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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Terminal 

Lalu lintas dan angkutan jalan, terminal adalah pangkalan kendaraan 

umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, 

menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda 

angkutan (Undang-undang nomor 22 tahun 2009). 

Terminal adalah salah satu prasarana yang memiliki fungsi utama tempat 

sekumpulan bus atau angkot dalam mengawali dan mengakhiri suatu perjalanan, 

sebagai tempat pemberhentian sementara angkutan umum untuk menaikkan dan 

menurunkan penumpang atau barang hingga ke tujuan perjalanannya, sebagai 

tempat pengawasan, pengendalian dan pengoperasian arus angkutan penumpang 

atau barang (Departemen Perhubungan,1996) 

 Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No.31 tahun 1995, 

menyatakan bahwa sarana dan prasarana transportasi digunakan sebagai tempat 

untuk mengawali dan  mengakhiri suatu perjalanan atau menyambung 

perjalanannya dengan berpindah lintasan dan menyambung perjalanan dengan 

angkutan umum lain (transfer), serta mengatur kedatangan dan keberagkatan 

kendaraan umum.Oleh karena itu, terminal bisa di artikan sebagai tempat 

tersedianya fasilitas dan informasi bagi para penumpang selama menunggu 

jadwal kedatangan dan keberangkatan armada bus.  

Direktur Jendral Perhubungan Darat (1995) menyatakan bahwa terminal 

angkutan umum merupakan titik simpul dalam sistem jaringan transportasi jalan 

tempat terjadinya putus arus yang merupakan prasarana angkutan yang berfungsi 

pokok sebagai pelayanan umum, berupa tempat kendaraan umum menaikkan 

dan menurunkan penumpang dan atau barang, bongkar muat barang, sebagai 

tempat berpindahnya penumpang baik intra maupun antar moda transportasi 

yang terjadi sebagai akibat adanya arus pergerakan manusia dan barang serta 

adanya tuntutan efisiensi transportasi. 

Sedangkan pengertian terminal menurut Erward k.Marlok, merupakan 

suatu fasilitas yang sangat kompleks. Banyak kegiatan yang dilakukan di 
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dalamnya, terkadang secara bersamaan, terkadang secara paralel dan yang 

sering  menjadi penyebab terjadinya kemacetan yang cukup menganggu. Selain 

itu kegiatan tidak dapat diselesaikan tanpa mengacu berbagai variasi dalam 

volume kedatangan atau waktu yang dibutuhkan untuk proses kendaraan, 

penumpang dan barang.  

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.22 tahun 2009, 

tentang Lalu Lintas Angkatan Jalan, terminal adalah : 

a. Titik simpul tempat yang di peruntukkan bagi pergantian antarmoda dan 

intermoda yang berupa terminal.  

b. Unsur tata ruang yang berperanan penting bagi efisiensi kehidupan kota. 

c. Tempat pengawasan, pengendalian, pengaturan dan pengoperasian lalu 

lintas. 

d. Pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur 

kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang atau 

barang, serta perpindahan moda angkutan. 

e. Ruang lalu lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi pindah 

kendaraan, orang dan barang yang berupa jaan dan fasilitas pendukung. 

Sesuai dengan fungsinya sebagai tempat pemberhentian sementara 

(transit) maka di dalam terminal akan terjadi perpindahan penumpang atau 

barang dari satu jenis angkutan ke jenis moda angkutan yang lainnya, sehingga 

tuntutan efisiensi dari suatu perjalanan bisa tercapai. Berdasarkan tuntutan 

efisiensi terminal harus mampu menampung, menata dan mengendalikan serta 

melayani semua kegiatan yang terjadi akibat adanya perpindahan kendaraan, 

penumpang maupun barang sehingga semua kegiatan yang ada pada terminal 

dapat berjalan lancar, tertib, teratur, aman dan nyaman. 

2.2 Fungsi Terminal 

 Fungsi terminal angkutan Menurut Adisasmita (2011), fungsi terminal 

pada dasarnya dapat ditinjau menjadi 3 (tiga) unsur yang terkait dengan terminal 

yaitu : 

1. Fungsi terminal bagi penumpang, ialah untuk kenyamanan menunggu, 

kenyamanan perpindahan dari satu moda (kendaraan) ke moda 

(kendaraan) lainnya untuk mempercepat arus penumpang menuju daerah 
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tujuan dengan memperhatikan segi keamanan dan kenyamanan, 

tersedianya suatu fasilitas, informasi dan parkir kendaraan pribadi. 

2. Fungsi terminal bagi pemerintah, adalah dari segi perencanaan dan 

manajemen lalu lintas, untuk menata lalu lintas dan angkutan untuk 

menghindari kemacetan, sumber pengutan retribusi dan sebagai 

pengendalian pergerakan kendaraan umum. 

3. Fungsi terminal bagi operator angkutan umum adalah untuk pengaturan 

pelayanan operasi angkutan umum, penyediaan fasilitas istirahat, 

informasi dan sebagai fasilitas pangkalan  

 

2.3 Jenis Terminal 

Berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan, terminal dibedakan menjadi 2 peranannya, yaitu : 

a. Terminal Penumpang, merupakan prasarana transportasi jalan untuk 

keperluan menaik dan menurunkan penumpang, perpindahan intra 

dan/atau antar moda transportasi serta pengaturan kedatangan dan 

keberangkatan angkutan umum. 

b. Teminal Barang, merupakan prasarana transportasi jalan untuk 

keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra 

dan/atau antar moda transportasi. 

 

2.4 Tipe Terminal 

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.31 

Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan menjadi tiga tipe, yaitu : 

1. Terminal penumpang tipe A, adalah terminal penumpang yang berfungsi 

melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar provinsi 

(AKAP) dan/atau angkutan lalu lintas batas Negara, angkutan antar kota 

dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan. Persyaratan 

lokasi terminal tipe A : 

a. Terletak di ibukota propinsi, kotamadya, atau kabupaten dalam 

jaringan trayek Antar Kota Antar Provinsi dan atau Lintas Batas 

Negara 

b. Terletak di jalan arteri dengan kelas jalan minimal kelas III A. 

c. Luas lahan yang tersedia sekurang-kurangnya 5 Ha untuk Pulau Jawa 

dan  Sumatra dan 3 Ha di pulau lainnya 
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d. Mempunyai jalan akses ke dan dari terminal sejauh 100 m di Puau 

Jawa dan 50 m di pulau lainnya 

e. Jarak antara dua teminal tipe A minimal 20 km di Pulau Jawa, 30 km 

di Pulau Sumtra dan 50 km di pulau lainnya 

2. Terminal penumpang tipe B, adalah terminal penumpang yang berfungsi 

melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi 

(AKDP), angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan. Persyaratan lokasi 

terminal tipe B: 

a. Terletak di kota madya / kabupaten dan dalam jaringan trayek Antar 

Kota Dalam Provinsi 

b. Terletak di jalan arteri dengan kelas jalan minimal III B. 

c. Jarak antara dua terminal B atau dengan terminal tipe A minimal     

15 km di Pulau Jawa dan 30 km di pulau lainnya. 

d. Tersedia luas lahan minimal 3 Ha di Pulau Jawa dan Sumatra dan 2 

Ha di pulau lainnya. 

3. Terminal penumpang tipe C, adalah terminal penumpang yang berfungsi 

melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan. Persyaratan lokasi 

terminal tipe C : 

a. Terletak di wilayah kabupaten tingkat dua dan dalam jaringan trayek 

angkutan pedesaan. 

b. Terletak di jalan kolektor / lokal dengan kelas jalan paling tinggi 

c. kelas III A. 

d. Tersedia lahan yang sesuai dengan permintaan angkutan. 

 

2.5 Fasilitas Terminal 

 Agar terminal mampu memberikan pelayanan yang baik bagi 

penggunanya, maka perlu disediakan fasilitas-fasilitas yang diperuntukkan 

bagi pengguna jasa terminal. Fasilitas-fasilitas tersebut perlu disediakan 

dalam jumlah yang cukup dan harus dijaga agar tetap mampu memberikan 

pelayanan bagi pengguna jasa terminal sesuai dengan fungsinya. 

A. Fasilitas Utama  

 Yang dimaksud fasilitas utama terminal adalah fasilitas yang mutlak ada 

disuatu terminal dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat, 

khususnya penumpang, calon penumpang, sopir, awak armada, maupun orang-

orang yang memerlukan jasa terminal angkutan umum. Adapun yang dapat 

digolongkan sebagai fasilitas utama antara lain : 
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 Jalur keberangkatan angkutan umum 

Jalur pemberangkatan ini disediakan bagi kendaraan angkutan umum 

penumpang untuk menaikkan penumpang (loading) dan untuk 

memulai perjalanan sesuai trayek yang ditentukan. 

 Jalur kedatangan kendaraan umum 

Adalah areal yang disediakan bagi kedaraan angkutan umum 

penumpang untuk menurunkan penumpang (unloading) yang dapat 

pula merupakan akhir perjalanan. 

 Jalur tunggu kendaraan umum 

Jalur tunggu kendaraan umum yaitu pelataran yang disediakan bagi 

angkutan umum untuk bersiap menuju jalur pemberangkatan, yang 

juga dapat berfungsi sebagai tempat istirahat bagi angkutan umum 

beserta awaknya. 

 Tempat tunggu penumpang 

Tempat tunggu penumpang dapat berupa pelataran atau areal yang 

disediakan bagi calon penumpang yang akan melakukan perjalanan 

dengan angkutan umum. 

 

 

 

 Jalur lntasan 

Jalur lintasan merupakan pelataran yang disediakan bagi angkutan 

umum yang akan langsung melanjutkan perjalanan setelah 

menurunkan penumpang. 

 Bangunan kantor terminal 

Merupakan sebuah bangunan yang didalamnya berlangsung kegiatan 

pelayanan masyarakat oleh operator terminal meliputi segala sesuatu 

yang berhubungan dengan terminal. Pada bangunan ini biasanya juga 

terdapat menara pengawas, pos pemeriksaan, loket penjualan karcis, 

serta papan informasi. 

 Tempat istirahat sementara 

 Menara pengawas 

 Loket penjualan karcis 

 Rambu-rambu dan papan informasi 

 Pelataran parkir kendaraan pengantar dan taksi 
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Fasilitas ini disediakan bagi kendaraan pengantar calon penumpang 

serta bagi armada taksi yang menyediakan jasa transportasi bagi 

penumpang untuk sampai ke tempat yang dituju. 

 

 

B. Fasilitas Penunjang 

 Fasilitas penunjang yang dimaksud sebagai pelengkap dalam 

pengoperasian terminal. Yang dimaksud dengan fasilitas pelengkap 

dalam suatu terminal antara lain : 

 Toilet 

Toilet harus disediakan dalam jumlah yang cukup sesuai dengan 

kapasitas layanan terminal terhadap penumpang maupun awak 

armada angkutan umum, dan sedapat mungkin dalam keadaan 

bersih/layak pakai. 

 Tempat Ibadah 

Tempat ibadah disediakan bagi penumpang maupun awak armada 

angkutan umum untuk menunaikan kewajibannya sebagai umat 

beragama. 

 Kantin/kios 

Kantin/kios disediakan untuk memenuhi kebutuhan penumpang, 

awak armada angkutan umum, petugas terminal dan lainnya 

terhadap makanan, minuman, oleh-oleh dan lain-lain yang 

diperlukan selama perjalanan dalam angkutan umum. 

 Ruang pengobatan 

Ruang informasi dan pengaduan dibuat untuk memberikan 

informasi mengenai kegiatan yang ada di terminal, trayek yang 

dilayani, biayatransportasi dan lainnya, serta untuk menerima 

pengaduan dari masyarakat terhadap keluhan-keluhan yang 

dirasakan dalam pelayanan terminal. 

 Taman 

Taman perlu dibuat dilingkungan terminal untuk memberikan kesan 

yang indah dan asri, sehingga para penumpang yang menunggu 

angkutan umum tidak merasa bosan. 

 Telepon umum 

Telepon umum perlu disediakan sebagai sarana telekomunikasi. 

 Tempat penitipan barang 
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 Ruang informasi dan pengaduan 

 Untuk tipe terminal yang berbeda, maka fasilitas-fasilitas yang harus 

disediakan juga memiliki perbedaan, baik itu dalam hal kualitas maupun 

kuantitasnya. 

 

Tabel 2.1 Kebutuhan Luas Fasilitas Dalam Terminal Angkutan Umum. 

No Jenis Fasilitas  

Tipe 

A 

(m²) 

Tipe 

B 

(m²) 

Tipe 

C 

(m²) 

1 Ruang parkir AKAP 1120 - - 

2 Ruang parkir AKDP 540 540 - 

3 Ruang parkir angkutan kota 800 800 800 

4 Ruang parkir angkutan desa 900 900 900 

5 
Ruang parkir angkutan 

pribadi 
600 500 200 

6 Ruang service 500 500 - 

7 Pompa bensin 500 - - 

8 Sirkulasi kendaraan 1960 2740 1100 

9 Bengkel 150 100 - 

10 Ruang istirahat 50 40 30 

11 Gudang 25 20 - 

12 Ruang parkir cadangan 1980 1370 550 

13 Ruang tunggu 625 380 250 

14 Sirkulasi orang 1050 900 192 

15 Kamar mandi 72 60 40 

16 Kios 1575 1350 288 

17 Mushola 72 60 40 

18 Ruang administrasi 78 59 39 

19 Ruang pengawas 23 23 16 

20 Loket 3 3 3 

21 Peron 4 4 3 



12 
 

 
 

22 Retribusi 6 6 6 

23 Ruang informasi 12 10 8 

24 Ruang P3K 45 30 15 

25 Ruang perkantoran 150 100 - 

26 Ruang luas penghijauan 6653 4890 1554 

No Jenis Fasilitas  

Tipe 

A 

(m²) 

Tipe 

B 

(m²) 

Tipe 

C 

(m²) 

  Cadangan Pengembangan 23494 17255 6264 

  Kebutuhan Lahan 46988 34510 12528 

  
Kebutuhan Lahan Untuk 

Desain 
47000 35000 11000 

Sumber : Departemen Perhubungan (1996) 

2.6 Trayek dan Rute 

Trayek angkutan kota didefiniskan sebagai tempat-tempat angkutan kota 

secara tetap melayani penumpang yaitu dengan menaikkan dan menurunkannya. 

Suatu rute biasanya merupakan suatu lintasan tetap dari angkutan umum yang 

melewati beberapa daerah, angkutan umum secara rutin melayani calon 

penumpang dan di lain pihak calon penumpang menggunakan angkutan pada 

rute-rute tersebut. Ditinjau dari kepentingan penumpang, maka suatu rute 

hendaknya dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi penumpang, 

sedangkan ditinjau dari pihak pengelola angkutan, suatu rute yang baik adalah 

rute yang akan memperbesar tingkat pendapatan dan memperkecil biaya operasi 

sehingga keseluruhan akan mempertinggi margin keuntungan.  

Rute angkutan umum biasanya ditempatkan dan di lokasi yang memang 

diperkirakan ada calon penumpang yang dilayani. Pada umumnya, trayek 

angkutan umum yang melayani masyarakat dalam suatu wilayah jumlahnya 

lebih dari satu, maka ditinjau dari keseluruhan akan ada suatu sistem jaringan 

rute yaitu sekumpulan rute yang bersama-sama melayani kebutuhan umum 

masyarakat. Dalam sistem jaringan rute tersebut akan terjadi pertemuan dua rute 

atau lebih. Pada titik-titik yang dimaksud dimungkinkan terjadinya pergantian 

rute, karena pada kenyataan seorang penumpang tidak selamanya menggunakan 

hanya satu rute perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan (Warpani, 2002). 

Menurut keputusan Menteri Perhubungan KM. 35 tahun 2003,jaringan 

trayek angkutan umum meliputi:  
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1. Trayek Lintas Negara yaitu trayek yang melalui batas negara.  

2. Trayek Antar Kota Antar Propinsi yaitu trayek yang melewati lebih dari 

satu propinsi.  

3. Trayek Antar Kota Dalam Propinsi yaitu trayek yang melalui antar 

daerah yang melalui antar daerah kabupaten dan kota dalam satu daerah 

propinsi. 

4. Trayek Kota yaitu trayek yang keseluruhannya berada dalam wilayah 

kota. 

5. Trayek Perkotaan yaitu trayek kota yang melalui perbatasan daerah 

kabupaten/ kota/ propinsi yang berdekatan. 

6. Trayek Perdesaan yaitu trayek yang keseluruhanya berada dalam satu 

wilayah kabupaten.  

7. Trayek Perbatasan yaitu trayek antar perdesaan yang berbatasan yang 

seluruhnya berada di derah propinsi atau antar propinsi. 

 

2.7 Pelayanan Terminal 

Pelayanan secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau 

ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, melalui pelayanan ini 

keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi.Beberapa standar pelayanan 

terminal yang diatur Menurut Peraturan Mentri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor : PM 40 tahun 2015, mengenai standar pelayanan penyelenggaraan 

terminal penumpang angkutan jalan,pelayanan yang wajib disediakan dan 

dilaksanakan oleh penyelenggara terminal penumpang angkutan jalan yaitu: 

a. Pelayana Keselamatan 

Dimana keselamatan yang dimaksud merupakan standar minimal yang 

harus dipenuhi untuk terhindarnya dari risiko kecelakaan yang 

disebabkan oleh faktor kendaraan serta sarana dan prasarana yang 

meliputi. 

1. Fasilitas keselamatan jalan berupa rambu, marka, penerangan jalan 

dan pagar) 

2. Pemisahan jalur kendaraan dan ketersediaan perlengkapan lalu 

lintas dan petunjuk arah agar sirkulasi kendaraan dan aktivitas 

prnumpang di dalam terminal menjadi tertib dan aman. 

 

b. Pelayanan Keamanan 
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Keamanan yang dimaksud adalah dimana penumpang terhindar dan 

terjaga dari tindakan kriminal serta gangguan-gangguan lain selama 

berada pada kawasan terminal yang meliputi : 

1. Adanya petugas terminal yang mengatur didalam terminal. 

2. Fasilitas keamanan sebagai tempat pengawasan. 

3. Media pengaduan keamanan agar memudahkan penumpang dalam 

melaporkan gangguan kemanan. 

c. Pelayanan Kenyamanan 

Kenyamanan yang dimaksud disini adalah standar yang harus 

dipenuhi,meliputi kondisi dan kelengkapan dari fasilitas yang ada pada 

terminal untuk memberikan suatu kondisi nyaman, bersih, indah dan sejuk 

serta dapat dinikmati pengguna jasa. 

d. Pelayanan Kemudahan/keterjangkauan 

Kemudahan/Keterjangkauan merupakan standar minimal yang harus 

dipenuhi untuk memberikan kemudahan bagi pengguna jasa dalam 

mendapatkan informasi mengenai rute, trayek, jadwal dan tarif yang 

terjangkau serta terdapat fasilitas yang memdudahkan pengunjung selama 

berada di kawasan terminal. 

2.8 Populasi dan Sampel 

2.8.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2010:90), populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik 

kesimpulan. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-

benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada 

objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang 

dimiliki oleh subyek atau obyek tersebut. Populasi pada penelitian ini yaitu 

pengguna jasa/penumpang yang berada di kawasan terminal. 

2.8.2 Sampel 

Sampel merupakan jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2010). Dengan demikian sampel adalah 

sebagian dari populasi yang karakteristiknya akan diselidiki, dan bisa 

mewakili keseluruhan populasi, sehingga jumlahnya lebih sedikit dari 

populasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui preferensi dari responden 

terhadap suatu tingkat kepuasan dan kepentingan dari beberapa pelayanan 

yang ada pada terminal. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini 
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dilakukan secara random sampling yaitu menurut (Sugiyono,2010) teknik 

random sampling adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi 

yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan tingkat yang ada dalam 

populasi itu. Untuk  menentukan ukuran sampel dari suatu populasi, ada 

beberapa macam dan cara yang di kemukakan oleh para  ahli antara lain : 

1. Ukuran sampel penelitian menurut Slovin 

n = 
 

     
 

Dimana : 

n = Jumlah sampel minimal yang diperlukan  

N = Jumlah populasi 

e = Margin of error/kesalahan maksimum yang dapat ditolelir: 10% 

2. Ukuran sampel penelitian menurut Gay LR dan Deihl, PL 

Bahwa besar sampel yang dipresentasikan bentuk dan karkter populasi 

serta lebih dapat untuk digeneralisir. Meskippun demikian ukuran pasti 

sampel yang akan diambil sangat bergantung pada jenis 

penelitian.dengan memperhatikan kondisi berikut : 

 Penelitian deskriptif, maka ukuran sampel sekurang-kurangnya 

adalah sebesar 10% dari total elemen populasi 

 Penelitian berssifat korelasi atau berhubungan, maka ukuran 

sampel sekurang-kurangnya adalah sebesar 30 subjek (unit 

sampel) 

 Penelitian bersifat perbandingan, maka ukuran sampel penelitian 

yang direkomendasikan adalah sebesar 30 sujek. 

 Penelitian yang bersifat eksperimental berkelompok, maka 

ukuran sampel yang direkomendasikan adalah 15 sampel 

perkelompok. 

3. Ukuran sampel penelitian menurut Notoatmodjo 

Bahwa besar sampel dalam penelitian yang diambil berdasarkan rumus 

berikut :  
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n = 
 

       
 

Dimana: 

n = Jumlah sampel  

N = Jumlah populasi 

d = Tiingkat kepercayaan/ketetapan (0,05) 

4. Ukuran sampel penelitian menurut Rakhmat  

n = N.d² 

n = Jumlah sampel  

N = Jumlah populasi 

e = Derajat ketetapan. 

5. Ukuran sampel penelitian menurut Isac Micheal 

    
          

  
  

 

Dimana : 

n = Sampel 

p = Proporsi populasi 

q = 1-p  

Z = Tingkat kepercayaan/signifikan 

e = Margin of error 

 

2.9  Kuisioner 

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang dikirim kepada responden baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Kuesioner atau angket secara umum 

dapat berbentuk pertanyaan atau pernyataan yang dapat dijawab guna 

mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan penumpang terhadap pelayanan dan 

fasilitas terminal. 
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Untuk mendapatkan kuesioner yang tepat tersebut, langkah-langkah yang 

harus dilakukan meliputi : 

1. Merumuskan isi pertanyaan yang akan diajukan. 

2. Menentukan format dan gaya dari formulir isian. 

3. Merumuskan tipe pertanyaan. 

4. Menenentukan format pertanyaan yang akan diajukan. 

 

2.10  Uji Validitas 

 Validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan atau 

kebenaran suatu instrument sebagai alat ukur variabel penelitian. Jika alat ukur 

valid atau benar maka hasil pengukuranpun pasti akan benar, atau dengan kata 

lain, validitas berbicara tentang bagaimana suatu alat ukur yang digunakan 

memang telah mengukur apa yang ingin diukur. Secara umum engineer 

merancang sendiri instrument pengukuran berupa pertanyaan yang berhubungan 

dengan persepsi responden. Item-item pertanyaan tersebut disusun berdasarkan 

kreteria kreteria yang diambil dari teori sehingga dapat menghasilkan instrument 

yang benar dan rasional. Ada beberapa langkah dalam uji validitas konstruk ini 

yaitu : 

1. Mendefinisikan secara operasional konsep yang akan diukur. 

2. Melakukan uji coba skala pengukur tersebut pada sejumlah responden. 

Responden diminta untuk menyatakan apakah mereka setuju atau tidak 

dengan masing-masing pernyataan. Sangat disarankan agar jumlah 

responden untuk uji coba minimal 30 orang. Dengan jumlah minimal 30 

orang ini maka distribusi skor (nilai) akan mendekati kurva normal. 

Asumsi kurva normal ini sangat diperlukan didalam perhitungan 

statistik. 

3. Mempersiapkan tabel tabulasi jawaban 

4. Menghitung korelasi antara masing-masing pernyataan dengan skor total 

dengan menggunakan rumus teknik korelasi “product moment” yaitu : 

 

r hitung = 
   ∑     ∑    ∑  

√   ∑    ∑        ∑    ∑    

  

 

Dimana : 

R hitung = Koefisien korelasi 

∑Xi = Jumlah skor item 
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∑Yi = Jumlah skor total (seluruh item) 

n = Jumlah responden 

 

Selanjutnya dihitung dengan Uji-t dengan rumus : 

 

         
  √   

√    
  

 

Dimana : 

t = Nilai t hitung 

r = Koefisien korelasi hasil r hitung 

n = Jumlah responden 

 

dengan t table dengan derajat kebebasan ( dk = n – 2 ). 

Kaidah keputusan  : jika t hitung > t tabel berarti valid, sebaliknya 

   : jika t hitung < t tabel berarti tidak valid 

 Jika instrument itu valid, maka dilihat dari kriteria penafsiran mengenai 

indeks korelasinya ( r ) sebagai berikut : 

Antara 0,800 sampai dengan 1,000 : sangat tinggi 

Antara 0,600 sampai dengan 0,799 : tinggi 

Antara 0,400 sampai dengan 0.599 : cukup tinggi 

Antara 0,200 sampai dengan 0,399 : rendah 

Antara 0,000 sampai dengan 0,199 : sangat rendah (tidak valid) 

 

 

 

 

 

2.11  Uji Reliabilitas 

Uji Reliabiitas adalah suatu pengujian yang berorientasi pada derajat 

stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Uji ini dilakukan untuk 

melihat kesesuaian nilai dari sebuah kuesioner yang dikerjakan oleh seorang 

responden pada kesempatan atau waktu yang berbeda dan dengan kuesioner 

yang sama. Relibilitas suatu pengukuran juga menunjukkan sejauh mana 

pengukuran tersebut dilakukan secara baik atau bebas dari error, sehingga 

memberikan jaminan bahwa data hasil pengukuran tersebut konsisten 

meskipun dalam waktu yang berbeda. Atau dengan kata lain keandalan suatu 
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pengukuran merupakan indikasi mengenai stabilitas dan konsistensi. Teknik 

yang digunakan untuk mengetahui reabilitas kuesioner penelitian ini adalah 

metode pengujian reliabilitas instrument dengan langkah : 

1. Menghitung total skor 

2. Menghitung korelasi product momen dengan rumus  

3. Menghitung reliabilitas seluruh tes dengan rumus Spearman Brown 

    
    

     
  

 

4. Mencari r tabel apabila diketahui signifikasi untuk (α) dan (dk = n – 2) 

5. Membuat keputusan membandingkan r11 dengan rtabel 

 

Kaidah keputusan : r11 > rtabel berarti Reliabel dan 

    : r11 < rtabel berarti Tidak Reliabel 
 

2.12  Matriks SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) 

Analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai factor secara sistematis 

untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada hubungan 

atau interaksi antara unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap 

unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman. 

Metode ini digunakan dalam metode evaluasi bisnis untuk mencari 

strategi yang akan dilakukan. Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan 

eksternal maka dapat diidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman pada Terminal Mojosari. Berikut ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. SO : Memaksimalkan kekuatan (Strength) untuk mendpatkan peluang 

(Opportunities) yang ada 

2. ST : Memanfaatkan kekuatan (Strength) secara maksiamal untuk 

mengantisipasi adanya ancaman (Threat). 

3. WO : meminimalkan kelemahan (Weakness) untuk mendapatkan 

peluang (Opportunities). 

4. WT : Meminimalkan Kelemahan (Weakness) untuk menghindari 

ancaman (Threats) 

Tabel 2.2 Matrik SWOT 
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 STRENGTHS (S) 

 

Tentukan Faktor-

Faktor Kekuatan 

Internal 

WEAKNESSES (W) 

Tentukan Faktor- 

Faktor Kelemahan 

Internal 

OPPORTU 

NIES (O) 

 

Tentukan 

Faktor- Faktor 

Peluang 

Eksternal 

STRATEGI SO (I) 

 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan 

kekuatan untuk 

memanfaatkan peluang 

STRATEGI WO (II) 

 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

TREATHS (T) 

 

Tentukan 

Faktor- Faktor 

Ancaman 

Eksternal 

STRATEGI ST(III) 

 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan 

kekuatan untuk 

mengatasi ancaman 

STRATEGI WT (IV) 

 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

dan menghindari ancaman 

Sumber : Freddy Rangkuti, 2005 

Opportunity 

O 

 

      Weakness                         Strength  

         W       S  

 

                T 

     Treath 

Gambar 2.1 Kuadran SWOT 

 

 

 

Kuadran III 

Kuadran IV Kuadran II 

Kuadran I 

(- ; +) 

(- ; -) (+ ; -) 

(+ ; +) 
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Tabel 2.3 Matrik SWOT 

Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman 

 Angkutan bus 

di Terminal 

Mojosari 

memiliki 

rute/trayek 

yang mampu 
melayani 

penumpang di 

Mojosari 

 Terminal 

Mojosari 

menyediakan 

fasilitas yang 

memadai  

 Banyak 

angkutan bus 

atau ADES 

yang 

menaikkan 

atau 

menurunkan 

prnumpang di 

luar terminal 

 Lokasi yang 

jauh dari pusat 

kegiatan. 

 

 Pengelolaan 

Terminal 

Mojosari 

diambil alih 

oleh 

Pemerintah 

Provinsi 

 

 Relokasi 

terminal 

 Dukungan 

pemerintah 

berkaitan 

dengan 

kondisi 

fasilitas 

terminal 

 Banyaknya 

kendaraan 

pribadi 

 

Tabel 2.4 Analisis SWOT 

 STRENGTHS (S) 

 Angkutan bus di 

Terminal Kertajaya 

memiliki rute/trayek 

yang mampu melayani 

penumpang di 

Mojokerto. 

 Terminal Kertajaya 

menyediakan kan 

fasilitas pendukung 

yang memadai seperti 

kantin,smoking 

room,toilet, dan lain-

lain. 

 Keamanan Terminal 

Kertajaya kondusif 

 Lokasi terminal dekat 

dengan pusat kegiatan. 

 Daya tanggap petugas 

dalam pemberian 

WEAKNESSES 

(W) 

 Kurangnya 

kesadaran 

penumpang 

dalam 

penggunaan 

smoking room  

 Ketersediaan 

fasilitas 

ATM/money 

changer. 

 Ramainya 

pedagang 

asongan dan 

pengamen 

 Kurangnya 

permodalan 

sebagai 

penunjang 
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perhatian, tanggap 

terhadap 

permasalahan,sopan 

dan ramah. 

 Terpasangnya CCTV 

 

fasilitas 

 Tempat penitipan 

barang 

 

OPPORTUNIES (O) 

 Pengelolaan Terminal 

Kertajaya sudah 

diambil alih oleh 

Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur. 

 Tarif kendaraan umum 

relatif murah 

 Penertiban bus wajib 

masuk terminal 

 Sistem pembelian tiket 

dilakukan secara 

online 

 

STRATEGI SO (I) 

 Peningkatan kualitas 

pelayanan yang  baik 

 Terminal Kertajaya yang 
diambil alih oleh 

Pemerintah Provinsi 

memiliki peluang 

meningkatkan kawasan 

di dalam maupun diluar 

terminal agar dapat 

menarik penumpang Bus 

atau miklolet dengan 

pemasukan anggaran 

dana yang lebih besar  

STRATEGI WO 

(II) 

 Kebijakan tegas 

dari Pemerintah 

Provinsi selaku 

pengelola 

terminal agar 

sopir bus atau 

mikrolet tidak 

menaikkan atau 

menurunkan 

penumpang di 

luar terminal 

 Membangun 
prasarana dan 

sistem tentang 

kemudahan 

untuk menuju 

terminal yang 

bertujuan untuk 

memberikan 

kemudahan dan 

menarik para 

penumpang 

agar naik atau 

turun di 

terminal 
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TREATHS (T) 

 Rendahnya minat 

penumpang karena 

maraknya kendaraan 

online 

 Meningkatnya 

pendapatan 

masyarakat memicu 

ingin memiliki 

kendaraan pribadi. 

 Adanya terminal 

bayangan di daerah 

tertentu yang 

membuat 

keterlambatan 

keberangkatan 

STRATEGI ST(III) 

 Meningkatkan kawasan di 

sekitar terminal dan 

fasilitas yang ada agar 

menarik  

 

STRATEGI  

WT (IV) 

 Meberlakukan 

sanksi bagi sopir 

bus yang tidak 

mematuhi 

peraturan yang 

telah ditetapkan 

oleh dinas 

 

 

2.13 Penelitian Terdahulu 

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil 

berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat 

dijadikan berbagai pendukung. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan 

penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang 

digunakan dalam mengkaji peneitian yang dilakukan. 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan 

beberapa kesimpulan bahwa sebagian besar menggunakan beberapa metode 

macam seperti : Matriks SWOT, Importance Performance Analysis (IPA), 

Internal Factor Evaluation (IFE),  
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Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu 

 

NO Nama Judul Metode Kesimpulan 

1 Ahmad 

Muzakki,2018 

Evaluasi Kinerja 

Dan Pelayanan 

Terminal Bus 

Arjosari Di Kota 

Malang 

Importance 

Performance 

Analysis 

(IPA), 

Analisis 

SWOT. 

 Kinerja 

pelayanan 

terminal sudah 

memuaskan. 

Dari 12 atribut 

pernyataan yang 

ada di kuisioner 

terdapat 2 

atribut yang 

masuk dalam 

kuadran I. 

 Layanan 

keberangkatan 

masing-masing 

jurusan 

memiliki jadwal 

keberangkatan 

atau proses 

waktu layan 

rata-rata bus 

sangat bervaiasi 

 

2 M. Zainul 

Arifin,2014 

Evaluasi Kinerja 

Terminal Induk 

Kota Bekasi 

 IPA, IFE, 

EFE, SWOT 
 Banyak 

penumpang 

yang lebih 
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NO Nama Judul Metode Kesimpulan 

     Memilih untuk 

turun diluar 

terminal. Secara 

umum 

terminaltelah 

memenuhi 

standar terminal 

tipe A. banyak 

dari penumpang 

maupun 

operator 

angkutan umum 

(sopir) yang 

merasa tidak 

puas akan 

pelayanan 

terminal 

terutama pada 

atribut tempat 

tunggu 

penumpang dan 

pelataran parkir 

kendaraan 

pengantar 

3 Dody Tri 

Septian, 2016 

Kajian Kinerja 

Terminal 

Talangagung Di 

Kepanjen 

Kabupaten 

Malang 

IPA, SWOT, 

IFAS, 

EFAS 

 Ditinjau dari 

aspek rencana 

tata ruang 

wilayah Kab. 

Malang No.3 

Tahun 2010. 

Arahan 

pengembangan 

terminal 

Talangagung 

masih belum 

sesuai.  

 Ada beberapa 

fasilitas yang 

masih kurang 

pengadaannya. 
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NO Nama Judul Metode Kesimpulan 

4 Anang 

Bakhtiar, 2014 

Kajian Efetifitas 

Operasional 

Terminal 

Madyopuro 

Malang 

 
 IPA, SWOT 

 Diperlukan 

perbaikan 

aksesbilitas 

dapat 

meningkatkan 

fasilitas dan 

pelayanan 

terminal. 

 Diperlukan 

penambahan 

fasilitas yang 

diharapkan 

dapat 

menjadikan 

peningkatan 

keamanan. 

5 Wiranda Maria 

Pangalila,2017 

Evaluasi Kinerja 

Pelayanan 

Terminal  

Angkutan 

Umum di 

Terminal 

Malalayang 

Manado 

Evaluasi Kinerja 

Terminal,analisa 

antrian 

 Hampir semua 

trayek 

perhitungannya 

tidak dapat 

dilanjutkan 

karena intensitas 

lalulintas, 

tingkat 

kedatangan 

lebih besar dari 

keberangkatan. 

 Terjadi 

kemacetan 

karena semakin 

banyak 

kendaraan yang 

masuk . 

 

 

 

 

 

 


