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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan transportasi meningkat dengan pesat sesuai dengan 

teknologi yang ada. Saat ini transportasi memegang peran penting dalam 

kehidupan manusia, maka timbul tuntutan untuk menyediakan suatu sarana dan 

prasarana transportasi agar pergerakan tersebut dapat berlangsung dengan 

aman,nyaman dan lancar serta ekonomis dari segi waktu dan biaya yang di 

keluarkan. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah salah satunya 

adalah pembangunan dibidang transportasi. Prasarana transportasi yang 

disediakan dan sarana transportasi yang dioperasikan akan membentuk 

pelayanan transportasi, yang kesemuanya harus diatur, ditata, dikelola, dibina, 

dan dikembangkan dengan menerapkan kebijakan dan peraturan perundangan 

dibidang transportasi, agar mencapai keterpaduan kesinambungan pelayanan 

transportasi dalam rangka mewujudkan sistem transportasi (Nasional) yang 

efektif dan efisisen (Adisasmita, Sakti Adji, 2012:3).  

Kabupaten Mojokerto letaknya cukup strategis. Kabupaten ini dari sisi 

transportasi adalah titik tengah jalur barat ke timur dan sebaliknya. Sistem 

trasnsportasi jalan raya terdiri dari tiga komponen pokok yang saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya, tiga komponen tersebut adalah prasarana 

angkutan,penumpang dan pelaku angkutan. Keberadaan transportasi merupakan 

suatu hal yang penting dalam menjalani kehidupan, karena hampir setiap saat 

kita menggunakannya dalam berpindah dari satu tempat ke tempat lain tidaklah 

mudah tanpa adanya transportasi. Terminal juga bisa diartikan tempat 

sekumpulan bus atau angkot dalam mengawali dan mengakhiri lintasan 

operasionalnya, sama dengan penumpangnya yang akan mengawali perjalanan 

ke suatu tempat atau mengakhiri perjalanannya atau juga dapat menyambung 

perjalanannya dengan berpindah lintasan dan menyambung perjalanannya 

dengan bus lainnya (trasnfer). Keberadaan terminal sangat berperan penting 

dalam menentukan tingkat kinerja dari pelayanan angkutan umum dalam suatu 

wilayah maka keberadaan terminal perlu direncanakan dengan baik agar dapat 

mengefektifkan dan mengoptimalkan kinerja dari terminal Kertajaya Mojokerto 
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sebagai terminal perpindahan dari satu moda atau kendaraan yang satu 

ke moda yang lain, tempat tersedianya fasilitas dan informasi seperti loket,ruang 

tunggu,kantin,toko,toilet dll. Serta fasilitas parkir bagi pengantar atau penjemput 

penumpang. Prasarana pelayanan umum tentunya sangat didukung dengan 

fasilitas pelayanan yang optiamal dengan kinerja pelayanan yang optimal juga, 

sehingga pelayanan terminal dapat terwujud. Terminal ini berfungsi melayani 

kendaraan angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) Maupun antar kota dalam 

provinsi (AKDP).  

Masalah yang sering terjadi adalah kurang optimalnya kinerja Terminal 

Kertajaya, selain itu perkembangan Kota Mojokerto juga mempegaruhi aktivitas. 

Banyak faktor yang membuat pergerakan diterminal menjadi berkurang, salah 

satu faktor adalah usia, dimana pengguna jasa terminal lebih banyak yang 

berusia lebih dari 20 tahun. Banyaknya masyarakat yang beralih pada kendaraan 

pribadi membuat pergerakan di terminal menjadi berkurang dan beberapa 

fasilitas yang belum memadai. 

Menurut survei lokasi serta permasalahan tersebut penulis bertujuan 

untuk mengevaluasi tentang pelayanan fasilitas dan faktor-faktor apa saja yang 

mengakibatkan terminal tidak nyaman. Sehingga nantinya dapat memberikan 

solusi dan arahan dalam upaya pengembangannya. Jadi penelitian ini penting. 

Untuk mengatasi hal tersebut, penulis tertarik mengkajinya dengan judul 

“Analisis Pelayanan dan Fasilitas Terminal Tipe B Kertajaya Mojokerto, 

Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Berdasarkan Kepuasan Pengguna”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelayanan fasilitas Teminal Kertajaya Mojokerto ? 

2. Bagaimana kinerja terminal Kertajaya Mojokerto saat ini? 

3. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pengelolaan terminal 

Kertajaya Mojokerto?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis pelayanan dan fasilitas Terminal Kertajaya Mojokerto  

2. Menganalisis dan menghitung  kondisi kinerja terminal Kertajaya 

Mojokerto 

3. Menganalisis faktor penghambat penghambat pengelolaan terminal 

Kertajaya Mojokerto. 
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1.4 Batasan Masalah 

Supaya penelitian lebih terfokus, maka perlu adanya batasan masalah 

sebagai berikut: 

1. Lokasi penelitian hanya dilakukan di Terminal Kertajaya Mojokerto. 

2. Tidak menghitung waktu kedatangan & keberangkatan. 

3. Tidak menghitung analisis ekonomi dan perencanaan konstruksi. 

4. Jenis terminal yang dievaluasi adalah terminal bus penumpang angkutan 

umum darat 

 

1.5 Manfaat 

1. Secara pribadi, untuk menerapkan ilmu yang diperoleh sebagai 

mahasiswa Teknik Sipil dan menambah wawasan bagi penulis. 

2. Penelitian ini dapat di jadikan sebagai informasi dan masukan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan anjut dan sebagai langkah untuk 

penelitian-penelitan berkutnya. 

3. Sebagai masukan kepada pihak Dinas Perhubungan Terminal Mojosari. 

Tentang masalah-masalah yang perlu di pecahkan sehubungan dengan 

upaya pemanfaatan terminal secara optimal. 

 

1.6 Lokasi Penelitian 

 Lokasi yang diambil dalam pengerjaan tugas akhir ini yaitu di Jalan 

Bypass Mergelo Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto 

Provinsi Jawa Timur. 
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Gambar 1.1 

Sumber Gambar : Google Earth 

 

1.7 Kerangka Penulisan Proposal 

1. BAB I. PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang,rumusan 

masalah,tujuan penelitian, manfaat menelitian dan kerangka penulisan 

2. BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab tinjauan pustaka berisi tentang dasar teori dan rumus yang 

dapat dijadikan pedoman dalam penelitian kinerja terminal. 

3. BAB III. METODOLOGI PENELITAN 

Pada bab metodologi penelitian ini akan dipaparkan mengenai beberapa 

hal yang terkait dengan metode pengumpulan data, alat penelitian dan 

pelaksanaan survey berupa pengumpulan data-data primer dan 

pelaksanaan penelitian.  

 


