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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Transportasi merupakan unsur yang berpengaruh dalam roda perekonomian. Semua 

aspek kehidupan tergantung pada sektor transportasi yang berfungsi sebagai 

pendorong, penunjang, dan penggerak pertumbuhan perekonomian. Artinya jika 

sektor transportasi ini tidak digarap dengan baik maka dapat dipastikan 

pengembangan serta pemerataan pembangunan dan hasil–hasilnya tidak dapat 

dinikmati secara optimal untuk seluruh rakyat. (Haryono, 2010). Penyediaan dan 

pengembangan transportasi pada hakekatnya harus dilakukan dengan 

memperhatikan keterkaitannya dengan Trigatra, yaitu gatra geografi, sumber daya 

alam dan kependudukan. 

Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat mulai mengalami 

permasalahan kota, yaitu salah satunya kemacetan. Hal ini didukung oleh 

berubahnya transportasi umum utama di Kota Pontianak yang semula merupakan 

oplet (Angkutan kota di Pontianak) menjadi transportasi online. Perubahan tersebut 

menyebabkan kemacetan tersebut. Dari segi sosial dan budaya, oplet hanya 

digunakan oleh penumpang seperti para ibu rumah tangga, lansia dan lainnya, yang 

kebetulan tidak ada sanak–keluarga yang sedang tidak bisa mengantar dengan 

kendaraan pribadi, dan terpaksa menggunakan angkutan oplet. Situasi itu pun 

akhirnya menjadi pelik, menyusutnya jumlah armada angkutan dan penumpang, 

menyebabkan koperasi para supir oplet banyak yang tutup. 

Trayek oplet yang tersedia juga masih terbatas sehingga belum semua wilayah 

terlayani oplet. Belum terciptanya kesinambungan pelayanan penumpang intra dan 

antar moda transportasi masih memerlukan penanganan/manajemen yang lebih 

baik. Pelayanan transportasi antarmoda dan multimoda sudah berkembang namun 

masih perlu ditingkatkan agar dapat lebih efektif dan efisien serta diminimalkan 

dampak negatifnya.  
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Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sholichin, (2010) menganalisis 

mengenai seberapa besar kepuasan dan harapan penumpang angkot dengan sistem 

pelayanan yang saat ini sudah mengikuti sistem jaringan trayek di Kota Sidoarjo. 

Walaupun sistem pelayanan angkutan kota sudah mengikuti sistem jaringan trayek, 

pelayanan yang ada dirasakan kurang, misalnya dalam hal waktu tunggu, 

ketersediaan kendaraan, kenyamanan dan keamanan. Lalu penelitian yang 

dilakukan oleh (Arief Yulianto, 2010), ingin mengetahui apakah minat masyarakat 

dalam menggunakan angkutan umum dipengaruhi oleh kualitas layanan yang 

diberikan oleh kru angkutan umum yang meliputi aspek, fisik, keandalan, daya 

tanggap, jaminan, empati. 

Penelitian ini diharapkan bisa mengisi kekurangan penelitian sebelumnya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut yang akan dilakukan ialah mengidentifikasi 

persepsi masyarakat terhadap oplet di Kota Pontianak. 

1.2 Rumusan Masalah 

Menurut data Kota Pontianak Dalam Angka 2019, jumlah armada oplet yang aktif 

berjumlah 359 unit armada di 6 terminal yang ada di Kota Pontianak. Dari sisa 

armada inilah, para supir hanya melayani penumpang seperti para ibu rumah 

tangga, lansia dan lainnya, yang kebetulan tidak ada sanak – keluarga yang bersedia 

mengantar dengan kendaraan pribadi, dan terpaksa menggunakan angkutan oplet. 

 

Kepemilikan kendaraan bermotor di Pontianak cukup fantastis. Menurut data 

Badan Pusat Statistik Kota Pontianak Dalam Angka 2018 menjelaskan, terdapat 

202.095 sepeda motor di Kota Pontianak. Sedangkan untuk mobil pribadi dan mobil 

penumpang terdapat 15.850 mobil. jumlah kendaraan yang paling banyak adalah 

kendaraan roda dua yang mencapai 90% dari total seluruh kendaraan yang ada di 

Kota Pontianak. 

Berkurangnya jumlah oplet di Kota Pontianak disebabkan oleh berkurangnya 

jumlah penumpang dan penggunanya merupakan hal yang wajar dari sisi 

permintaan ekonomi, akan tetapi bukan sesuatu hal yang baik bagi masa depan Kota 

Pontianak yang mencitrakan diri sebagai Kota Perdagangan dan Jasa di masa depan. 
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Pentingnya penelitian ini untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap oplet di 

Kota Pontianak. 

Hal ini dimaksudkan agar Pemerintah Kota Pontianak dapat mengambil kebijakan 

dalam menerapkan sistem pelayanan angkutan kota di Kota Pontianak. 

Pengambilan kebijakan tersebut harus diupayakan berdasarkan tingkat kepuasan 

penumpang yaitu antara harapan dan kinerja angkutan kota. Oleh karena itu 

diperlukan penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap oplet di Kota 

Pontianak. 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan dan sasaran dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

1.3.1 Tujuan  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap oplet di 

Kota Pontianak. 

 

1.3.2 Sasaran 

Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, maka ditetapkan sasaran–sasaran dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Teridentifikasinya karakterisitik masyarakat Kota Pontianak dalam 

menggunakan angkutan kota di Pontianak. 

2. Teridentifikasinya persepsi masyarakat terhadap oplet di Kota Pontianak. 

3. Teridentifikasinya hubungan Antara Masyarakat dan Perilaku Perjalanan 

Dalam Menggunakan Oplet di Kota Pontianak. 

 

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang terdapat pada penelitian ini terdiri dari ruang lingkup wilayah 

dan ruang lingkup substansi. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk membatasi 

lingkup penelitian sehingga tidak keluar dari topik penelitian yang dibahas. 
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1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Kota Pontianak terdiri dari 6 Kecamatan dan 29 Kelurahan. Adapun batasan-

batasan wilayah penelitian ini lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar Peta Ruang 

Lingkup Wilayah Penelitian sebagai berikut: 

• Sebelah Utara  : Kecamatan Siantan dan Kabupaten Mempawah 

• Sebelah Barat  : Kecamatan Sungai Kakap dan Kabupaten Kubu 

Raya  

• Sebelah Selatan : Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Kakap 

dan Kabupaten Kubu Raya 

• Sebelah Timur  : Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan 

Sungai Ambawang dan Kabupaten Kubu Raya 

 

Peta ruang lingkup wilayah penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 1
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Gambar 1. 1 Peta Ruang Lingkup Wilayah 
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1.4.2 Ruang Lingkup Substansi 

Ruang lingkup substansi yang menjadi batasan – batasan dalam penelitian 

mengenai studi persepsi masyarkat terhadap oplet, diantaranya: 

1. Kondisi angkutan Kota Pontianak 

Kondisi angkutan kota digunakan untuk memberikan gambaran 

bagaimana angkutan kota yang melayani wilayah penelitian. Lingkup 

materi dari kondisi angkutan kota adalah sebagai berikut: 

a. Kenyamanan angkutan kota 

• Kapasitas jumlah penumpang 

• Fasilitas pengatur suhu atau air conditioner 

• Adanya tempat sampah atau tidak di dalam angkutan kota 

b. Kondisi fisik angkutan kota 

• Armada yang dirawat atau tidak oleh pemilik angkutan kota 

• Kesadaran supir angkutan kota mengenai kerapian 

• kebersihan angkutan kota 

c. Keamanan dan keselamatan angkutan kota 

• Layak atau tidak layak pakai moda angkutan 

• Lengkap atau tidak sarana seperti : alat pemecah kaca, alat 

penerangan, kotak P3K, informasi tanggap darurat 

2. Untuk mengetahui bagaimana kondisi eksisting oplet yang digunakan 

oleh masyarakat pada saat ini. Adapun lingkup materi dari faktor 

pemilihan moda adalah sebagai berikut: 

a. Karakteristik pengguna jalan terkait jenis kelamin, usia, status dalam 

keluarga, pendidikan terakhir, pekerjaan, pendapatan, dan 

kepemilikan kendaraan 

b. Karakteristik perjalanan berupa kendaraan yang sering digunakan, 

alasan utama menggunakan kendaraan pribadi alasan utama tidak 

memilih oplet, biaya perjalanan perminggunya, frekuensi 

pemakaian oplet, fasilitas penunjang oplet, tempat asal atau tujuan 

terlayani oplet, dan kemudahan mendapatkan oplet.  

c. Karakteristik moda transportasi yang berupa, kesesuaian SOP, 

waktu perjalanan, moda yang digunakan saat ini, tingkat 
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kenyamanan, tingkat keamanan, dan tingkat keandalan pengemudi 

angkutan kota. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berisi tentang penjabaran sistematika dalam laporan 

penelitian yang terbagi menjadi 6 (empat) bab sebagai berikut: 

BAB 1   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pembahasan latar belakang secara umum, rumusan 

masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup wilayah, ruang lingkup 

substansi, dan sistematika pembahasan. 

BAB 2   ANGKUTAN UMUM SEBAGAI TRANSPORTASI ALTERNATIF 

BAGI MASYARAKAT 

Bab ini berisi penjelasan tentang teori umum mengenai studi penelitian 

terdahulu yang terkait dengan permasalahan penelitian, dan metodologi 

yang akan digunakan dalam penelitian tersebut 

BAB 3  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metodologi yang dilakukan pada penelitian ini 

meliputi jenis analisis disertai kerangka pemikiran dan tahapan analisis, 

metode pengumpulan data dan metode analisis data. 

BAB 4  KARAKTERISTIK KOTA PONTIANAK 

Bab ini berisi penjelasan mengenai karakteristik wilayah Kota Pontianak 

yang terdiri dari wilayah administrasi dan gambaran umum angkutan 

kota yang beroprasi di Kota Pontianak. 

BAB 5 PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP OPLET 

Bab ini berisi pembahasan mengenai persepsi masyarakat terhadap oplet 

di Kota Pontianak 

BAB 6  KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini memberikan kesimpulan mengenai hasil dari analsis yang telah 

dilakukan serta rekomendasi yang disarankan berdasarkan hasil analisis 

tersebut, kelemahan penelitian, dan studi lanjutan. 


