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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Pengertian Sistem Transportasi 

Sistem merupakan satu kesatuan, unit, atau integritas yang bersifat komprehensif 

yang terdiri dari komponen-komponen yang saling mendukung dan bekerja sama 

mengintegrasikan sistem tersebut. Maka apabila satu komponen tidak berfungsi 

akan mengganggu sistem tersebut (Miro, 2012). Sedangkan transportasi secara 

umum dapat diartikan sebagai usaha pemindahan, atau penggerakan orang atau 

barang dari suatu lokasi yang disebut lokasi asal, ke lokasi lain, yang biasa disebut 

lokasi tujuan, untuk keperluan tertentu dengan mempergunakan alat tertentu pula 

(Miro, 2012).    

Berdasarkan pengertian di atas, maka sistem transportasi dapat diartikan sebagai 

satu kesatuan dari komponen yang saling mendukung dan bekerja sama dalam 

pengadaan pelayanan jasa transportasi yang melayani wilayah mulai dari tingkat 

lokal (desa dan kota) sampai ke tingkat nasional dan internasional (Miro, 2012). 

Sistem transportasi pun merupakan gabungan dari beberapa komponen atau objek 

yang saling berkaitan. Dalam setiap organisasi, perubahan pada satu komponen 

akan memberikan perubahan pada komponen lainya (Tamin dalam Mabruwaru, 

2017). Sistem transportasi makro dapat dipisahkan menjadi sistem transportasi 

mikro dimana menjadi sistem yang lebih kecil yang saling terkait dan saling 

mempengaruhi.  

 

Gambar 2.1 

Sistem Transprtasi Makro 
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2.2 Pengertian Feeder 

Secara umum, feeder merupakan transportasi yang melayani bagian kota yang 

berada di luar jangkauan sistem transportasi BRT dan tidak terhubung dengan 

sistem tersebut (Steijn, 2014). Feeder atau moda pengumpan merupakan salah satu 

upaya yang dilakukan untuk menghubungkan kawasan yang tidak terlayani oleh 

moda transportasi utama, seperti kereta api ataupun bus (Vega, 2015).  Feeder 

terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori individual serta publik, seperti yang dapat 

dilihat pada Gambar 2.2 berikut ini  (Vega, 2015).  

Gambar 2.2 

Kategori Feeder System 

Definisi lain mengenai feeder yaitu jenis layanan yang dirancang untuk 

mengangkut penumpang di area lokal dan mengantarkan penumpang ke titik 

transfer dimana mereka melanjutkan perjalanan mereka di koridor utama (Verma 

& Ramanayya, 2015) dalam (Miharja & Priadi, 2018). Sementara Kementrian 

Perhubungan melalui studi yang dilakukannya pada tahun 2012 mendefinisikan 

feeder sebagai pelayanan angkutan umum yang menggunakan kendaraan dengan 

kapasitas lebih kecil untuk wilayah dengan kepadatan yang lebih rendah.
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2.2.1 Karakteristik Feeder 

Berikut ini merupakan karakteristik sistem feeder menurut studi kementrian perhubungan, Fidel Miro, dan EMARQ India 

Tabel 2.1 

Karakteristik Feeder Systen 

No Aspek 

Standar Feeder Menurut 

Studi Kementrian 

Perhubungan 

Karakteristik Paratransit 

Menurut Fidel Miro 

Karakteristik Feeder Menurut 

EMBARQ India 

Karakteristik Feeder yang 

Digunakan 

1 Wilayah Karakteristik wilayah 

layanan 

Kerapatan daerah rendah-

sedang-padat 

Menghubungkan kawasan simpul 

pemukiman ke koridor utama 

Menghubungkan kawasan simpul 

pemukiman ke koridor utama 

2 Waktu  Rentang jarak antar trayek 

/ kepadatan jaringan  
Waktu pelayanan setiap waktu 

Memiliki tingkat pelayanan 

dengan frekuensi yang tinggi 

berkisar 5 – 10 menit 

Memiliki tingkat pelayanan 

dengan frekuensi yang tinggi 

berkisar 5 – 10 menit 

3 Pelayanan Cakupan wilayah layanan - 

• Lingkup pelayanan jarak dekat 

4 – 6 km 

• Menyediakan konektivitas 

awal dan akhir perjalanan 

Lingkup pelayanan jarak dekat 4 

– 6 km 

4 Tarif 
• Penetapan tarif 

• Tiket  Karcis atau biaya negosiasi - Penetapan tarif 

5 
Sarana 

prasarana 

• Bentuk tempat henti 

• Sistem informasi 

• Fasilitas bagi 

penyandang cacat 

Prasarana fisik yang digunakan : 

• Jalan raya 

• Pangkalan terminal kecil 

lainnya 

 

Beroperasi diantara lalu lintas 

campuran, tanpa infrastruktur atau 

ruang prioritas 

• Bentuk tempat henti 

• Sistem informasi  

• Fasilitas bagi penyandang 

cacat 

• Beroperasi diantara lalu lintas 

campuran atau ruang prioritas 
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No Aspek 

Standar Feeder Menurut 

Studi Kementrian 

Perhubungan 

Karakteristik Paratransit 

Menurut Fidel Miro 

Karakteristik Feeder Menurut 

EMBARQ India 

Karakteristik Feeder yang 

Digunakan 

Halte yang dapat ditempuh 

dengan berjalan kaki dengan 

jarak 3 – 400 meter 

6 Moda Terdapat pergantian 

kendaraan (antar rute) 

• Ojek  

• Becak dan becak motor 

• Bendi 

• Bajai 

• Omprengan 

• Dial a ride 

• Taksi 

• Taksi gelap  

• Jenis kendaraan yang 

umumnya bervariasi dari moda 

utama 

• Memerlukan pergantian moda, 

contoh : perpindahan dari rel 

menuju bus 

Memerlukan pergantian moda 

7 
Penyedia 

jasa 
Sistem pengelolaan  Operator  - 

Sistem pengelolaan  

Sumber : Penelusuran Literatur, 2019
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Berdasarkan karakteristik feeder system menurut Priyanka Vasudevan dan Pawan 

Mulukutla (2014) di atas, terdapat perbedaan antara moda pengumpan (feeder) dan 

moda paratransit. Tipe penggunaan moda paratransit dapat dilihat pada Tabel 2.2 

yang disandingkan dengan karakteristik dari angkutan pribadi dan mass transit, 

dimana tipe penggunaan feeder dapat menyesuaikan dengan tipe penggunaan transit 

(mass transit). 

Tabel 2.2 

Jenis dan Moda Transportasi 

No Karakteristik 
Tipe Penggunaan (Peruntukan) 

Pribadi Disewakan Untuk umum 

1 Sebutan 
Kendaraan 

pribadi 

Paratransit Transit (mass transit) 

2 

Tipe mode 

(bentuk) 

kendaraannya 

• Jalan kaki 

• Sepeda 

• Sepeda motor 

• Mobil pribadi 

• Ojek (sepeda 

dan sepeda 

motor) 

• Becak dan 

becak motor 

• Bendi 

• Bajai 

• Omprengan 

• Dial-a-ride 

• Taksi 

• Taksi gelap 

(mobil sewa) 

• Street transit (mobil 

penumpang kecil/mikrolet, 

bus biasa, bus gandeng dan 

tingkat) 

• Semi rapid bus (bus jalur 

khusus) 

• Semi rapid transit (kereta 

api perkotaan seperti KA 

Jabotabek) 

• Light rail transit (kereta 

api ringan cepat seperti 

kereta monorel) 

• Rapid transit (kereta api 

bawah tanah yang lebih 

cepat) kapal-kapal sungai 

seperti di Palembang, 

Jambi, Banjarmasin dan 

lain-lain 

3 Tersedia untuk Pemilik Umum Umum 

4 Penyedia jasa Pemilik  Operator Operator 

5 

Penentuan rute Fleksibel (bebas 

oleh pemilik) 

Fleksibel (bebas 

menurut tujuan 

pemakai jasa) 

Tetap (oleh operator dan 

peraturan trayek) 

6 

Penentuan 

jadwal 

Fleksibel (bebas 

oleh pemilik) 

Fleksibel (bebas 

menurut tujuan 

pemakai jasa) 

Tetap (oleh operator) 

7 
Karcis  - Negosiasi Tetap (menurut ketentuan 

tarif) 

8 

Prasarana fisik 

yang digunakan  

Jalan raya, 

trotoar, terminal, 

tempat parkir, 

dan terminal 

lainnya 

Jalan raya, 

pangkalan, 

terminal kecil 

lainnya 

Jalan raya , rel, rel bawah 

tanah, sungai, terminal bus 

besar, stasiun KA, pelabuhan 

(dermaga) sungai 

9 
Kerapatan 

daerah  

Rendah-sedang-

padat 

Rendah-sedang-

padat 

Padat  
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No Karakteristik 
Tipe Penggunaan (Peruntukan) 

Pribadi Disewakan Untuk umum 

10 

Konfigurasi 

jaringan rute 

Bebas dan 

memencar 

Bebas dan 

memencar 

Orientasi ke pusat-pusat 

kegiatandan radial menyebar 

kisi 

11 Waktu Setiap waktu Setiap waktu Waktu sibuk 

12 

Maksud 

perjalanan  

Bisnis, sekolah, 

berbelanja, 

rekreasi, sosial 

dan lain-lain 

Bisnis, 

berbelanja, 

keperluan khusus 

lainnya 

Bisnis, sekolah dll 

Sumber : Fidel Miro, 2012 

2.2.2 Konsep Jalur Feeder 

Konsep jalur feeder menurut Kementrian Perhubungan (2012) yaitu untuk 

menghubungkan wilayah pemukiman dengan koridor-koridor trunk line. Hal 

tersebut merupakan kunci kelanggengan operasional angkutan massal secara 

finansial. Menghubungkan wilayah permukiman dengan pusat kegiatan kota dapat 

dilakukan dengan dua cara, yaitu : 

a. Sistem trunk and feeder 

b. Sistem pelayanan langsung 

Adapun tujuan dari pengembanagn jalur pelayanan feeder adalah 

a. Meningkatkan pemanfaatan kapasitas trunk line 

b. Memperluas cakupan pelayanan trunk line 

c. Meningkatkan kualitas pelayanan 

d. Meningkatkan koordinasi pelayanan antar moda angkutan umum 

e. Mendorong upaya efisiensi operasional pada perusahaan bus 

f. Membuat sistem ongkos/tarif yang lebih efektif 

Moda pengumpan (feeder) dapat menjadi salah satu upaya awal dalam penyelesaian 

masalah spesifik pada setiap moda transportasi. Masalah rumit yang dirasakan 

masyarakat pengguna moda transportasi jalan raya dalam kota salah satunya adalah 

rendahnya mobilitas dan aksesibilitas kendaraan penumpang umum massal, 

misalnya sistem operasi, frekuensi kedatangan tidak menentu, langkanya lokasi 

“parkir-dan-tumpang” atau tempat pergantian moda (transit), terbatasnya rute 

pelayanan yang mengakibatkan terlalu jauhnya jarak berjalan kaki, keterbatasan 
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jumlah armada angkutan umum massal dibanding dengan jumlah arus perjalanan 

masyarakat (Miro, 1997).  

2.2.3 Karakteristik Kawasan yang Perlu Dilayani oleh Sistem Feeder 

Berdasarkan pengertian mengenai sistem feeder, berikut terdapat beberapa 

karakteristik menurut ahli yang menjadi tolak ukur untuk menentukan kawasan 

seperti apa yang perlu dilayani oleh sistem feeder. 

Tabel 2.3 

Karakteristik Kawasan Pelayanan Feeder 

No Aspek 

Pendapat Ahli 

Karakteristik 

yang 

digunakan 

Studi 

Kemenhub 

Rencana Induk 

Dishub Kota 

Bandung 

M. 

Miharja 

dan Y.N. 

Priadi 

Justin van 

Steijn 

Jose 

Manuel 

Vega 

1 Lokasi 

Wilayah-

wilayah 

permukiman 

dan ruas-ruas 

jalan sekunder 

Menghubungkan 

kawasan 

permukiman dan 

terminal 

angkutan umum 

terpadu 

- 

Bagian kota 

yang berada 

di luar 

jangkauan 

sistem 

transportasi 

BRT dan 

tidak 

terhubung 

dengan 

sistem 

tersebut 

serta 

kawasan 

pemukiman 

di tepi area 

metropolitan 

Peripheral 

rural 

areas 

Wilayah-

wilayah 

pemukiman 

dan ruas-ruas 

jalan sekunder 

(Studi 

Kemenhub) 

2 Jarak 

Jarak yang 

melebihi jarak 

berjalan kaki 

dari terminal 

atau shelter 

sistem 

transportasi 

utama 

- 

Jarak halte 

dalam 

radius 400 – 

800 meter 

untuk 

pengguna 

dapat 

melanjutkan 

perjalanan 

- - 

Jarak yang 

melebihi jarak 

berjalan kaki 

dari terminal 

atau shelter 

sistem 

transportasi 

utama (Studi 

Kemenhub) 

3 Pengguna 

Masyarakat 

berpenghasilan 

rendah 

- 

Masyarakat 

pengguna 

kendaraan 

pribadi 

Masyarakat 

miskin 
- 

Masyarakat 

berpenghasilan 

rendah, 

masyarakat 

pengguna 

kendaaan 

pribadi, dan 

masyarakat 
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No Aspek 

Pendapat Ahli 

Karakteristik 

yang 

digunakan 

Studi 

Kemenhub 

Rencana Induk 

Dishub Kota 

Bandung 

M. 

Miharja 

dan Y.N. 

Priadi 

Justin van 

Steijn 

Jose 

Manuel 

Vega 

miskin (Studi 

Kemenhub, 

M.Miharja & 

Y.N. Priadi, 

dan Justin van 

Steijn) 

Sumber : Penelusuran Literatur, 2019 

Berdasarkan penelusuran literatur di atas, dapat diketahui bahwa feeder melayani 

kawasan-kawasan permukiman yang berada di ruas jalan sekunder, maupun 

kawasan yang berada di luar jangkauan sistem transportasi BRT atau sistem 

transportasi utama dan kawasan permukiman yang berada di tepi area metropolitan. 

Feeder ini berdasarkan studi yang dilakukan oleh Kementrian Perhubungan dan 

literatur yang ditulis oleh Justin van Steijn diperuntukan untuk masyarakat 

menengah kebawah atau masyarakat kelompok captive yaitu masyarakat yang tidak 

memiliki alternatif moda transportasi dalam melakukan perjalanan. Namun, 

menurut M. Miharja dan Y.N. Priadi, feeder pun dapat diperuntukan untuk 

masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi guna dapat beralih menggunakan 

kendaraan umum. Sehingga dapat diketahui bahwa sebenarnya feeder diperuntukan 

bagi siapa pun, baik masyarakat yang tidak memiliki pilihan moda dalam 

melakukan perjalanan (captive) maupun masyarakat yang memiliki alternatif 

pilihan moda dalam melakukan perjalanan (choice). Poin mengenai jarak untuk 

berjalan kaki, M. Miharja dan Y.N. Priadi berpendapat bahwa halte harus dapat 

ditempuh dalam radius  400 – 800 meter. Sedangkan dalam standar pelayanan 

angkutan umum di Indonesia berdasarkan keputusan Direktur Jendral Perhubungan 

Darat, disebutkan lebih rinci bahwa prasyarat umum jarak berjalan kaki untuk di 

pusat kota yaitu 300 – 500 m dan untuk pinggiran kota 500 – 1000 m.  

2.3 Jarak Berjalan Kaki 

Kemauan berjalan kaki merupakan salah satu ukuran kualitas pelayanan angkutan 

perkotaan yang terukur (quantitative measures), dimana bahwa aspek pelayanan 

dapat dinilai dengan suatu ukuran angka (Basuki, 2014). Kemauan berjalan kaki 
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untuk mendapatkan pelayanan angkutan terdekat pun dipengaruhi oleh banyak hal, 

terutama lingkungan. Harga diri atau gengsi masih melatarbelakangi bahwa 

berjalan kaki dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang mempunyai tingkat 

kehidupan yang rendah, selain kondisi iklim yang juga mempengaruhi kebiasaan 

untuk berjalan kaki (Basuki, 2014).  

Umumnya tidak setiap orang ingin berjalan terlalu jauh untuk mendapatkan 

pelayanan transportasi umum. Jarak berjalan untuk mencapai pemberhentian atau 

mendapatkan pelayanan transportasi umum menurut beberapa pendapat dapat 

dilihat pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4 

Jarak Ideal Berjalan Kaki 

Variabel 
World Bank 

(1987) 

Keputusan Dirjen 

Perhubungan 

Darat (2002) 

Chicago Transit 

Authority Service 

Standards (2001) 

Petersen 

(2002) 

Jarak Berjalan 

Kaki untuk 

Mendapatkan 

Pelayanan 

Transportasu 

Umum 

Perkotaan padat 

300 – 500 meter 

Pusat Kota  

300 – 500 meter 
¼ mil (400 meter) 

di daerah 

berkepadatan 

tinggi 

200 – 350 

meter dengan 

waktu tempuh 

jalan kaki 

sekitar 5 

menit 

Perkotaan 

kepadatan 

rendah 500 – 

1000 meter 

Pinggiran Kota 

500 – 1000 meter 

Sumber : Imam Basuki, 2014 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai jarak ideal berjalan kaki untuk 

mendapatkan pelayanan transportasi umum yaitu jarak minimum 300 meter hingga 

jarak maksimum 1.000 meter yang disesuaikan dengan letak kawasannya.  

2.4 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian mengenai kebutuhan feeder ini yang dijadikan sebagai 

acuan dalam penyusunan penelitian, diantaranya yaitu 
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Tabel 2.5 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Tahun 
Judul 

Penelitian 
Lokasi Variabel Metode Analisis Output 

1 • Djoko 

Purwanto 

• Ismiyati 

2014 Pengelolaan 

transportasi 

berwawasan 

lingkungan 

sebagai 

dampak 

perkembangan 

perkotaan tak 

terkendali 

Kota 

Semarang 
• load factor 

• jarak dan 

waktu 

tempuh 

 

Deskriptif dengan 

pendekatam kualitatif 

dan kuantitatif 

• Pengelolaan 

transportasi 

berwawasan 

lingkungan 

dengan 

membuat 

angkutan 

massal terpadu 

dan 

terintegrasi 

2 Harijan 2012 Evaluasi dan 

perencanaan 

sistem feeder 

Jalan Prof. 

Soedarto, SH 

Tembalang, 

Semarang 

Jalan Prof. 

Soedarto, 

SH 

Tembalang, 

Semarang 

• Data LHR 

• Kapasitas, 

volume, 

dan derajat 

kejenuhan 

Jalan Prof. 

Soedarto, 

SH, 

Tembalang 

Metode literatur, 

metode observasi, 

metode 

wawancara/kuesioner 

Kinerja ruas 

Jalan Prof. 

Soedarto, SH 

3 Ronando 

Ferdiansyah 

2009 Kemungkinan 

peralihan 

penggunaan 

moda angkutan 

pribadi ke 

moda angkutan 

umum 

perjalanan 

Depok-Jakarta 

Depok-

Jakarta 
• Faktor 

sosial 

ekonomi 

pelaku 

perjalanan 

• Atribut 

pelayanan 

moda 

angkutan 

Analisis persepsi dan 

kesediaan pengguna 

angkutan pribadi 

Karakteristik 

pengguna 

angkutan pribadi 

yang mau beralih 

ke moda 

angkutan umum 

4 Hukmia 2014 Pengembangan 

prasarana 

feeder menuju 

halte koridor 2 

bus rapid 

transit (BRT) 

Mamminasata 

Kota 

Makassar 
• Pergerakan 

asal tujuan 

• Frekuensi 

pergerakan 

• Waktu dan 

jarak 

perjalannan 

• Pemilihan 

moda : 

sepeda 

motor, 

sepeda, 

becak, 

ojek, 

bentor, 

pete-pete 

Analisis matriks asal 

tujuan  
• Pola 

pergerakan 

penduduk di 

lokasi 

penelitian 

• Angkutan 

pengumpan 

(feeder) yang 

digunakan ke 

Halte Koridor 

2 

Mamminasata 

• Pengembangan 

feeder menuju 

Halte Koridor 

2 BRT 

Mamminasata 

dengan konsep 

TOD 

 

Sumber : Penelusuran Literatur 

 

 


