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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Manajemen Transportasi 

Secara etimologi, kata transportasi berasal dari bahasa Latin yaitu 

transportare, “trans” yang berarti seberang/lokasi/tempat lain dan “portare” yang 

berarti mengangkut atau membawa. Sedangkan dalam bahasa Inggris 

“transportation” yang berarti angkutan, sedangkan pengertian umum disini adalah 

penumpang atau orang yang secara umum, tidak diklasifikasikan, tidak 

membedakan strata sosial, umur, jenis kelamin dan lain sebagainya. 

Pengertian transportasi merupakan suatu proses pemindahan atau 

pengangkutan manusia, hewan, serta barang, dari satu tempat menuju tempat lain 

dengan menggunakan alat transportasi. Terdapat 5 (lima) unsur pokok transportasi 

yaitu: 

1. Manusia, yaitu unsur yang membutuhkan transportasi. 

2. Barang, yaitu unsur yang diperlukan manusia. 

3. Kendaraan, yaitu sebagai sarana transportasi. 

4. Jalan, yaitu sebagai prasarana transportasi. 

5. Organisasi, yaitu sebagai pengelola transportasi. 

Transportasi umum penumpang adalah angkutan penumpang yang 

dilakukan dengan sistem sewa atau bayar dan tujuan diselenggarakannya angkutan 

umum adalah memberikan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi 

masyarakat (Warpani, 1993). 

Pengertian transportasi umum ini ialah pemindahan manusia atau juga 

barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat atau juga 

kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau juga mesin, dengan dipungut biaya, 

Siapapun boleh menaiki transportasi umum asal mampu mebayar ongkos sesuai 

rute yang ditempuh ke tempat yang dituju, demikian pula dengan angkutan barang.
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2.1.1. Ciri-ciri Transportasi 

Menurut (Setijowarno, 2001), ciri-ciri/karakteristik atau kriteria sehingga 

dikatakan sebagai transportasi yaitu: 

1. Kecepatan, artinya menunjukan berapa lama waktu yang diperlukan untuk 

bergerak antara dua lokasi. 

2. Tersedianya pelayanan (availability of service), artinya, transportasi 

menyangkut akan kemampuan untuk menyelenggarakan hubungan antara dua 

lokasi. 

3. Pengoperasiaan yang diandalkan (dependability of operation), artinya sebagai 

sesuatu yang menunjukan perbedaan akan terjadi antara kenyataan dan jadwal 

yang ditentukan. 

4. Kemampuan (capability), yaitu bisa menangani segala bentuk dan keperluan 

akan pengangkutan. 

5. Frekuensi, yaitu banyaknya gerakan atau hubungan yang dijadwalkan. 

 

2.1.2. Jenis-Jenis Transportasi 

Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan 

aktivitas sehari-hari. Ada 3 (tiga) jenis transportasi yaitu transportasi darat, laut dan 

udara. 

1. Transportasi Darat (Land Transport) 

Pengertian transportasi darat adalah transportasi yang digunakan di daratan. 

Terdapat 2 jenis transportasi darat yaitu transportasi jalan raya (road transport) 

dan transportasi jalan rel (rail transport). 

2. Transportasi Air (Water Transport) 

Pengertian transportasi air/laut adalah transportasi yang melalui air. 

Transportasi melalui air ini terdiri dari transportasi air di pedalaman (inland 

transport) dan transportasi laut (ocean transport). 

3. Transportasi Udara (Air Transport) 

Pengertian transportasi udara adalah transportasi yang melalui udara. 

Transportasi udara ini menggunakan pesawat udara dengan segala jenisnya 
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sebagai alat transportasi dengan udara atau ruang angkasa sebagai jalannya 

sedangkan tenaga penggerak yang digunakan yaitu berupa BBM, Contoh 

transportasi udara diantaranya pesawat dan helikopter. 

 

2.1.3. Pola Jaringan Trayek Transportasi 

Trayek yang tersebar jika dibuat suatu jaringan akan membentuk pola, 

beberapa pola dikembangan dikota-kota Indonesia, seperti trayek lurus dengan atau 

tanpa deviasi, trayek melingkar dan trayek berbentuk frying pan atau fish tail, 

bentuk jaringannya pun bermacam-macam; grid, radial, cincin radial, heksagonal, 

delta atau gabungan dari variasi tiap pola dasar trayek tersebut (Morlok, 1978), 

Berikut adalah gambar pola dasar trayek ilustratif: 

 

Gambar 2.1 Pola Trayek 

Sumber: Morlok (1978) 

Sedangkan kumpulan-kumpulan pola trayek akan membentuk jaringan 

pelayanan yang berhubungan erat dengan jaringan jalan yang membentuk kota, 

berikut adalah pola-pola jaringan trayek dengan gambar ilustratif berikut: 
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Gambar 2.2 Pola Jaringan Trayek 

Sumber: Morlok (1978) 

a. Pola Jaringan Grid  

Bentuk ini yang paling umum di daerah metropolitan, yang merupakan bentuk 

jaringan jalan yang telah direncanakan. Bentuknya lurus, rute pararel dengan 

jarak antara yang seragam dan berpotongan dengan kelompok lain jenis. 

Banyak kota-kota di Amerika memiliki jaringan jalan bentuk ini. Cocok untuk 

kota dengan pusat kegiatan yang tersebar, karena orang dapat langsung ke 

tujuan akhir tanpa harus melalui titik pusat. Selain itu sistem menjadi sederhana 

dan dapat dikombinasikan dengan pola lain. 

b. Pola Jaringan Radial 

Bentuk ini bertujuan untuk memfokuskan kepada daerah inti tertentu, misalnya 

pusat perdagangan. Sangat cocok untuk kota dengan konsentrasi kegiatan di 

pusat kota. Masalah akan timbul jika terjadi pergeseran aktivitas komersial 

yang direlokasikan keluar kota. Kota-kota di Eropa banyak menggunakan 

bentuk ini. 

 

 



8 

 

 
Institut Teknologi Nasional 

c. Pola Jaringan Cincin Radial 

Jaringan jalan radial yang digabung dengan kisi-kisi plan-plan ekspress yang 

menunjukkan pentingnya kegiatan di pusat kota dibandingkan dengan berbagai 

pusat kegiatan lainnya. 

d. Pola Jaringan Heksagonal 

Jaringan jalan ini jarang dipakai tetapi mempunyai keuntungan dengan adanya 

persimpangan-persimpangan jalan yang berpencar dan mengumpul tetapi 

tanpa melintas satu dengan lainnya secara langsung. 

e. Pola Jaringan Delta 

Jaringan jalan ini hampir sama dengan jaringan jalan heksoganal dengan 

perbedaan pada bentuknya. 

 

2.2. Aksesibilitas Transportasi Umum  

Aksesibilitas merupakan derajat keterjangkauan suatu lokasi untuk 

mencapai lokasi lainnya yang dikaitkan dengan jarak (Adisasmita,2006). Salah satu 

variabel yang bisa menyatakan apakah ukuran tingkat kemudahan pencapaian suatu 

tata guna lahan yang dikataan tinggi atau rendah adalah jarak fisik dua tata guna 

lahan apabila kedua tata guna lahan mempunyai jarak yang berjauhan secara fisik 

maka aksesnya dinyatakan rendah, demikian pula sebaliknya (Miro, 2005). 

Fasilitas yang diperuntukan untuk umum tentu saja harus dapat diakses oleh 

siapa saja, aksesibilitas berasal dari kata akses yang berarti jalan masuk adalah 

derajat kemudahan dicapai oleh orang terhadap suatu objek pelayanan ataupun 

lingkungan. dalam pengertian yang lain bahwa aksesibilitas merupakan ukuran 

kemudahan lokasi untuk dijangkau dari lokasi lainnya melalui sistem transportasi. 

Kemudahan akses tersebut diimplementasikan pada bangunan gedung, lingkungan, 

dan fasilitas umum lainnya. 

Menurut keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 468/KPTS/1998 

tentang persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum dan lingkungan, 

aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi setiap orang. Dalam peraturan 
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tersebut juga dibahas mengenai asas aksesibilitas sebagai pedoman dasar 

penyediaan akses sarana dan prasarana yaitu meliputi: 

a. Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mudah mencapai semua tempat bangunan 

yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. 

b. Kegunaan, yaitu setiap orang dapat mempergunakan semua tempat atau 

bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. 

c. Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu 

lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang. 

d. Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk, dan 

mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu 

lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain. 

Adanya asas ini menjadikan dasar dalam penyediaan bangunan dan fasilitas 

umum yang aksesibel memang harus dapat difungsikan dengan baik oleh semua 

orang dengan aksesibilitas tersebut bisa dibuat untuk pengguna kendaraan pribadi 

maupun kendaraan umum, secara lebih mudah aksesibilitas dihitung atas dasar 

Panjang jalan perjalanan, semakin panjang/jauh maka semakin tinggi 

aksesibilitasnya. 

 

2.3. Bus Rapid Transit (BRT) 

Bus Rapid Transit atau disingkat BRT adalah sebuah sistem bus yang cepat, 

nyaman, aman dan tepat waktu dari infrastruktur, kendaraan dan jadwal. 

Menggunakan bus untuk melayani servis yang kualitasnya lebih baik dibandingkan 

servis bus yang lain (Moyer, 2009).  

Bus Rapid Transit adalah salah satu jenis alat transportasi publik berupa bis 

dengan sistem yang terintegrasi dengan baik, rutenya memiliki keterjangkauan 

yang luas dan terminal atau halte yang terintegrasi dengan baik. BRT memberikan 

layanan lebih cepat dan efisien dibandingkan alat transportasi sejenis lainnya, 

sistem nya yang bekelanjutan, maksudnya setiap 15 menit ada pemberhentian di 

tiap halte, tujuan dari dibuatnya sistem BRT ini untuk megubah pandangan 

masyarakat akan transportasi darat khususnya bus. 
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Bus Trans Metro Bandung adalah Bus Rapid Transit di Kota Bandung yang 

secara resmi dioperasikan pada tanggal 23 September 2009, Trans Metro Bandung 

mempunyai lima koridor yang sudah berjalan. Bus ini juga diharapkan akan 

mengurangi jumlah angkutan pribadi dan solusi kemacetan di Kota Bandung. 

 

Gambar 2.3 Rute Setiap Koridor Bus TMB 

 

2.4. Fasilitas Perhentian Kendaraan Transportasi Umum 

Tingginya nilai lahan dan kepadatan dipusat kota mempengaruhi 

masyarakat bergerak ke arah pinggiran kota, hubungan antara transportasi dan guna 

lahan ini sangat mempengaruhi, fakta bahwa pengguna BRT sangat berpengaruh 

pada kemudahan untuk menjangkauanya (Suwandono, 2014).  

Salah satu sistem yang perannya dalam sistem transportasi adalah terminal 

dan tempat henti merupakan fasilitas umum dalam menunjang terselenggaranya 

angkutan umum yang handal. Kualitas layanan angkutan umum sering dinilai dari 

2 (dua) aspek yaitu: 

1. Layanan di atas bus (on board services quality) 

2. Layanan di luar bus (off board services quality) 
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Untuk layanan luar bus, peranan fasilitas sangatlah mendukung dalam 

rangka mewujudkan citra perjalanan dengan bus (angkutan umum). Fasilitas 

angkutan umum secara umum dipisahkan atas terminal dan tempat henti. Peranan 

fasilitas ini sangat vital dalam mendukung keselamatan dan kelancaran operasional 

bus. 

 

2.4.1. Terminal 

Terminal adalah suatu titik dimana penumpang dan angkutan barang 

memasuki dan meninggalkan sistem transportasi, selain merupakan komponen 

fungsional utama terminal merupakan prasarana yang harus direncanakan dengan 

baik dan efisien. 

Fungsi utama dari terminal adalah menyediakan fasilitas masuk dan 

keluarnya orang/barang yang akan diangkut menuju dan meninggalkan sistem 

transportasi. 

 

2.4.2. Tempat Henti (Halte / Bus Stop) 

Menurut keputusan (Departemen Perhubungan, 1996), tempat perhentian 

bus (bus Stop) adalah tempat untuk menurunkan dan/atau menaikan penumpang 

yang dilengkapi dengan bangunan, halte secara teknis memiliki ketentuan jarak 

yang berbeda tergantung pada setiap tata guna lahannya, secaca rinci dalam tabel 

2.1: 

Tabel 2.1 Tata Guna Lahan 

Sumber: DEPHUB 271/HK,105/DRJD/96 

No tata guna lahan lokasi 
jarak tempat 

henti (m) 

1 
Pusat kegiatan sangat padat: pasar, 

perkantoran 
kota 200 - 300 

2 padat: perkantoran, sekolah, jasa kota 300 - 400 

3 padat: pemukiman kota 300 - 400 

4 campuran padat: perumahan, sekolah, jasa pinggiran 300 - 500 

5 campuran ringan jarang: ladang, tanah kosong pinggiran 500 - 1000 
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2.5. Prasarana Utilitas Jaringan Transportasi Lokal 

Lingkungan direkomendasikan untuk dilalui sarana jaringan transportasi 

lokal atau memiliki akses yang tidak terlampau jauh dengan jarak minimal 400 

meter (Badan Standarisasi Nasional, 2004). 

Pendekatan prasarana jaringan transportasi lokal pada suatu lingkungan 

harus mempertimbangkan konsep perencanaan pengembangan lingkungan, secara 

umum konsep ini menetapkan adanya desain suatu pusat lingkungan yang memiliki 

beragam kegiatan sekaligus merupakan pusat kegiatan transit lokal bai kantar moda 

yang sama maupun moda transit yang berbeda, dengan mempertimbangkan aspek 

jangkauannya,  

Tabel 2.2 Kebutuhan dan Persyaratan Jaringan Transportasi Lokal 

Sumber: SNI 03-1733-2004 

No Kebutuhan 
Sarana 

Transportasi 

Luas 

Lahan 

m2 

Jangkauan Keterangan 

1 

Fasilitas 

Sarana 

Transportasi 

Umum 

Lokal 

becak / 

andong 
~~~ 

melayani jalan 

lokal 

sekunder/primer 

pertimbangan 

khusus: jarak 

jangkauan 

ideal ketitik 

transit  

    ojek ~~~ 

melayani jalan 

lokal 

sekunder/primer 

atau ke daerah 

tujuan adalah 

400 m  

    
angkutan 

kota 
~~~ 

melayani jalan 

kolektor 

sekunder 

Jarak 

Penempatan 

elemen 

penunjang 

fasilitas 

    mini bus ~~~ 
melayani jalan 

kolektor primer 
  

    bus umum ~~~ 
melayani jalan 

arteri 
  

2 

Fasilitas 

Prasarana 

Transportasi 

Umum 

Lokal 

terminal 

wilayah tiap 

kecamatan 

2000 
120.000 

penduduk 
  

    

terminal 

wilayah tiap 

kelurahan 

1000 
30.000 

penduduk 
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Tabel 2.2 Kebutuhan dan Persyaratan Jaringan Transportasi Lokal (Lanjutan) 

No Kebutuhan 
Sarana 

Transportasi 

Luas 

Lahan 

m2 

Jangkauan Keterangan 

    
pangkalan 

oplet/angkot 
500 

120.000 

penduduk 
  

    
pangkalan 

becak/andong 
200 

30.000 

penduduk 
  

    
pangkalan 

ojek 
200 

30.000 

penduduk 
  

    halte ~~~ ~~~   

    parkir ~~~ ~~~   

 

2.6. Survei Asal-Tujuan 

Survei asal tujuan atau dalam Bahasa inggirs disebut Origin-destination 

survey adalah survei yang mempelajari pola perjalanan dengan mempelajari asal 

dan tujuan perjalanan yang digunakan sebagai sumber informasi utama dalam 

proses perencanaan transportasi. 

Dengan pengertian tadi bahwa survei asal tujuan adalah teknik dalam 

pengumpulan informasi yang memungkinkan dalam mempelajari sikap-sikap, 

prilaku dan karakteristik beberapa orang yang bisa mempengaruhi sistem yang 

sudah ada. 

Adapun tujuan yang lebih umum adalah guna mendapatkan data-data yang 

lebih reliabilitas dan menjamin validasi informasi yang diperoleh dengan cara 

melibatkan sejumlah responden. 

 

2.7. Penggunaan Alat Bantu Pemetaan 

Pemodelan dibantu dengan penggunaan alat berbasis software pemetaan 

yaitu Arcgis, Arcgis adalah salah satu software yang dikembangkan oleh ESRI 

(Environment Science & Research Institue) merupakan sistem informasi berbasis 

computer yang menggabungkan antara unsur peta dan informasinya (data atribut) 

yang dirancang untuk mendapatkan, mengolah, memanipulasi, analisa, 

memperagakan dan menamiplkan data spasial untuk menyelesaikan perencanaan, 

mengolah dan meneliti permasalahan (Prahasta, 2005). 
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Gambar 2.4 Ilustrasi Buffer (kiri), Ilustrasi Point Distance (kanan) 

Metode yang digunakan dalam aplikasi Arcgis adalah metode Buffer dan 

Point Distance, metode Buffer adalah klasifikasi berdasarkan jarak yaitu klasifikasi 

dalam kedekatan tertentu.  Buffering melibatkan mengukur jarak ke arah luar dari 

objek. Sedangkan Point Distance adalah mencari jarak dari suatu titik ke titik lain 

(Dempsey, 2013). 

 

2.8. Karya Ilmiah Sebelumnya 

Dalam mengerjakan tugas akhir, terdapat beberapa penelitian sebelumnya 

yang berkaitan dengan penelitian tugas akhir ini. Ada pun penelitian sebelumnya 

dapat dilihat di tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Karya Ilmiah Sebelumnya 

No 
Nama, 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 

Djoko 

Suwando, 

dkk (2014) 

Optimalisasi 

Jangkauan 

Pelayanan 

Halte 

BRT/Bus 

Trans 

Semarang 

Kajian 

jangkauan 
pelayanan halte 

BRT untuk 

mengetahui 

apakah 
jangkauan 

pelayanan BRT 

yang ada di 
Kota Semarang 

saat ini sudah 

optimal  

Untuk pengoptimalan 

palayanan diperlukan 

adannya penambahan 

fasilitas disekitar halte, 

berdasarkan jangkauan 

pelayanan halte di Kota 

Semarang, menunjukan 

bahwa persebaran banyak 

yang belum terlayani 

oleh Bus Trans Semarang 

…m 

…m 

…m 

…m 

…m 

…m 

…m 
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Tabel 2.3 Karya Ilmiah Sebelumnya (Lanjutan) 

No 
Nama, 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

2 

Annisa 

Bayanti 

Nusantara, 

2019 

Tingkat 

Aksesibilitas 

Halte BRT di 

Kecamatan 

Banyumanik 

Menjabarkan 

hasil dari 

anailisis 

terkait 

pengguna dan 

bukan 

pengguna, 

kondisi faktor 

pembentuk 

aksesibilitas 

terhadap halte 

BRT 

Ada hal yang perlu 

diperhatikan bahwa 

jangkauan layanan BRT 

belum menyeluruh ke 

hunian bahkan ada 

beberapa yang tidak 

dilewati oleh rute BRT 

3 

A. 

Yunastiawan 

Eka 

Pramana, 

2018  

Tingkat 

Aksesibilitas 

Transportasi 

Publik di 

Kota 

Yogyakarta 

Penelitian ini 

dilakukan 

untuk 

mengukur 

tinkat 

aksesibilitas 

transportasi 

publik dikota 

Yogyakarta, 

merupakan 

kota berskala 

menengah 

yang 

mengalami 

laju urbanisasi 

yang cukup 

pesat 

Dari hasil analisis yang 

dilakukan, dapat 

diketahui bahwa 77.69% 

dari luas wilayah dikota 

Yogyakarta telah 

terjangkau oleh layanan 

transportasi publik Trans 

Jogja. 
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Tabel 2.3 Karya Ilmiah Sebelumnya (Lanjutan) 

No 
Nama, 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

4 
Issana Meria 

Burhan 

Pemetaan 

Aksesibilitas 

Transportasi 

Publik di 

Banda Aceh 

Sebagai Alat 

Perencanaan 

Guna Lahan 

dan 

Transportasi 

Kota Lestari 

Penelitian ini 

bertujuan 

menganalisa 

disparitas 

spasial yang 

terbentuk dari 

aksesibilitas 

penduduk 

terhadap 

transportasi 

publik yang 

ada di Banda 

Aceh. 

Hasil Analisa pelayanan 

angkutan umum 

menunjukan hanya 24% 

luasan wilayah 

diperkotaan Banda Aceh 

yang terlayani angkutan 

umum, Dapat 

disimpulkan bahwa 

terjadi disparitas spasial 

antara wilayah pusat dan 

wilayah pinggiran kota 

Banda Aceh. 

5 
Vivi Fajran, 

2017 

Evaluasi 

Aksesibilitas 

Transportasi 

Bus Rapid 

Transit (BRT) 

ke Lokasi 

SMA dan 

SMK Negeri 

di Kota 

Semarang 

Menggunakan 

Sistem 

Informasi 

Geografis 

Untuk 

mengevaluasi 

tingkat 

aksesibilitas 

lokasi sekolah 

SMA dan 

SMK Negeri 

yang 

dijangkau 

menggunakan 

Transportasi 

BRT. 

Tingkat aksesibilitas 

lokasi sekolah SMA dan 

SMK Negeri yang 

dijangkau menggunakan 

transportasi BRT, SMA 

(16 sekolah) mudah 

dijangkau 44%, sulit 

56%. Sedangkan SMK 

(11 sekolah) mudah 

dijangkau 73% dan sulit 

27% 

 

 

 

 

 

 

  




