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ABSTRAK 
 

Penyelenggaraan angkutan umum jalur Terminal Krian yang mempunyai jumlah 
armada terbanyak sebesar 223 kendaraan yaitu pada jalur HB2 yang berjarak panjang 
mencapai 28 Km, jalur HG berjarak 22 Km, jalur HF berjarak 13 Km, jalur HJ 
berjarak 12 Km, jalur HK berjarak 23 Km, dan jalur HN1 berjarak 18 Km  harus 
ditata kembali dalam suatu kebutuhan penumpang dan jaringan trayek yang benar-
benar dapat menjangkau, memenuhi kebutuhan masyarakat dalam suatu daerah. Dan 
pelaksanaannya harus terkoordinasi serta didukung oleh semua pihak. 
    Untuk mengetahui kondisi suatu kebutuhan penumpang dan jaringan trayek yang 
benar-benar dapat menjangkau seluruh daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat 
dalam suatu daerah, maka perlu dilakukan serangkaian kegiatan survai di lapangan 
seperti survai inventarisasi angkutan kota, survai statis di luar terminal, survai naik 
turun penumpang (on bus survai) dan survai wawancara penumpang di atas 
kendaraan dan di pinggir jalan, selanjutnya mengadakan evaluasi dan, perhitungan 
terhadap study kebutuhan penumpang dan  penataan jaringan trayek angkutan umum 
(MPU) di Kota Sidoarjo. 
    Dalam hasil studi yang dilakukan jumlah armada yang melayani trayek angkutan 
kota jalur Terminal Krian di Kota Sidoarjo per hari mencapai 156 unit dengan jumlah 
total kendaraan aktifnya sebanyak 199 unit, maka hal ini menunjukkan tidak 
efektifnya trayek mencapai 43 unit yang tidak beroperasi. Sehingga hal ini bisa 
dijadikan acuan bagi Pemerintah Sidoarjo dalam menetapkan kebijaksanaan dibidang 
lalu lintas dan angkutan jalan khususnya dalam penyelenggaraan angkutan kota di 
Kabupaten Sidoarjo. 
 
Kata Kunci : Kebutuhan Penumpang, Penataan Jaringan Trayek, Angkutan Umum,             

Unjuk Kerja Operasional, Biaya Operasi Kendaraan, Survai 
Lapangan. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Transportasi merupakan komponen utama dalam sistem kehidupan, sistem 

pemerintahan, dan sistem kemasyarakatan. Kondisi sosial dan tingkat kepadatan 

penduduk suatu wilayah akan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 

transportasi di wilayah tersebut. Di perkotaan kecenderungan yang terjadi adalah 

meningkatnya jumlah penduduk yang tinggi karena tingkat kelahiran maupun 

urbanisasi yang berimplikasi pada semakin padatnya jumlah penduduk, sehingga 

secara langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi daya saing dari 

transportasi di suatu wilayah. 

Masalah transportasi darat berupa arus lalu lintas yang besar sering tak 

dapat diikuti oleh penyediaan sarana dan prasarana yang melayaninya. Maka dari 

itu dalam meningkatkan pelayanan di bidang transportasi yang ada sekarang 

maupun yang akan datang sangat perlu diadakan perbaikan, pembenahan dan 

pergantian di segala hal, baik itu jaringan jalan, jaringan trayek angkutan maupun 

cara pelayanan dan manajemen, hal ini ditujukan agar dapat kesesuaian dengan 

situasi dan kondisi yang ada dari waktu ke waktu, yang tentunya akan terus 

berubah dan berkembang seperti halnya jumlah penduduk yang meningkat 

mengakibatkan permintaan akan pelayanan jasa transportasi juga akan meningkat 

begitu juga dengan perubahan jasa tata guna lahan.  
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Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan berkembangnya 

pertumbuhan suatu perkotaan akan mengakibatkan kebutuhan pelayanan angkutan 

perkotaan khususnya angkutan kota, peranan pelayanan angkutan ini sangat vital 

bagi pengguna jasa angkutan umum di Kota Sidoarjo, karena sampai saat ini 

belum ada alternatif lain yaitu pelayanan angkutan umum yang murah seperti 

yang dilayani oleh angkutan kota. 

Dalam bidang sosial ekonomi dari tahun ke tahun kawasan Krian 

mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, hal tersebut dapat dilihat dari semakin 

banyaknya berdiri pusat perbelanjaan, perkantoran, tempat-tempat pendidikan dan 

lain-lain. Sebagai penunjang kegiatan tersebut dan untuk memberikan kesempatan 

yang luas bagi penduduk Krian untuk melakukan aktivitas sehari-hari terutama di 

bidang transportasi kota, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo 

menyediakan transportasi berupa angkutan umum perkotaan, yaitu dikelola oleh 

koperasi dengan keterbatasan jumlah armada. 

Angkutan kota yang dibahas adalah angkutan kota Lyn HF (jurusan 

Terminal Krian – Bakalan – Tarik), angkutan kota Lyn HJ (jurusan Terminal 

Krian – Sukodono), angkutan kota Lyn HB2 (jurusan Terminal Krian – Wonoayu 

– Sidoarjo ), angkutan kota Lyn HK (jurusan Terminal Krian – Tropodo –Tarik – 

M.Rowo), angkutan kota Lyn HG (jurusan Terminal Krian – Sidomulyo – Karang 

pilang), angkutan kota Lyn HN.1 (jurusan Terminal Krian – Trosobo– Terminal 

Taman – Terminal Bungurasih).   

Untuk mendapatkan alternatif pemecahan masalah yang dibahas maka 

perlu mengadakan studi mengenai kebutuhan penumpang dan penataan jaringan 
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trayek angkutan umum perkotaan di Kota Sidoarjo khususnya di Terminal Krian, 

studi ini memberikan alternatif usaha pemenuhan jumlah angkutan umum 

perkotaan yang diperlukan masyarakat yang menggunakan jasa transportasi publik 

di Krian. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Melihat kondisi seperti yang sudah dijelaskan, maka permasalahan dari 

permasalahan dari pelaksanaan studi kebutuhan penumpang dan penataan jaringan 

trayek angkutan kota (jalur Terminal Krian Sidoarjo) di Kabupaten Sidoarjo 

adalah: 

1. Berapa jumlah penumpang pada saat ini yang membutuhkan sarana angkutan 

kota yang ada di Kota Sidoarjo (Jalur Terminal Krian Sidoarjo) yang terdiri 

dari beberapa lyn angkutan kota. 

2. Apakah sudah cukup jumlah armada angkutan kota pada saat ini yang 

diperlukan dan bila kurang bagaimana cara mengatasinya untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat pengguna jasa transportasi tersebut di Kota Sidoarjo. 

3. Apakah sudah berjalan dengan baik metode penataan pola jaringan trayek 

pada angkutan kota dan tingkat pelayanan angkutan kota di Kabupaten 

Sidoarjo. 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Dengan mengetahui permasalahan yang ada, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam tugas akhir ini adalah : 
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1. Mengetahui jumlah penumpang yang membutuhkan angkutan umum 

perkotaan (Jalur Terminal Krian Sidoarjo). 

2. Menghitung kebutuhan angkutan umum perkotaan di Kota Sidoarjo (Jalur 

Terminal Krian Sidoarjo). 

3. Melakukan evaluasi terhadap pola jaringan trayek angkutan kota di Kota 

Sidoarjo (Jalur Terminal Krian Sidoarjo). 

 

1.4  Batasan Masalah 

Setelah mempelajari masalah yang timbul, maka evaluasi ini dibatasi oleh : 

1. Peninjauan ruas dan kondisi ruas yang dibahas hanya terhadap jaringan jalan 

pada saat dilalui trayek. 

2. Analisa kapasitas jalur hanya memperhatikan angkutan kota yang sudah ada. 

3. Analisa kapasitas hanya mengetahui efisiensi dan type angkutan kota yang 

sesuai dengan jumlah penumpang. 

4. Kondisi lalu lintas hanya meninjau pada peak hours dan off peak hours. 

5. Analisa operasional trayek (BOK) tidak dibahas. 

6. Angkutan kota yang dibahas adalah angkutan kota Lyn HF (jurusan Terminal 

Krian – Bakalan – Tarik), angkutan kota Lyn HJ (jurusan Terminal Krian – 

Sukodono), angkutan kota Lyn HB2 (jurusan Terminal Krian – Wonoayu – 

Sidoarjo ), angkutan kota Lyn HK (jurusan Terminal Krian – Tropodo –Tarik 

– M.Rowo), angkutan kota Lyn HG (jurusan Terminal Krian – Sidomulyo – 

Karang pilang), angkutan kota Lyn HN.1 (jurusan Terminal Krian – Trosobo– 

Terminal Taman – Terminal Bungurasih). 
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1.5  Manfaat Penelitian 

Setelah mempelajari permasalahan yang timbul, maka manfaat penelitian 

yang diharapkan dalam tugas akhir adalah : 

1. Guna melakukan pengkajian terhadap demand (permintaan) angkutan yang 

ada pada saat ini di daerah studi untuk melihat berbagai permasalahan yang 

muncul sebelum perencanaan pelayanan angkutan kota dilaksanakan. 

2. Guna mengidentifikasi dan memahami kebutuhan penumpang sehingga dapat 

menyusun peringkat permasalahan. 

3. Guna mengenali pola jaringan trayek yang ada di Kota Sidoarjo sehingga 

dapat dijamin jaringan trayek yang sebaiknya digunakan di Sidoarjo. 

 

1.6 Lokasi Studi 

 Lokasi studi berada di Terminal Krian, dimana dalam melakukan survei 

dilakukan pada tiap rute yang dilalui oleh angkutan kota di masing-masing trayek. 

Adapun lokasi studi ini merupakan sarana umum yang masih digunakan oleh 

masyarakat Sidoarjo yang menggunakannya sebagai sarana umum. Terminal 

Krian digunakan sebagai lokasi studi karena lokasi ini masih sangat dibutuhkan 

oleh masyarakat mengingat lokasinya yang berada ditengah kota, sehingga 

memudahkan masyarakat pengguna angkutan kota untuk memanfaatkannya. 

Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk Sidoarjo, Terminal Krian 

sangatlah penting keberadaannya, berikut ini adalah peta jaringan trayek dan 

lokasi studi yang ada di kabupaten Sidoarjo (Gambar 1.1) dan (Gambar 1.2)  : 
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                                         Gambar 1.2 Lokasi studi          
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