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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 Indonesia sebagai negara yang sedang berusaha bangkit dari krisis 

multidimensi, memerlukan pembangunan yang menyeluruh, terpadu namun 

bertahap sekaligus sebagai upaya mengejar ketertinggalannya dari negara lain 

yang lebih maju. Kelancaran pembangunan, memerlukan sarana dan prasarana 

pendukung yang salah satunya adalah transportasi. Peranan transportasi sebagai 

pendukung, memiliki posisi penting dan strategis dalam pencapaian Pembangunan 

Nasional, kondisi transportasi yang bagus mengakibatkan, hasil-hasil 

pembangunan akan mudah disebarluaskan guna pemerataan pembangunan. 

Meskipun dalam pembangunan dan perencanaan transportasi perlu ditata dalam 

satu kesatuan yang terpadu. 

Terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda transportasi secara lancar 

dan tertib, maka di tempat-tempat tertentu perlu dibangun dan diselenggarakan 

terminal, selain dapat terciptanya keterpaduan intra dan antar moda, terminal juga 

bermanfaat bagi penumpang, pemerintah dan pengusaha jasa transportasi. 

Terminal Surakarta dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan 

angkutan, sehingga untuk melayani kegiatan ini perlu adanya keseimbangan 

antara kapasitas terminal dengan bus-bus yang masuk ke terminal. Ditinjau dari 

letaknya, Terminal Surakarta sangat strategis, karena terletak dititik temu dari 

beberapa jalur,yaitu dari Surabaya, Sragen, Karang Anyar, Wonogiri dan 

Purwodadi yang terkenal sangat padat dan rawan macet.  

Begitu besar manfaat terminal bagi masyarakat, seperti yang telah 

diuraikan di atas, maka atas dasar tersebut yang melatarbelakangi penelitian guna 

mengevaluasi kapasitas terminal di Terminal Surakarta dilakukan. 

 

 

 

 



Perumusan Masalah 

Adapun permasalahan dalam penelitan ini adalah : 

1). Bagaimana kinerja terminal Surakarta yang meliputi : 
a)  Fasilitas parkir kendaraan     

b) Ruang tunggu penumpang 

c) Ruang sirkulasi 

d) Fasilitas umum lainnya 

e) Cadangan lahan 

f) Apakah Terminal Surakarta mampu melayani 

2). Bagaimana Kapasitas parkir terminal surakarta yang meliputi : 

a) Akumulasi parkir terminal surakarta 

b) Indeks parkir terminal surakarta 

c) Durasi parkir terminal surakarta 

d) Volume parkir terminal surakarta 

e) Tingkat turnover parkir terminal surakarta 

f) Headway kendaraan yang masuk terminal surakarta 

g) Headway kendaraan yang keluar terminal surakarta 

 

Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

A). Mengetahui kinerja terminal Surakarta, apakah fasilitas – fasilitas yang 

ada di terminal Surakarta sudah memenuhi syarat sebagai terminal tipe A 

seperti : 

1) Mengetahui fasilitas parkir kendaraan  

2) Mengetahui ruang tunggu penumpang. 

3) Mengetahui ruang sirkulasi 

4) Mengetahui fasilitas umum lainnya 

5) Mengetahui cadangan lahan. 

B) Mengetahui kapasitas terminal Surakarta  seperti : 

1. Akumulasi parkir terminal surakarta 



2. Indeks parkir terminal surakarta 

3. Durasi parkir terminal surakarta 

4. Volume parkir terminal surakarta 

5. Tingkat turnover parkir terminal surakarta 

6. Headway kendaraan yang masuk terminal surakarta 

7. Headway kendaraan yang keluar terminal surakarta 

8. Mencarai alternatif penambahan lokasi parkir bila tidak memenihio lagi 

2. Manfaat penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ada dua yaitu manfaat secara 

teoritis dan manfaat secara praktis yaitu : 

Pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Teknik Sipil khususnya 

bidang transportasi. 

Sebagai masukan kepada Pemerintah selaku pemegang kebijaksanaan dalam 

pembangunannya. 

 

Batasan Masalah 

Agar tidak mengalami perluasan pembahasan, diberikan batasan-batasan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Penelitian hanya dilakukan di Terminal  Surakarta, sisi sebelah timur saja. 

2. Pencatatan kendaraan yang masuk dilakukan di pintu masuk terminal sebelah 

timur saja. 

3. Evaluasi kapasitas terminal penumpang menggunakan standar dari Dirjen 

Perhubungan Darat. 

4. Fasilitas yang ditinjau terdiri dari: fasilitas parkir kendaraan, ruang tunggu 

penumpang, ruang sirkulasi, fasilitas umum lainnya, dan  cadangan lahan.  

5. Fasilitas parkir ditinjau berdasarkan karakteristik parkirnya, seperti: headway 

di terminal, akumulasi parkir, volume parker, tingkat turnover parkir, indeks 

parkir dan durasi parkir.  

6. Bus yang masuk terminal dikelompokkan menjadi: bus AKAP dan AKDP, 

dengan anggapan semua bus yang masuk Terminal Surakarata sebelah timur 

menggunakan fasilitas parkir. 



 


