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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perencanaan transportasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

perencanaan wilayah dan kota. Perencanaan kota tanpa pertimbangan yang 

matang akan menimbulkan keruwetan lalu lintas dikemudian hari seperti 

peningkatan jumlah kemacetan lalu lintas dan  pencemaran udara. Adapun salah 

satu upaya penerapan rekayasa dan pengelolaan lalu lintas adalah dengan 

meningkatkan pelayanan angkutan umum. 

Angkutan umum mempunyai fungsi sebagai sarana pergerakan manusia 

untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, yang juga merupakan sarana 

transportasi alternatif di dalam kota, terutama bagi masyarakat yang tidak 

memiliki kendaraan pribadi. 

Angkutan umum diharapkan mampu menyediakan aksesibilitas yang baik 

bagi penggunanya, hal ini dapat dilihat dari dua faktor yang menentukan tingkat 

tinggi rendahnya akses dari suatu tempat asal ke tempat tujuan. Faktor tersebut 

adalah faktor waktu tempuh dan faktor biaya perjalanan. Dengan semakin 

kecilnya kedua faktor tersebut bila dibandingkan dengan penggunaan kendaraan 

pribadi, maka tingkat aksesibilitas dengan menggunakan angkutan umum menjadi 

semakin tinggi, sehingga diharapkan penggunaan moda kendaraan pribadi akan 

berkurang dan beralih ke moda angkutan umum. 

Sebagaimana yang terjadi di kota Batam, saat ini jumlah kendaraan pribadi 

jauh lebih tinggi dari pada kendaraan umum serta ditambah dengan rute dan tarif 
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angkutan umum yang tidak teratur menyebabkan pemerintah daerah 

pengupayakan alternatif angkutan umum yang bernama Bus Pilot Project (BPP). 

Keberadaan Bus Pilot Project  ini juga merupakan solusi yang diambil untuk 

mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas, polusi udara, polusi suara, dan 

merupakan salah satu realisasi dari rencana sistem transportasi yang 

berkelanjutan. 

Bus Pilot Project sendiri telah beroperasi pada rute-rute yaitu: Sekupang-

Batam Centre dan Batu Aji-Batam Centre. Penulis merasa bahwa Bus Pilot 

Project merupakan kendaraan umum yang cukup diminati oleh masyarakat hal ini 

berdasarkan pengamatan sehari-hari yang dilakukan oleh penulis, dimana cukup 

banyak orang-orang yang menaiki Bus Pilot Project pada rute-rute tersebut. 

Dengan demikian penulis merasa tertarik untuk menganalisa kinerja dan 

operasional terhadap rute yang ditetapkan pemerintah kota Batam karena dari 

hasil penelitian tersebut maka dapat diperkirakan tingkat efektifitas dan efisiensi 

dari rute yang ada sehingga mampu memberikan prediksi terhadap tingkat 

keberhasilan pencapaian tujuan awal dari pengoperasian Bus Pilot Project. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dalam penulisan ini 

penulis mengambil judul skripsi: “Analisa Kinerja Operasional Bus Pilot 

Project (BPP) di Kota Batam (Studi Kasus: Rute Sekupang-Batam Centre)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang ditemukan pada penyusunan skripsi ini adalah: 

1. Seberapa besarkah tingkat pelayanan dari rute Bus Pilot Project pada saat ini? 
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2.  Apakah rute Bus Pilot Project yang ada sekarang sudah cukup efektif dan 

efisien terhadap faktor teknis dan ekonomis? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tingkat pelayanan dari rute sample yang telah dilalui oleh 

Bus Pilot Project. 

2. Untuk melakukan evaluasi tentang efektifitas dan efisiensi rute Bus Pilot 

Project tersebut terhadap faktor teknis dan ekonomis. 

 

1.4 Batasan Permasalahan 

Oleh karena penelitian yang diambil sebagai bahan penulisan ini dapat 

menimbulkan pembahasan yang cukup luas maka penulisan akan dibatasi oleh 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Objek dari penilitian ini adalah Bus Pilot Project yang beroperasi di kota 

Batam. 

2.  Dalam penelitian ini penulis akan melakukan pengamatan terhadap rute 

Sekupang-Batam Centre. 

3. Survei diatas kendaraan, wawancara, serta kuisioner adalah langkah-langkah 

yang dilakukan untuk mengetahui efisiensi, efektifitas, dan tingkat pelayanan 

rute dari Bus Pilot Project. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat bagi penulis sendiri adalah agar lebih memahami bagaimana 

melakukan survei terhadap rute Bus Pilot Project serta mengolah data-data yang 

diperoleh dari lapangan menjadi sebuah rumusan kesimpulan. 

Lebih lanjut lagi, penelitian ini akan dapat memberikan gambaran-

gambaran sebagai berikut: 

a. Sebagai tolak ukur dari kinerja rute Bus Pilot Project yang lainnya. 

b. Dapat memprediksi kinerja rute-rute Bus Pilot Project pada masa yang akan 

datang. 

c. Menghasilkan data untuk menentukan kecepatan rata-rata, waktu perjalanan, 

dan jam pengoperasian Bus Pilot Project yang merupakan masukan bagi 

pengevaluasian pelayanan. 

d. Hasil perhitungan ulang tarif Bus Pilot Project sebagai tolak ukur dari 

evaluasi yang ekonomis. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Untuk mempermudah penulisan lebih lanjut, terperinci dan jelas, maka 

penulis mengatur sistematika penulisan dalam masing-masing bab yang terdapat 

beberapa sub bab sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

Pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab yang berisikan latar belakang 

permasalahan dan alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan mengadakan 
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penelitian, batasan permasalahan, manfaat dari mengadakan penelitian, dan 

sistematika penulisan yang membahas tentang tata cara penulisan.  

BAB II : Kerangka Teoritis dan Perumusan Hipotesis  

Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum transportasi, permasalahan 

transportasi yang berkembang saat ini, manajeman transportasi, permintaan dan 

penawaran jasa transportasi, konsep analisa kerja transportasi, analisa terhadap 

evaluasi tarif, serta hipotesis.  

BAB III : Metodologi Penelitian 

Dalam bab ini terdapat sub bab yang menguraikan rancangan penelitian 

yaitu jenis penelitian, objek penelitian yang menjelaskan objek yang akan diteliti, 

definisi operasional variabel yaitu menjelaskan tipe-tipe variabel, teknik 

pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder serta metode analisa data. 

BAB IV : Analisa dan Pembahasan 

Bab ini terdiri dari sub bab yang memaparkan bagaimana analisa kinerja 

dan operasional rute tersebut dilakukan dan pengujian hipotesis. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang memuat pendapat penulis 

berdasarkan hasil pengamatan serta perhitungan dan pembahasan pada bagian 

sebelumnya. Saran merupakan masukan yang diberikan oleh penulis dalam 

kaitannya dengan kinerja dan operasional rute Bus Pilot Project. 
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