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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pembangunan dibidang transportasi mempunyai peranan dalam 

menunjang keberhasilan suatu bangsa sehingga kelancaran arus transportasi 

antar daerah dengan daerah lain sangat dibutuhkan. Sehingga  hal ini 

mempengaruhi tingginya kebutuhan sarana dan prasarana transportasi untuk 

menunjang kelancaran pergerakan manusia. 

 Salah satu prasarana transportasi adalah terminal. Terminal adalah 

pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur 

kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang atau barang, 

serta perpindahan moda angkutan. (Perturan Gubernur Jateng No. 25 Tahun 

2017). Kabuapeten Sukoharjo memiliki terminal tipe B salah satunya Terminal 

Sukoharjo yang berlokasi di Jalan Wonogiri-Sukoharjo, Kelurahan Joho, 

Kecamatan Sukoharjo. 

 Terminal Sukoharjo memiliki luasan ±6.145 m2, beroperasi semenjak 

tahun 1990, melayani kendaraan umum untuk angkutan kota antar provinsi, 

angkutan kota dalam provinsi, angkutan kota dan atau angkutan pedesaan. 

Dalam desain Terminal Sukoharjo memiliki sejumlah permasalahan seperti tata 

layout bangunan yang mempengaruhi pola sirkulasi dalam terminal dan fasilitas 

terminal yang tidak memadai sebagai mana standar pelayanan terminal 

penumpang tipe B. 

 Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia 

Nomor  132 Tahun 2015 serta Perturan Gubernur Jateng Nomor 25 Tahun 

2017), pengelolaan terminal yang dulu dikelola kabupaten kota menjadi 

kewenangan Provinsi Jawa Tengah, maka Terminal Sukoharjo harus 

melengkapi standar pelayanan terminal penumpang tipe B. 

 Dengan mempertimbangkan permasalahan tersebut, kiranya perlu 

diadakan kajian mengenai evaluasi desain terminal, baik sirkulasi, zona 

pelayanan dalam terminal dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
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ketertarikan aktivitas terminal untuk pengembangan Terminal Sukoharjo agar 

memenuhi standar terminal penumpang tipe B. Maka dalam studi ini akan 

diangkat suatu kajian mengenai “Evaluasi Desain Terminal Sukoharjo - 

Jawa Tengah”.  

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi fasilitas Terminal Sukoharjo dikaitkan dengan standar 

kebutuhan fasilitas terminal penumpang tipe B ? 

2. Bagaimana sirkulasi penumpang dan kendaraan di terminal tersebut ? 

3. Bagaimana kinerja pelayanan terminal tersebut berdasarkan penilaian dan 

harapan ? 

4. Bagaimana desain yang tepat untuk kebutuhan pengembangan Terminal 

Sukoharjo ? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai 

berikut : 

1. Menganalisis fasilitas dan kesesuaian kebutuhan Terminal Sukoharjo 

dengan mengacu pada standar terminal tipe B. 

2. Menganalisis sirkulasi penumpang dan kendaraan  di terminal tersebut. 

3. Menghitung kinerja pelayanan terminal berdasarkan penilaian dan harapan. 

4. Merencanakan desain yang tepat untuk kebutuhan pengembangan Terminal 

Sukoharjo sesuai dengan peran dan fungsi sebagai terminal penumpang tipe 

B. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Memperkaya pengetahuan dan memperdalam ilmu tentang Transpotasi 

khususnya tentang terminal. 



 
3 

 

2. Memberikan informasi kepada pemberi dan pelaksana kebijakan (decision 

marker), agar dapat diambil langkah yang tepat dalam pengembangan 

Terminal Sukoharjo sebagai terminal penumpang tipe B. 

3. Sebagai bahan referensi tentang terminal. 

 

E. Batasan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan yang ada, perlu ditetapkan batasan-batasan, 

sehingga dapat terarah dan terfokus pada tujuan penelitian yang akan dicapai. 

Batasan masalah yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 

1. Analisis fasilitas Terminal Sukoharjo dengan mengacu pada standar sesuai 

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017. 

2. Penilaian terhadap tingkat pelayanan terminal dengan metode tingkat 

kepentingan dan tingkat kepuasan (Importance Performance Analysis) 

menggunakan kuisioner. 

3. Perencanan difokuskan pada fasilitas terminal dengan pembagian zona 

pelayanan dalam terminal dengan rencana gambar 2 dimensi. 

 

F. Keaslian Penelitian 

 Penelitian berjudul “Evaluasi Desain Terminal Sukoharjo -Jawa 

Tengah” belum pernah dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian 

sebelumnya yang memiliki kesesuaian topik dengan penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Redesain Terminal Kartasura (Dian, 2014). 

2. Evaluasi dan Pengembangan Terminal Penumpang Tipe B Studi Kasus : 

Terminal Malengkeri Kota Makassar (Hadiance, 2013). 

3. Perencanaan Pengembangan Terminal Penumpang Bangsri Kecamatan 

Bangsri Kabupaten Jepara (Saputra, 2008). 

4. Evaluasi Lokasi dan Tapak Terminal Tipe C Studi Kasus : Sub Terminal 

Delanggu, Kabupaten Klaten (Saputro, 2007). 

 

 


