
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Transportasi 

Transportasi secara harafiah adalah pemindahan manusia atau barang dari satu 

tempat ke tempat lain secara fisik dalam waktu yang tertentu dengan 

menggunakan atau digerakkan oleh manusia, hewan atau mesin. Secara umum 

transportasi dibagi menjadi tiga yaitu transportasi darat, transportasi laut dan 

transportasi udara. Menurut beberapa ahli transportasi dapat didefinisikan sebagai 

berikut:  

1. Menurut Hadihardaja dkk, dalam buku Sistem Transportasi (1997), transportasi 

adalah sebuah kegiatan pemindahan sesuatu berwujud fisik, dengan atau tanpa alat 

bantu. 

2. Menurut Kamaludin (1986) dalam Musa dan Setiono (2012), transportasi adalah 

sebuah perpindahan benda dari satu tempat ke tempat lain. 

2.2 Terminal  

 Terminal bus adalah prasarana untuk angkutan jalan raya guna untuk 

mengatur kedatangan pemberangkatan pangkalannya kendaraan  

umum serta memuat atau menurunkan penumpang atau barang (Morlok, 2005). 
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2.2.1 Fungsi Terminal  

 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dalam buku Menuju Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan yang Tertib (edisi yang disempurnakan) menyebutkan fungsi 

terminal transportasi jalan dapatditinjau dari 3 unsur, adalah sebagai berikut : 

1. Fungsi terminal bagi penumpang, adalah sarana infrastruktur berfasilitas yang 

memudahkan penumpang untuk melakukan perpindahan via angkutan umum. 

2. Fungsi terminal bagi pemerintah, adalah pengendali angkutan umum dengan 

sistem atur lalu lintas dan jalur trayek untuk angkutan umum. 

3. Fungsi terminal bagi operator atau pengusaha, adalah untuk melakukan kontrol 

terhadap ketersediaan dan layak pakai angkutan umum. 

2.2.2 Jenis Terminal  

Menurut Warpani (2002), berdasarkan jenis anngkutan terminal bus dibedakan 

menjadi : 

1. Terminal penumpang, adalah terminal khusus yang hanya ditujukan bagi 

penumpang. 

2. Terminal barang, adalah terminal khusus pengangkutan benda benda berat. 

2.2.3 Tipe Terminal  

Sesuai dengan Pasal 41 Bab VI Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993, 

tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan dan Pasal 2 Bab II Keputusan Menteri 

Perhubungan Republik Indonesia No. 31 Tahun 1995 tentang Terminal 

Transportasi Jalan, mengklasifikasikan terminal menjadi tiga tipe, yaitu : 
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1. Terminal penumpang tipe A, adalah terminal kendaraan umum untuk angkutan 

antar kota antar propinsi, angkutan lalu lintas batas negara, angkutan antar kota 

dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan perdesaan. 

2. Terminal penumpang tipe B, adalah terminal kendaraan umum untuk angkutan 

antar kota dalam propinsi, angkutan kota, angkutan pedesaan. 

3. Terminal penumpang tipe C, adalah terminal kendaraan umum untuk angkutan 

pedesaan. 

2.2.4 Proses di Terminal  

Proses di terminal merupakan suatu proses sedari kedatangan calon 

penumpang sampai keberangkatan terjadi. Proses ini merupakan sebuah siklus 

mutlak dimana selalu terjadi dalam hal sebuah perpindahan tempat, penumpang 

datang, memilih objek armada yang akan digunakan, hingga sampai ke tempat 

tujuan. 

Penulis merancang sebuah bagan yang akan mempermudah sebuah pola 

pengertian terhadap proses siklus perputaran aktivitas diterminal. Bagan yang 

dirancang oleh penulis merupakan bagan khusus terhadap proses antar penumpang 

dan angkutan umum di zterminal Muka Kuning dengan memperhatikan pola 

kedatangan dari para calon penumpang yang terkadang hadir dengan 

menggunakan kendaraan pribadi atau non angkutan umum, hingga proses 

pemberangkatan melalui kendaraan angkutan umum yang akan dan sudah dipilih 

oleh para calon penumpang baru. 

Penggantian kendaraan kota yang dimaksud adalah sistem pergantian 

berupa transit dikarenakan tidak semua kendaraan bertrayek memiliki rute jalan 
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yang akan sampai tujuan, oleh karena itu pihak terkait melakukan sebuah 

sosialisasi antara penumpang dan supir angkutan mengenai penjelasan sistem 

wajib transit beberapa daerah dengan mengganti trayek sambungan untuk  

beberapa daerah perkotaan sebelum sampai ke tempat tujuan berupa halte 

sebagai infrastruktur pembantu sistematis transit perjalanan 
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(Gambar 2.1 Bagan Proses Terminal) 

 

2.2.5 Volume Lalu Lintas Terminal  

Studi volume lalu lintas dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui volume 

arus lalu lintas terminal selama jam operasional. 

Tujuan dan penggunaan studi volume lalu lintas terminal adalah sebagai berikut: 

a. Volume lalu lintas terminal dianggap sebagai salah satu tolak ukur untuk 

pengembangan terminal. 

b. Volume lalu lintas terminal dipakai dalam perancangan sistematis lalu lintas baru bagi 

pihak pengelola dan untuk referensi kepentingan renovasi fasilitas disekitar terminal. 

c. Volume lalu lintas juga dipakai untuk menganalisa pola dan arah dalam suatu terminal. 

Volume lalu lintas setiap harinya mengalami perbedaan nilai, dikarenakan berbeda 

hari dan berbeda jam maka akan berbeda pula kebutuhan masyarakat terhadap 

penggunaan terminal sehingga dalam perhitungannya harus memperhatikan beberapa 

aspek seperti banyak kendaraan yang tersedia, banyak kendaraan yang beroperasi 

disekitar terminal, banyak penumpang yang hadir, bahkan terkadang hari dan jam juga 

sangat mempengaruhi perubahan pola volume dalam 1 hari. 
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2.2.6 Perhitungan Volume Lalu Lintas Terminal  

Penghitungan volume lalu lintas terminal dapat dilakukan dengan 

penghitung mekanik dan penghitung manual. 

a. Penghitung Mekanik 

 Perhitungan mekanik adalah perhitungan dengan menggunakan mesin 

secara otomatis mendata jumlah kendaraan lewat dan sudah tersedia disekitar jalan 

sasaran survey, dimana diakhir hari penelitian akan dicatat kembali berdasarkan hasil 

yang didapat. 

b. Penghitung Manual 

Perhitungan manual membutuhkan surveyor lapangan dan counter sebagai alat 

bantu hitung dan form data per 15 menit selama ± 15jam waktu standart survey 

harian. 

Dalam survey lapangan di terminal, adapun cara yang dipakai dalam penghitungan 

volume lalu lintas dilakukan dengan menggunakan penghitung manual, dan ada 

beberap aalat yang diperlukan yaitu: 

• Counter, yaitu alat bantu untuk menghitung jumlah kendaraan yang lewat. 

• Formulir untuk pencatatan data selang waktu masuk dan waktu keluar. 
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2.3 Jalur Angkutan Umum 

Angkutan umum adalah kendaraan umum untuk mengangkut barang atau 

orang dari satu tempat ke tempat yang lain, yang disediakan oleh pribadi, swasta, 

atau pemerintahan, yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan cara membayar 

atau sewa. Siapapun boleh menaiki angkutan umum asal mampu membayar 

ongkos sesuai rute yang ditempuh ke tempat yang akan didatangi. Dalam 

pengoperasiannya angkutan umum tidak terlepas dari trayek atau rute perjalanan 

yang akan dilalui setiap harinya.  

Trayek Angkutan adalah lintasan kendaraan umum atau rute untuk pelayanan 

jasa angkutan orang dengan mobil bus atau mobil biasa yang mempunyai asal dan 

tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. 

Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, perijinan untuk trayek 

angkutan umum agar bisa beroperasi di kelompokan atas angkutan trayek tetap 

dan teratur dan angkutan tidak dalam trayek yag dikenal sebagai izin operasi. 

Untuk jalur angkutan umum sendiri ditentukan oleh Dinas Perhubungan 

setempat sebagai pusat kontrol dari sistem aktivitas pemisahan jalur antar trayek 

dengan bertujuan agar jalur angkutan yang lewat tidak bertabrakan temu dan 

berpisah jalu dengan angkutan yang lain yang melintas ke regional daerah lain dan 

juga mempermudah para supir angkutan untuk tetap berada dijalur tujuannya. 

Menurut peraturan pemerintah, No. 74 tahun 2014, Bab IV pasal 22,  jenis  
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pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek 

terdiri dari : 

1. Angkutan Lintas Batas Negara 

2. Angkutan antar kota antar propinsi  

3. Angkutan antar kota dalam propinsi  

4. Angkutan kota 

5. Angkutan perdesaan  

6. Angkutan perbatasan 

7. Angkutan Khusus 
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