuai dan nantinya akan menjadi 

solusi terhadap masalah yang terjadi. 

  Universitas International Batam 
 

 
Widiana Larasati Yuliana, Evaluasi Penataan Terminal Muka Kuning dan Jalur Angkutan Kota untuk Penataan Ruang 
Wilayah Kota Batam (Studi Kasus pada Terminal Muka Kuning, Kota Batam) 
UIB repository 2019 




