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Abstrak 

 

Tujuan meningkatkan jumlah pelajar di Kota Bandung dalam menggunakan Bus Sekolah dengan 

memberikan informasi posisi bus sekolah bagi para pelajar sebagai target penumpang bus sekolah 

dalam mendeteksi posisi kendaraan public berbasis GPS. bus sekolah di Kota Bandung memiliki 

permasalahan yaitu sedikitnya jumlah pelajar yang menggunakan bis sekolah, hal ini berarti tingkat 

operasional bis sekolah di Kota Bandung belum optimal sebagai sarana antar jemput siswa siswi di 

Kota Bandung, padahal target pemerintah hanya 60 orang saja per bis pada setiap rute dari 01 

hingga 04. Beberapa siswa menyampaikan, meskipun rute dan waktu bis sekolah sudah jelas, tetapi 

tetap saja para pelajar tersebut tidak mau menunggu bis sekolah dikarenakan ketidaktahuan tepat 

posisi bis. Hal ini lah sebagai dasar dalam tujuan penelitian, apakah aplikasi GPS dalam mendeteksi 

posisi bus sebagai sebuah solusi masalah pada Bus Sekolah Kota Bandung, sehingga para pelajar 

mengetahui posisi bus sekolah.  

 

Kata kunci : Minat Konsumen, GPS 

 
1. Pendahuluan  

Bis sekolah di Kota Bandung sampai saat ini sudah beroperasional dengan baik, hanya saja jumlah 

penumpang dari para pelajar siswa siswi Kota Bandung masih belum banyak padahal Sejak tanggal 7 

Oktober 2015, pemerintah Kota Bandung meresmikan fasilitas sarana sekolah diperuntukan siswa 

siswi pelajar dari tingkat SD, SMP, SMA dan sederajat, hal ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan 

dan melindungi pelajar dari kriminal saat perjalanan. Beberapa fasilitas yang disediakan pada bis 

sekolah Kota Bandung adalah bebas biaya, wifi gratis, tempat duduk yang tersedia untuk 30 orang dan 

untuk siswa yang berdiri berjumlah 30 orang. Bis yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bandung 

berjumlah 10 bus. Dengan targer semua bis selalu mengantarkan pergi dan pulangnya siswa siswi di 

Kota Bandung dengan selamat. Sesuai yang diinformasikan dilaman website bandungaktual.com 

bahwa rute dan waktu operasional bis sekolah tersebut dibagi dalam tiga shif, yaitu : 

Waktu Operasional Bis Sekolah Kota Bandung 

1. Shift 1 (pagi) pukul 05.00-07.30 WIB 

2. Shift 2 (siang) pukul 11.00-14.00 WIB 

3. Shift 3 (sore) pukul 16.00-18.30 WIB 

Rute Operasional Bis Sekolah Kota Bandung 

a. BS 01 Antapani-Ledeng (Pergi) : Terminal Antapani - Jl. Terusan Jakarta - Jl. Jakarta -Jl. 

Supratman - Jl. Lapang Supratman - Taman Pramuka - Jl. LL. Martadinata (Riau) - Jl. 

Merdeka - Jl. Wastukencana - Jl. Pajajaran - Jl. Cipaganti - Jl. Dr. Setiabudi - Terminal 

Ledeng. 

b. BS 01 Ledeng-Antapani (Pulang): Terminal Ledeng - Jl. Dr. Setiabudi - Jl. Cihampelas - Jl. 

Wastukencana - Jl. LL. Martadinata (Riau) - Jl. Ahmad Yani - Jl. Ibrahim Ajie - Jl. Terusan 

Jakarta -Terminal Antapani. 

c. BS 02 Dago-Leuwi Panjang (Pergi): Terminal Dago - Jl. Ir. H. Juanda - Jl. Merdeka - Jl. 

Tamblong -Jl. Lembong - Jl. Lengkong Besar - Jl. Lengkong Kecil - Jl. Inggit Ganasih - Jl. 

Otista - Jl.Peta - Jl. Leuwi Panjang - Terminal Leuwi Panjang. 

d. BS 02 Leuwi Panjang-Dago (Pulang): Terminal Leuwi Panjang - Jl. Leuwi Panjang - Jl.Peta 

- Jl. M. Ramdan - Jl. Karapitan - Jl. Sunda - Jl. Sumbawa - Jl. Belitung - Jl. Sumatera - Jl. 
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Aceh - Jl. Seram-Jl. LL. Martadinata (Riau) - Jl. Ir. H. Juanda - Terminal Dago. 

e. BS 03 Cibiru-Asia Afrika (PP) : Jl. Otista - Jl. Inggit Ganarsih Ciateul - Jl Buah Batu - Jl. 

Soekarno Hatta - Jl Buah Batu - Jl Karapitan - Jl. Asia Afrika 

f. BS 04 Cibiru-Cibeureum (PP): Jl Cibeureum Elang - Jl Soekarno Hatta - Cibiru. 

Berdasarkan data waktu dan rute operasional bis sekolah di Kota Bandung tentunya pemerintah 

mengharapkan semua pelajar atau siswa siswi baik SD, SMP dan SMA menggunakan bis sekolah saat 

pergi maupun pulang sekolah, minimalnya diperuntukan bagi pelajar yang lokasi sekolahnya terlewati 

oleh jalur bis sekolah Kota Bandung, tetapi sampai saat ini bis sekolah Kota Bandung masih sedikit 

penumpangnya baik jam pergi maupun pulang sekolah sedangkan target Pemerintah Kota Bandung 

adalah semua pelajar SD, SMP, dan SMA yang lokasinya terlalui oleh rute bis sekolah menggunakan 

bis sekolah.  

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya alasan para pelajar tidak menngunakan bis sekolah sebagai 

sarana transportasi pergi dan pulang sekolah dikarenakan lama menunggu datangnya bis sekolah, 

selain itu karena ketidaktahuan  rute yang sedang dilalui oleh bis sekolah, dengan demikian bis 

sekolah memiliki permasalahan yaitu penumpang dari para pelajar khususnya yang sekolahnya terlalui 

oleh bis sekolah tidak optimal, padahal target pemerintah hanya 60 orang saja per bis pada setiap rute 

dari 01 hingga 04. Beberapa siswa menyampaikan, meskipun rute dan waktu bis sekolah sudah jelas, 

tetapi tetap saja para pelajar tersebut tidak mau menunggu bis sekolah dikarenakan ketidaktahuan 

posisi bis saat para pelajar pergi atau pulang sekolah. Hal ini lah yang menjadi latar belakang 

penelitian apakah  aplikasi GPS dalam mendeteksi posisi bis sekolah sebagai sebuah solusi masalah 

pada Bus Sekolah Kota Bandung. 

 

2. Metodologi  

Penelitian merupakan penelitian studi literatur dengan menelaah jurnal terkait GPS pada transportasi. 

Hasil dari berbagai telaah literatur ini akan digunakan untuk mengidentifikasi penerapan GPS dalam 

meningkatkan minat konsumen. 

 

3. Pembahasan  

Para pelajar di Kota Bandung saat akan menggunakan bis sekolah baik pergi atau pulang 

sekolah tentunya mereka membutuhkan ketepatan waktu, misalnya saat pergsaat pulani sekolah jika 

mereka menunggu bis yang tidak jelas posisinya ada dimana tentunya mereka akan terlambat datang 

ke sekolah begitu juga kebalikannya jika pulang sekolah para pelajar mengharapkan bis sekolah 

langsung datang, mereka tidak sabar menunggu bis jika terlambat datang, hal ini merupakan hal yang 

wajar dimana transportasi umum kedatangan dan keberangkatan transportasi umum masih terlambat, 

yang juga dapat mengakibatkan terlambat sampai tujuan ke tempat kerja atau sekolah (Putra IW). Hal 

ini tentunya harus dievaluasi oleh pemerintah kota Bandung, dimana minat para pelajar sedikit untuk 

menggunakan bis sekolah, tetapi hal ini seharusnya langsung diberikan solusi dari permasalahan, 

salah satunya adalah dengan GPS akan memberikan fasilitas keberadaan bis sekolah. Berdasarkan 

hasil penelitian bahwa seharusnya bis sekolah harus memperhatikan ketepatan waktu keberangkatan 

dan pulang sekolah ( Prasetyo T ludfi djakfar, 2011). Dengan lebih memperhatikan ketepatan waktu 

tentunya akan memberikan pelayanan yang lebih baik sehingga memberikan kejelasan dan ketepatan 

waktu pada calon penumpang. Tentunya jika adanya kejelasan waktu antar jemput bis sekolah maka 

para calon penumpang akan terjadi peningkatan minat menggunakan bis sekolah, karena selain 

didesain tempat duduk yang nyaman, juga terdapat fasilitas lainnya seperti wifi gratis, ac, dan tanpa 

dipungut biaya, dengan demikian dibuatnya kejelasan kedatangan bis sekolah sangat diharapkan oleh 

para pelajar di Kota Bandung.  

Sampai saat ini pemerintah Kota Bandung belum menambah fasilitas untuk memberikan kejelasan 

kedatangan bis sekolah, padahal jaman sudah berteknologi sehingga dengan mudah saja ditambahkan 

fasilitas bis sekolah dengan GPS (Global Positioning System) untuk mengetahui track bis sekolah. 

Dengan GPS Apapun jenis benda, baik dalam kondisi diam ataupun bergerak dapat diketahui 

posisinya dengan mempergunakan teknologi Global Positioning System (GPS) (Sunjana (2010). Jika 

bis sekolah menambahkan GPS pada semua bis di berbagai rute, tentunya para pelajar akan 

mengetahu rute bis mana yang paling dekat. Adanya GPS membantu masyarakat untuk memperlancar 

perjalanan karena GPS dapat memberikan informasi route tercepat dan terdekat. Dengan mengetahui 

route tercepat dan terdekat dimungkinkan dapat mengurangi kemacetan dan mempercepat mencapai 
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tujuan. Dalam menunjukkan suatu lokasi, GPS memberikan petunjuk menggunakan kriteria fungsi 

jalan.(Faiz Islam, Sawitri Subiyanto, 2014) dengan demikian, jika bis sekolah di Kota Bandung 

menggunakan fasilitas GPS maka para pelajar sebagai calon penumpang utama akan mengetahui 

keberadaan posisi bis sekolah.  

 

4. Kesimpulan  

Dengan ditambahkannya fasilitas GPS (Global Positioning System) pada bis sekolah di Kota Bandung 

maka para pelajar akan mengetahui posisi keberadaan bis sekolah selain itu GPS dapat memberikan 

informasi route tercepat dan terdekat sehingga akan mengurangi keterlambatan menuju sekolah. 
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