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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kota Surakarta merupakan salah  satu di antara kota besar di Indonesia 

yang saat ini mengalami proses pertumbuhan yang sangat pesat. Secara geografis 

wilayah Kota Surakarta berada antara 110º45’15”- 110º45’35” BT dan 7036’00”- 

7056’00” LS dengan luas wilayah 44,04 Km² yang terbagi menjadi lima 

Kecamatan (Sumber : Ditjen Cipta Karya Pekerjaan Umum Kota Surakarta ,28 

Maret 2017). Secara administrasi Kota Surakarta terletak di tengah wilayah eks-

Karisidenan Surakarta yang tergabung dalam kawasan Subosukawonosraten dan 

merupakan daerah tarikan perjalanan wilayah tersebut. Selain itu, Kota Surakarta  

juga merupakan simpul transportasi dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepadatan penduduk Kota Surakarta pada tahun 

2016 tercatat sebanyak 12.000 per Satu Kilometer Persegi (Sumber : 

http://solo.tribunnews.com/2016/08/30/kepadatan-penduduk-kota-solo-

mencapai-12000-jiwa-per-satu-kilometer-persegi, Diakses 28 Maret 2017). 

Dampak yang timbul dengan pertumbuhan tersebut adalah meningkatnya 

pergerakan manusia dan barang. Kelancaran mobilitas penumpang maupun 

barang sangat dipengaruhi oleh faktor sarana dan prasarana transportasinya.  

Angkutan umum menjadi salah  satu  sarana melakukan pergerakan. Setiap 

pergerakan pasti memerlukan apa yang disebut dengan pergantian moda,  baik 

moda yang paling sederhana sekalipun misalnya jalan kaki ke angkutan umum. 

Proses pergantian moda biasanya terjadi di tempat yang dinamakan dengan 

terminal. Untuk itu sudah barang tentu angkutan umum sangat memerlukan 

adanya prasarana terminal. Seiring bertambahnya penduduk Kota Surakarta maka 

kebutuhan akan sarana dan prasarana transportasi juga meningkat.  

Terminal merupakan simpul dalam sistem jaringan transportasi jalan yang 

berfungsi sebagai pelayanan umum yaitu, tempat untuk naik turun penumpang 

dan atau bongkar muat barang, untuk pengendalian lalu lintas dan angkutan 

kendaraan umum,  serta sebagai tempat intra dan antar moda transportasi. Sesuai 

dengan fungsi tersebut, maka penyelenggaraan terminal berperan sebagai 
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penunjang tersediannya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan 

lalu lintas dan pelayanan angkutan yang selamat, aman, cepat, tepat, teratur dan 

dengan biaya yang terjangkau. Suatu terminal dapat berupa bandara, stasiun 

kereta api, pelabuhan laut, dan juga terminal angkutan darat.  

Terminal yang ada di Kota Surakarta berjumlah tiga (3) terminal dengan 

kategori satu terminal induk  dan dua terminal kargo, dapat dilihat pada tabel 1.1 

di bawah ini: 

 

Tabel 1.1 

Lokasi Terminal di Kota Surakarta 

No Terminal Kategori 

1 Tirtonadi Terminal Induk Tipe A 

2 Jebres Terminal Kargo 

3 Pendaringan Terminal Kargo 

Sumber : Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Terminal Tirtonadi 

 

Di Kota Surakarta sendiri memiliki terminal angkutan darat yaitu Terminal 

Tirtonadi Surakarta. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan untuk 

menciptakan kelancaran lalu lintas khususnya angkutan darat, terminal ini perlu 

dikembangkan baik segi pelayanan maupun dari bentuk fisik terminal itu sendiri. 

Hal ini dikarenakan, terminal merupakan salah satu fasilitas publik yang perlu 

disediakan pemerintah dalam rangka untuk menunjang transportasi. 

Pembangunan Terminal Tirtonadi dilakukan beberapa tahap karena anggaran 

pemerintah pusat untuk kota Surakarta terbatas untuk setiap tahunnya. Dapat 

dilihat pada table 1.2 di bawah ini : 
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Tabel 1.2 

Tahapan Pembangunan Terminal Tirtonadi Kota Surakarta 

Tahap 
Tahun 

Pembangunan 

Alokasi  (Rp .000,-) 

APBN APBD I APBD II 

1 2008   1.000.000 

2 2009 9.650.000   

3 2010 7.183.000  14.682.877 

4 2011 8.185.160   

5 2012 10.701.128   

6 2013 7.200.500  9.472.000 

7 2014 9.630.000 4.882.219 9.630.000 

8 2015 58.694.242 5.826.172  

 JUMLAH 111.365.228 10.708.391 34.784.877 

TOTAL : 156.737.298 

Sumber : Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Terminal Tirtonadi 

 

Dari proyek pembangunan Terminal  Tirtonadi yang bertahap dengan 

jangka waktu yang relatif panjang dan anggaran pembiayaan yang  tidak sedikit. 

Pemerintah bertujuan untuk meningkatan pelayanan dan pendapatan yang masuk 

ke kas daerah. Investasi pembangunan yang sangat mahal,  pemerintah memiliki 

perkiraan tahun dimana pembangunan dengan anggaran yang tidak sedikit ini 

bisa terbayar. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting karena dapat 

menilai dan menganalisa kapan atau tahun berapa total pengeluaran untuk 

pembangunan ini bisa terbayar lunas. Selain itu, dengan adanya penelitian ini 

diharapkan bisa memberikan masukan kepada pengelola terminal untuk 

merencanakan pengembangan terminal lebih lanjut untuk meningkatkan 

pendapatan pemerintah. Dari paparan latar belakang masalah di atas melalui 

penelitian ini penulis akan mengkaji tentang investasi pembangunan proyek 

Terminal Tirtonadi tipe A.    
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B. Rumusan Masalah 

Bardasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan, masalah yang akan 

dianalisis pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

Menganalisa kelayakan ekonomi dan finansial Pembangunan Terminal Tirtonadi, 

meliputi : 

1. Apakah proyek pembangunan Terminal Tirtonadi dapat memberikan 

keuntungan sebelum umur ekonomis berakhir atau tidak ? 

2. Berapa lama Break Event Point (BEP) itu tercapai ? 

3. Apakah dengan adanya pembangunan Terminal Tirtonadi dapat 

meningkatkan pendapatan ? 

 

C. Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian yang penulis harapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bahwa proyek pembangunan Terminal Tirtonadi 

Surakarta dapat memberikan keuntungan sebelum umur ekonomis 

berakhir. 

2. Untuk mengetahui titik dimana biaya pengeluaran dan biaya pendapatan 

tidak mengalami kerugian dan keuntungan. 

3. Untuk mengetahui bahwa pembangunan proyek Terminal Tirtonadi layak 

dan menguntungkan untuk lebih dikembangkan. 

 

D. Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi perluasan dalam pembahasan tugas akhir ini, maka penulis 

memberikan batasan masalah, yaitu : 

1. Biaya hanya pada RAB pembangunan Terminal Tirtonadi dari tahun 2008 

sampai 2015. 

2. Penelitian ini hanya pada bangunan yang dikelola oleh terminal Tirtonadi. 

3. Terminal Tirtonadi mulai beroperasi tahun 2016. 

4. Data biaya pendapatan dan pengeluaran pada tahun 2016. 

5. Untuk luas area parkir kendaraan roda 2 sesuai dengan yang tersedia di 

Terminal Tirtonadi. 
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6. Untuk pembangunan tahun 2016 yaitu pembangunan Skybridge tidak 

masuk perhitungan dipenelitian ini karena pembangunan Skybridge belum 

di operasikan sehingga belum memberikan kontribusi pemasukan. 

7. Rincian perhitungan pendapatan tahun 2016, sebagai berikut : 

a. Retribusi Bus (bus AKAP, bus AKDP dan bus malam) 

b. Parkir/penitipan mobil dan motor 

c. Retribusi tempat penjualan tiket bus 

d. Retribusi kios  

e. Sewa Kios 

8. Rincian perhitungan pengeluaran tahun 2016, sebagai berikut : 

a. Biaya personal (gaji pegawai negeri, honorer, jasa kebersihan dan 

lain-lain) 

b. Biaya surat menyurat 

c. Biaya penyediaan alat komunikasi, air dan listrik 

d. Biaya perbaikan peralatan kantor 

e. Biaya penyediaan peralatan kantor 

f. Biaya penyediaan barang cetakan dan pengadaan 

g. Biaya makan dan minum 

h. Biaya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

i. Biaya pemeliharaan rutin atau berkala gedung dan kantor 

j. Biaya peningkatan penglolaan terminal 

k. Biaya kegiatan penciptaan keaman dan kenyamanan penumpang 

 

E. Lingkup Pembahasan 

Lokasi Penelitian yang penulis bahas dalam penyusunan tugas akhir ini 

berada di Jl. Jendral Ahmad Yani No 262 Kelurahan Gilingan Kecamatan 

Banjarsari, Kota Surakarta 

 

  


