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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Transportasi merupakan kegiatan memindahkan atau mengangkut sesuatu dari satu 

tempat ketempat lain. Kebutuhan transportasi juga semakin meningkat mulai dari 

transportasi darat, laut dan udara. Transportasi dalam kehidupan sekarang ini telah 

menjadi suatu kebutuhan mendasar yang sangat penting terutama untuk masyarakat 

perkotaan. Transportasi umum dan kendaraan pribadi harus seimbang agar tidak 

mengakibatkan permasalahan seperti kemacetan, meningkatnya polusi udara hingga 

tidak seimbangnya antara kebutuhan dan permintaan transportasi dalam suatu 

wilayah.  

Pesatnya pertumbuhan penduduk di perkotaan membuat kebutuhan akan transportasi 

umum meningkat. Salah satu transportasi umum yang paling banyak terdapat di 

perkotaan adalah angkutan kota. Selain tarif yang relatif murah, angkutan kota juga 

memiliki trayek yang melayani tujuan bagi banyak kalangan masyarakat seperti 

sekolah, industri, mall dan lain sebagainya. Maka dari itu pelayanan angkutan kota 

harus memadai untuk masyarakat. 

Saat ini angkutan umum khususnya angkutan kota (angkot) di Kota Bandung 

memiliki jaringan pelayanan yang cukup luas hampir mencakup ke seluruh pelosok 

kota dengan sejumlah rute yang dilayani. Menurut Dinas Perhubungan Kota 

Bandung pada tahun 2016, angkutan kota di Bandung  berjumlah 39 trayek angkutan 

kota dengan jumlah angkutan kota sebanyak 5.521 unit dengan keseluruhan panjang 

trayek jika digabungkan mencapai 1.114,9 km dalam satu rit. Permasalahan angkutan 

kota (angkot) di Kota Bandung masih belum terselesaikan secara optimal. 

Permasalahan yang dirasakan oleh sopir angkutan kota meliputi biaya operasional 

yang semakin tinggi dibanding dengan pendapatan yang dihasilkan, berebut 

penumpang, tarif yang tidak tetap dan banyak ngetem sehingga waktu tempuhnya 

lama. 
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Yongky Yulius (2018) dalam http://jabar.tribunnews.com menjelaskan selain 

permasalahan pada angkutan kota tersebut adapula kurangnya minat masyarakat 

terhadap angkutan kota jadi berdampak terhadap penghasilan sopir yang biasanya 

setoran harus dikeluarkan sopir angkutan kota sebanyak Rp 120.000 per hari 

sedangkan yang didapat sopir hanya sekitar Rp 70.000 per hari. Salah satu angkutan 

kota yang paling merasakan kerugian dari berkurangnya penumpang adalah angkutan 

kota rute dengan trayek Cicadas – Elang. 

Seiring dengan berkembangnya tekonologi, transportasi juga mengalami 

perkembangan yaitu transportasi berbasis teknologi yang terhubung internet atau 

disebut transportasi online. Anis Agustin (2017) menjelaskan kemajuan teknologi di 

bidang transportasi, menjadi kenyataan sosial budaya yang terjadi di masyarakat, 

bahwa saat ini internet sangat berpengaruh kepada warga masyarakat dalam 

menjalani kehidupan. Maraknya pengguna smartphone, baik sistem android maupun 

iOS menjadikan masyarakat bergantung pada smartphone serta internet. Peluang 

tersebut yang menjadikan pendiri bisnis Ojek online (Go-Jek dan Grab) 

menghadirkan ojek berbasis online. Fenomena transportasi online saat ini sedang 

hangat diperbincangkan, karena pemesanan berbasis aplikasi yang mudah diunduh 

oleh pengguna smartphone baik sistem android maupun iOS. Pemesanan melalui 

aplikasi yang mudah membuat Ojek online diterima dengan cepat di kalangan 

masyarakat, serta berbagai macam pilihan layanan yang diberikan sehingga mampu 

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang jasa. 

Munculnya transportasi online memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat 

dalam menggunakan jasa transportasi Kemudahan-kemudahan tersebut meliputi 

transportasi online dapat menjemput dimanapun penumpang berada hanya 

menggunakan smartphone yang sudah terhubung ke aplikasi secara online, dapat 

memesan makanan atau minuman dan langsung diantar ke tempat tujuan, harga yang 

terjangkau karena tarif ditentukan sesuai jarak dari asal ke tempat tujuan, dan masih 

banyak keuntungan lainnya. 

 

http://jabar.tribunnews.com/
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Sebelumnya, ada banyak penelitian yang telah dilakukan tentang permasalahan 

transportasi online dengan angkutan umum lainnya. Mengacu pada salah satu 

penelitian yang membahas transportasi online dengan angkutan umum lainnya yaitu 

penelitian dari Priabadiono A (2016) dengan judul “transportasi online vs 

transportasi tradisional non-online persaingan tidak sehat aspek pemanfaatan aplikasi 

oleh penyelenggara online”. Penelitian tersebut menjelaskan dengan munculnya 

transportasi online di kalangan masyarakat berdampak buruk bagi jenis transportasi 

umum lainnya. Mestinya dengan munculnya transportasi berbasis online dapat 

memudahkan masyarakat dalam memilih angkutan umum yang lebih efisien. Selain 

penelitian tersebut, terdapat penelitian yang menjelaskan kembali permasalahan 

antara transportasi online dan angkutan kota atau transportasi umum lainnya yaitu 

bahwa ditengah persoalan kemacetan, kejahatan dan efisiensi waktu, munculah 

transportasi online sebagai salah satu solusi bagi mereka masyarakat dengan 

mobilitas tinggi dan harga yang ekonomis. Menurut Pratiwi M.A (2017) bahwa 

transportasi online ini justru menimbulkan masalah bagi transportasi umum yaitu 

persaingan yang tidak sehat. 

Kekurangan pada penelitian- penelitian tersebut adalah lebih fokus pada konflik dari 

transportasi online dengan angkutan umum lainnya seperti bus, damri, taksi 

konvensional dan lain sebagainya. Penelitian-penelitian tersebut perlu membahas 

tentang transportasi online yang lebih banyak mendapat keuntungan semenjak 

kemunculannya, dampak-dampak yang dirasakan angkutan umum lainnya serta 

persepsi masyarakat atau penumpang terhadap kedua jenis transportasi tersebut. 

Penelitian ini diharapkan bisa mengisi kekurangan-kekurangan pada penelitan 

sebelumnya. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis dampak pengaruh transportasi online terhadap 

angkutan umum khususnya angkutan kota. 

1.2 Rumusan Masalah 

Menurut Dinas Perhubungan Kota Bandung pada tahun 2016, angkutan kota trayek 

Cicadas – Elang memiliki jumlah armada 300 unit dengan panjang trayek 18,05 km 

dalam satu rit, memiliki kode 30 dengan warna merah-putih-hijau. Kondisi angkot 

Cicadas – Elang cukup baik secara fisik karena selalu dilakukan perawatan yang 
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rutin setiap bulannya. Titik stop angkutan kota trayek Cicadas – Elang yang 

merupakan tempat terkenal di Kota Bandung yaitu Alun-alun, Pasar Baru dan 

Bandara Husein Sastranegara. Dinny Mutiah (2017) dalam http://www.liputan6.com  

menyatakan bahwa ongkos angkot trayek Cicadas – Elang tidak tetap, mulai dari Rp 

2.000 hingga Rp 10.000 menyesuaikan dengan jarak tempuh yang diinginkan 

penumpang sesuai dengan trayek yang dilayani angkutan kota trayek Cicadas – 

Elang. 

Minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum lebih kepada moda yang 

praktis, cepat dan nyaman. Dalam hal tersebut angkutan kota trayek Cicadas – Elang 

dinilai belum dapat memenuhi seluruh keinginan masyarakat dalam menggunakan 

transportasi umum. Transportasi umum yang dinilai praktis, cepat dan nyaman bagi 

masyarakat untuk saat ini adalah transportasi online. Salah satu aplikasi transportasi 

online tersebut adalah GO-JEK. Aplikasi GO-JEK telah diunduh lebih dari 10.000 

kali dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan pada tahun 2015 (Antara News, 

2015). Jumlah pengemudi ojek yang bergabung dalam GO-JEK juga meningkat. Saat 

awal diluncurkan pada Januari 2015, namun hingga pekan ke-empat Maret 2015 

jumlah pengemudi sudah mencapai 3700 orang di Indonesia. Sementara di Bandung, 

pengemudi mencapai 300 orang. Dalam majalah dalam Tech In Asia (2015) Founder 

GO-JEK, Nadiem Makarim menilai bahwa penduduk Kota Bandung yang tech savvy 

serta masalah lalu lintas yang dihadapi kota ini menjadikannya sebagai potensi besar 

bagi GO-JEK. Oleh karena itu, GO-JEK menyediakan sekitar 500 driver ojek di kota 

Bandung. 

Trayek Cicadas – Elang merupakan salah satu trayek yang memiliki jarak terpanjang 

dalam 1 rit yaitu sepanjang 18,05 km dan juga salah satu trayek yang memiliki 

armada terbanyak yaitu sebanyak 300 unit. Permasalahan yang dirasakan oleh sopir 

angkutan kota meliputi biaya operasional yang semakin tinggi dibanding dengan 

pendapatan yang dihasilkan, berebut penumpang, tarif yang tidak tetap dan banyak 

ngetem sehingga waktu tempuhnya lama. Hal tersebut hanya berdasarkan persaingan 

memperoleh penumpang dari sisi angkutan kota saja. Berdasarkan uraian penyebab-

penyebab permasalahan diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

“Bagaimana Pengaruh Keberadaan Transportasi Online Terhadap Angkutan 

Kota Trayek Cicadas - Elang di Kota Bandung?”. 

http://www.liputan6.com/
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1.3 Tujuan dan Sasaran 

Dalam sub bab ini berisi tentang tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini. 

Kemudian terdapat sasaran – sasaran dalam penelitian ini untuk mencapai tujuan 

penelitian. 

1.3.1 Tujuan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan “mengidentifikasi pengaruh keberadaan 

transportasi online terhadap angkutan kota trayek Cicadas - Elang di Kota Bandung”. 

1.3.2 Sasaran 

Sasaran yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Teridentifikasinya kondisi eksisting angkutan kota trayek Cicadas – Elang. 

b. Teridentifikasinya pengaruh keberadaan transportasi online terhadap 

angkutan kota trayek Cicadas – Elang dan perpindahan penumpang. 

c. Teridentifikasinya persepsi penumpang terhadap transportasi online dan 

angkutan kota trayek Cicadas – Elang. 

1.4 Ruang Lingkup 

Penelitian ini memiliki batasan-batasan untuk diteliti. Batasan-batasan tersebut 

terbagi menjadi dua yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansi. 

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah pada penelitian ini adalah Kota Bandung. menurut Kota 

Bandung Dalam Angka Tahun 2018, Kota Bandung merupakan ibukota Provinsi 

Jawa Barat dengan luas 167,31 km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 2.497.938 

jiwa. Dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduknya pergerakan orang di dalam 

Kota Bandung itu sendiri sangat tinggi, maka dari itu Kota Bandung menyediakan 

transportasi umum massal untuk masyarakat Kota Bandung seperti Angkutan Kota, 

Bus DAMRI dan Trans Metro Bandung.  

Angkutan umum yang memiliki rute paling banyak di Kota Bandung adalah 

angkutan kota atau biasa disingkat menjadi angkot. Menurut Kota Bandung Dalam 

Angka Tahun 2018, Kota Bandung memiliki jumlah angkot sebanyak 5.521 unit dan 

39 trayek angkot dalam kota. Trayek Cicadas – Elang merupakan salah satu trayek 

yang memiliki jarak terpanjang dalam 1 rit yaitu sepanjang 18,05 km dan juga salah 
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satu trayek yang memiliki armada terbanyak yaitu sebanyak 300 unit. Data tersebut 

menunjukkan bahwa dengan trayek sepanjang dan jumlah armada yang tinggi maka 

pendapatan sopir angkutan kota trayek Cicadas – Elang cukup terbatas. Hal tersebut 

hanya berdasarkan persaingan memperoleh penumpang dari sisi angkutan kota saja. 

Rute angkot Cicadas – Elang dimulai dari Cicadas – Jl. Kiara Condong – Jl. Gatot 

Subroto – Jl. Burangrang – Jl. Sadakeling – Jl. Buah Batu – Jl. Gurame – Jl. 

Karapitan – Jl. Lengkong Kecil – Jl. Lengkong Besar – Jl. Pungkur – Terminal 

Kebon Kelapa – Jl. Dewi Sartika – Alun-Alun – Jl. Banceuy – Jl. Suniaraja – Jl. 

Otista – Jl. Stasiun Timur – Jl. Viaduct – Jl. Kebon Jukut – Jl. Kebon Kawung – 

Stasiun Bandung (Kebon Kawung) – Jl. Pasir Kaliki – Jl. Pajajaran – Jl. Abdul 

Rahman Saleh – Jl. Garuda – Jl. Dadali – Jl. Kasuari – Jl. Rajawali Barat – Elang.



7 

 

  Institut Teknologi Nasional 

Gambar 1.1 Peta Trayek Cicadas – Elang 
1Rute Angkot Cicadas – Elang
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1.4.2 Ruang lingkup Substansi 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa ruang lingkup substansi yang berguna 

untuk memfokuskan masalah pada beberapa titik acuan dan diantaranya yaitu: 

a. Mengetahui kondisi angkutan kota trayek Cicadas – Elang yang 

disesuaikan dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dalam Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang 

Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor 

dengan variabel-variabel sebagai berikut. 

• Keamanan (identitas kendaraan, identitas awak kendaraan, lampu 

penerangan, kaca film dan lampu isyarat tanda bahaya) 

• Keselamatan (SOP pengoperasian kendaraan, kompetensi awak 

kendaraan, kondisi fisik awak kendaraan, fasilitas kesehatan, 

fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan) 

• Kenyamanan (daya angkut dan fasilitas kebersihan) 

• Keteraturan (informasi pelayanan, waktu berhenti di haltedan 

headway) 

b. Pengaruh kemunculan transportasi online terhadap pendapatan sopir 

angkutan kota khususnya angkutan kota trayek Cicadas – Elang. 

c. Mengidentifikasi persepsi penumpang terhadap transportasi umum 

khususnya angkutan kota dan transportasi online berdasarkan atribut 

pelayanan transportasi. Menurut Manheim (1979:66) atribut pelayanan 

transportasi dibagi menjadi 5 bagian yaitu kenyamanan, keamanan, biaya, 

waktu dan pelayanan angkutan. Persepsi pengguna dilihat berdasarkan 

penilaian pengguna terhadap atribut pelayanan transportasi. Fokus 

transportasi dalam penelitian ini antara lain angkutan kota khususnya 

angkutan kota trayek Cicadas – Elang dan transportasi online. Atribut-

atribut pelayanan transportasi tersebut meliputi: 

1. Kenyamanan: 

• Kebersihan 

• Kualitas moda 
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2. Keamanan dan keselamatan: 

• Kemungkinan rusaknya moda 

• Kemungkinan kecelakaan 

• Jaminan keamanan dari tindakan kriminal 

3. Waktu: 

• Waktu tempuh 

• Ketepatan waktu 

4. Pelayanan angkutan: 

• Jam operasional 

• Kualitas perjalanan (tidak ngetem dengan waktu yang lama 

dan di sembarang tempat) 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika pembahasan dibahas dalam beberapa tahapan sebagai berikut: 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

sasaran penulisan, ruang lingkup wilayah, ruang lingkup substansi, serta 

sistematika penulisan. 

BAB 2  TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan Pustaka yang terdiri dari pembahasan tinjauan pustaka dan kajian teori 

meliputi transportasi, angkutan umum, kemajuan pemanfaatan teknologi bidang 

transportasi, konflik penumpang dan studi terdahulu. 

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, metode pengumpulan data 

dan metode analisis data. 

BAB 4  GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI 

Gambaran secara umum wilayah studi dan responden yang dituju, yaitu 

penumpang kedua moda transportasi umum antara angkutan kota trayek Cicadas – 

Elang dan transportasi umum serta sopir angkutan kota trayek Cicadas – Elang 

Kota Bandung. Bab ini melingkupi gambaran umum Kota Bandung. 

BAB 5 PENGARUH KEBERADAAN TRANSPORTASI ONLINE 

TERHADAP ANGKUTAN KOTA TRAYEK CICADAS - ELANG 

Membahas tentang hasil dan pembahasan yang menggunakan statistik deskriptif 

dan uji paired sample t test serta menampilkan data karakteristik responden atau 

penumpang. 

BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisikan penjelasan mengenai kesimpulan dari temuan yang didapatkan 

selama penelitian dan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan hasil temuan 

penelitian. 


