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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

  Pada bab ini akan di paparkan teori-teori yang relevan dan terkait dengan studi 

yang dilakukan. Teori-teori tersebut digunakan sebagai dasar melakukan penelitian. 

Tinjauan pustaka meliputi sistem transportasi secara umum, jaringan transportasi laut, 

transportasi penyebrangan, pengertian dan peran pelabuhan, pemilihan rute, kualitas 

pelayanan, dan standar pelayanan penumpang angkutan penyeberangan, serta sintesa 

penelitian. 

2.1  Sistem Transportasi  

 Transportasi adalah kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari satu 

tempat ke tempat lain. Dalam transportasi terdapat unsur pergerakan (movement), dan 

secara fisik terjadi perpindahan tempat atas barang atau penumpang dengan atau tanpa 

alat angkut ke tempat lain. Sistem transportasi merupakan suatu bentuk keterikatan dan 

keterkaitan antara penumpang, barang, prasarana, dan sarana yang berinteraksi dalam 

rangka perpindahan orang atau barang yang tercakup dalam suatu tatanan, baik secara 

alami maupun buatan/rekayasa (Hadihardaja dkk, 1997).  

Menurut Tamin (2000), kebutuhan akan pelayanan transportasi bersifat sangat 

kualitatif dan mempunyai ciri yang berbeda-beda sebagai fungsi dari waktu, tujuan 

perjalanan, frekuensi, jenis kargo yang diangkut, dan lain-lain. Pelayanan transportasi 

yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan pergerakan menyebabkan sistem transportasi 

tersebut tidak berguna. Secara ekonomi, ketidakefisienan sistem transportasi atau 

permasalahan transportasi merupakan pemborosan besar. Tujuan dasar perencanaan 

transportasi adalah memperkirakan jumlah serta kebutuhan akan transportasi pada 

masa mendatang atau pada tahun rencana yang akan digunakan untuk berbagai 

kebijakan investasi perencanaan transportasi. Untuk lebih memahami dan 

mendapatkan pemecahan masalah yang terbaik, perlu dilakukan pendekatan secara 

sistem transportasi. Sistem transportasi secara menyeluruh (makro) dapat dipecahkan 
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menjadi beberapa sistem yang lebih kecil (mikro) yang masing-masing saling terkait 

dan mempengaruhi (Tamin, 2000). Sistem transportasi tersebut terdiri dari:  

1. Sistem kegiatan  

2. Sistem jaringan prasarana transportasi  

3. Sistem pergerakan lalu lintas  

4. Sistem kelembagaan  

Pergerakan lalu lintas timbul karena adanya proses pemenuhan kebutuhan. Setiap 

tata guna lahan atau sistem kegiatan mempunyai jenis kegiatan tertentu yang akan 

membangkitkan pergerakan dan menarik pergerakan dalam proses pemenuhan 

kebutuhan. Pergerakan yang berupa manusia dan/atau barang tersebut membutuhkan 

moda transportasi (sarana) dan media (prasarana) tempat moda transportasi tersebut 

bergerak. Prasarana transportasi yang diperlukan merupakan sistem jaringan yang 

meliputi system jaringan jalan raya, kereta api, terminal bus, bandara, dan pelabuhan 

laut. Interaksi antara sistem kegiatan dan sistem jaringan inilah yang menghasilkan 

pergerakan manusia dan/atau barang dalam bentuk pergerakan kendaraan dan/atau 

orang (pejalan kaki), inilah yang kemudian dikenal sebagai system pergerakan. Sistem 

kegiatan, sistem jaringan, dan sistem pergerakan akan saling mempengaruhi dan saling 

dan berinteraksi dalam sistem transportasi makro.  

 Hubungan dasar antara sistem kegiatan, sistem jaringan, dan system pergerakan 

dapat disatukan dalam beberapa urutan tahapan, yang biasanya dilakukan secara 

berurutan sebagai berikut :  

• Aksesibilitas dan mobilitas  

Ukuran potensial atau kesempatan untuk melakukan perjalanan. Tahapan ini 

bersifat lebih abstrak jika dibandingkan dengan empat tahapan yang lain. 

Tahapan ini mengalokasikan masalah yang terdapat dalam sistem transportasi 

dan mengevaluasi pemecahan alternatif.  

• Pembangkit lalu lintas  

Membahas bagaimana pembangkit dapat bangkit dari suatu tata guna lahan atau 

dapat tertarik ke suatu tata guna lahan.  
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• Sebaran penduduk  

Membahas bagaimana perjalanan tersebut disebarkan secara geografis di dalam 

daerah perkotaan (daerah kajian).  

• Pemilihan moda transportasi  

Menentukan faktor yang mempengaruhi pemilihan moda transportasi untuk 

tujuan perjalanan tertentu.  

• Pemilihan rute  

Menentukan faktor yang mempengaruhi pemilihan rute dari setiap zona asal 

dan ke setiap zona tujuan. 

2.2  Jaringan Transportasi Laut 

 Jaringan pelayanan transportasi laut berupa trayek dibedakan menurut kegiatan 

dan sifat pelayanannya. Jaringan trayek transportasi laut dalam negeri terdiri dari: 

1. Jaringan trayek transportasi laut utama yang menghubungkan antar pelabuhan 

yang berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi, 

2. Jaringan trayek transportasi laut pengumpan yaitu yang menghubungkan 

pelabuhan yang berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi dengan 

pelabuhan yang bukan berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi. 

 Dalam sistem jaringan transportasi laut, dilakukan klasifikasi secara umum 

sistem jaringan transportasi laut yang terdiri terdiri atas tatanan kepelabuhanan, alur 

pelayaran, dan kriteria teknis yang akan dijelaskan di sub-bab berikut.  

2.2.1  Tatanan kepelabuhanan 

Tatanan kepelabuhanan terdiri atas pelabuhan umum dan pelabuhan khusus. 

Pelabuhan umum terdiri atas: 

a. Pelabuhan internasional hub. Pelabuhan internasional hub dan pelabuhan 

internasional dikembangkan untuk: 

• melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut 

nasional dan internasional dalam jumlah besar; 

• menjangkau wilayah pelayanan sangat luas; dan 

• menjadi simpul jaringan transportasi laut internasional. 
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b. Pelabuhan nasional, Pelabuhan nasional dikembangkan untuk: 

• melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut 

nasional  

• dan internasional dalam jumlah menengah; 

• menjangkau wilayah pelayanan menengah; dan 

• memiliki fungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut nasional. 

c. Pelabuhan regional, Pelabuhan regional dikembangkan untuk: 

• melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut nasional dan 

regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam 

jumlah menengah; dan 

• menjangkau wilayah pelayanan menengah. 

d. Pelabuhan Lokal 

• melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut regional dan 

daerah, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam 

jumlah menengah; dan 

• menjangkau wilayah pelayanan bawah 

e. Pelabuhan khusus. 

Pelabuhan khusus dikembangkan untuk menunjang pengembangan 

kegiatan atau fungsi tertentu. Pelabuhan khusus dapat dialihkan fungsinya 

menjadi pelabuhan umum dengan memperhatikan sistem transportasi laut. 

Pelabuhan khusus ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya 

di bidang transportasi laut setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan 

bupati/walikota. 

2.2.2  Alur pelayaran 

 Alur pelayaran terdiri atas alur pelayaran internasional dan alur pelayaran 

nasional.  

Alur Pelayaran Internasional terdiri atas: 

• alur Laut Kepulauan Indonesia;  
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• jaringan pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan internasional hub 

dan pelabuhan internasional 

• jaringan pelayaran yang menghubungkan antara pelabuhan internasional hub 

dan pelabuhan internasional dengan pelabuhan internasional di negara lain. 

Alur pelayaran nasional terdiri atas: 

• alur pelayaran yang menghubungkan pelabuhan nasional dengan pelabuhan 

internasional atau pelabuhan internasional hub; 

• alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan nasional; 

• alur pelayaran yang menghubungkan antara pelabuhan nasional dan 

pelabuhan regional; dan 

• alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan regional. 

 Alur pelayaran internasional ditetapkan berdasarkan kriteria yang berlaku 

secara internasional dan peraturan perundangundangan. Alur pelayaran nasional 

ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi laut. 

 

2.2.3  Kriteria Teknis 

Pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional ditetapkan dengan 

kriteria: 

1. berhadapan langsung dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia dan/atau jalur 

pelayaran internasional; 

2. berjarak paling jauh 500 (lima ratus) mil dari Alur Laut Kepulauan Indonesia 

atau jalur pelayaran internasional; 

3. bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN dalam sistem 

transportasi antarnegara; 

4. berfungsi sebagai simpul utama pendukung pengembangan produksi kawasan 

andalan ke pasar internasional; 

5. berada di luar kawasan lindung; dan 

6. berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 12 (dua belas) 

meter untuk pelabuhan internasional hub dan 9 (sembilan) meter untuk 

pelabuhan internasional. 
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Pelabuhan nasional ditetapkan dengan kriteria: 

1. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN dalam 

sistem transportasi antarprovinsi; 

2. berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan andalan ke 

pasar nasional; 

3. memberikan akses bagi pengembangan pulau-pulau kecil dan kawasan 

andalan laut, termasuk pengembangan kawasan tertinggal; 

4. berada di luar kawasan lindung; dan 

5. berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 9 (sembilan) 

meter. 

 

Pelabuhan regional ditetapkan dengan kriteria: 

1. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN atau PKW  

2. dalam sistem transportasi antarprovinsi; 

3. berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan andalan ke 

pasar  

4. regional; 

5. memberikan akses bagi pengembangan kawasan andalan laut, kawasan 

pedalaman  

6. sungai, dan pulau-pulau kecil, termasuk pengembangan kawasan tertinggal; 

7. berada di luar kawasan lindung; dan 

8. berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 4 (empat) meter. 

 

Pelabuhan lokal ditetapkan dengan kriteria: 

1. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW atau PKL 

dalam sistem transportasi antarkabupaten/kota dalam satu provinsi; 

2. berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan budi daya di 

sekitarnya ke pasar lokal; 

3. berada di luar kawasan lindung; 
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4. berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 1,5 (satu 

setengah) meter; dan 

5. dapat melayani pelayaran rakyat. 

Kriteria teknis pelabuhan internasional hub, pelabuhan internasional, pelabuhan 

nasional, pelabuhan regional, dan pelabuhan lokal ditetapkan oleh menteri yang tugas 

dan tanggung jawabnya di bidang transportasi laut. 

Sumber : (http://www.penataanruang.com/transportasi-laut.html) 

www.dishub.go.id 

  

2.3  Transportasi Penyeberangan 

 Menurut Puriningsih (2018), Indonesia  merupakan  negara  gugusan  kepulauan  

dimana  kondisi  geografis  gugusan kepulauan berupa perbukitan dan pegunungan, 

membuat jarak transportasi antara kabupaten dan pulau yang  satu dengan  kabupaten  

dan pulau  lainnya  relatif sangat  jauh. Dengan  keistimewaan  kondisi geografis 

tersebut, mengakibatkan perekonomian antar wilayah dan aktivitas penduduknya 

bergantung kepada  transportasi.  Semakin  tinggi  mobilitas  penduduk  mengakibatkan  

tingginya  frekuensi permintaan  layanan  transportasi,  maka  dapat  dianggap  jasa  

transportasi  merupakan  permintaan lanjutan dari kegiatan masyarakat. Meskipun 

kondisi saat ini telah ada konektivitas transportasi darat dan laut, layanan transportasi 

yang ada saat ini dirasakan kurang maksimal, walaupun telah didukung oleh layanan 

transportasi udara untuk melintasi wilayah yang kondisi geografisnya relatif ekstrim 

dan jauh. Mobilitas penduduk nusantara untuk melakukan aktivitas pelayaran niaga 

dengan kerajaan asing  telah  dilakukan sebelum  tahun  50 Masehi  (yang tercatat  

dalam  bentuk  lisan  maupun relief candi), dimana pelayaran nusantara merupakan  

wujud aktivitas  migrasi penduduk ke  kawasan yang lebih jauh, sampai dengan 

pengangkutan  barang dagangan  (Yuliati, 2016).  Dengan posisi  strategis nusantara  

yang  disinggahi  kapal  asing  saat  melewati  nusantara  untuk  berdagang  rempah  

dengan penduduk lokal, mengakibatkan nenek  moyang dapat  mengadaptasi teknologi 

perkapalan  pada saat itu,  seperti  kapal  Jung  Jawa, kapal  Lancang  Kuning, perahu  

Phinisi  dan Patorani.  Perkembangan teknologi sarana  transportasi laut inilah yang  

http://www.dishub.go.id/
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menjadikan Indonesia dikenal di  kawasan, mulai dari Malaya, Vietnam hingga ke 

Tanjung Harapan. 

 Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai 

jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang 

dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta 

muatannya (Peraturan Menteri Perhubungan No. 104 Tahun 2017). Kriteria lintas 

penyeberangan adalah :  

1. Menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang terputus 

oleh laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau;   

2. Melayani lintas dengan tetap dan teratur, berdasarkan jadwal yang ditetapkan;   

3. Berfungsi sebagai jembatan bergerak dimana pergerakan lalu lintas dan 

pemindahan penumpang dan kendaraan beserta muatannya dengan kapal 

penggerak. 

4. Hubungan antara dua pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan 

penyebrangan, antara pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan 

penyebrangan dan terminal penyebrangan, dan antara dua terminal penyebrangan 

dengan jarak tertentu 

5. Tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan pengangkutnya 

6. Rencana tata ruang wilayah; dan 

7. Jaringan trayek angkutan laut sehingga dapat mencapai optimalisasi keterpaduan 

angkutan intra dan antar moda. 

2.4 Pengertian dan Peran Pelabuhan 

 Menurut Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 2001 Pasal 1 ayat 1, tentang 

kepelabuhanan, pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di 

sekitarnya dengan batas - batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan 

kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik 

turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas 

keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat 

perpindahan intra dan antar moda transportasi.   
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 Menurut Triatmodjo (1992) pelabuhan (port) merupakan suatu daerah  perairan 

yang terlindung dari gelombang dan digunakan sebagai tempat berlabuhnya kapal 

maupun kendaraan air lainnya yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan 

penumpang, barang maupun hewan, reparasi, pengisian bahan bakar dan lain 

sebagainya yang dilengkapi dengan dermaga tempat menambatkan kapal, kran-kran 

untuk bongkar muat barang, gudang transit, serta tempat penyimpanan barang dalam 

waktu yang lebih lama, sementara menunggu penyaluran ke daerah tujuan atau 

pengapalan selanjutnya. Selain itu, pelabuhan merupakan pintu gerbang serta 

pemelancar hubungan antar daerah, pulau bahkan benua maupun antar bangsa yang 

dapat memajukan daerah belakangnya atau juga dikenal dengan daerah pengaruh. 

Daerah belakang ini merupakan daerah yang mempunyai hubungan kepentingan 

ekonomi, sosial, maupun untuk kepentingan pertahanan yang dikenal dengan 

pangkalan militer angkatan laut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 

Tentang Kepelabuhan, pelabuhan memiliki peran sebagai berikut : 

1. Simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;  

2. Pintu gerbang kegiatan perekonomian; 

3. Tempat kegiatan alih moda transportasi;  

4. Penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;  

5. Tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang; dan  

6. Mewujudkan Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara 

2.5 Pemilihan Rute 

 Tahap pemilihan rute, dimana volume pengguna disebarkan melalui rute-rute 

yang mungkin dipilih. Pada tahap ini, beberapa faktor yang menjadi pertimbangan yang 

menentukan pengguna untuk memilih rute sesuai yang diinginkannya. Faktor tersebut 

dapat berupa kondisi operasi dan pelayanan, yang berupa kualitas, kehandalan, dan 

keteraturan, selain itu juga dipertimbangkan waktu tempuh, jarak, biaya, kemacetan, 

dan antrian, jenis manuver yang dibutuhkan, jenis jalan raya, pemandangan, 

kelengkapan rambu dan marka jalan, serta kebiasaan pengguna (Tamin, 2000). 

Beberapa tingkat kondisi keseimbangan pada sistem transportasi yaitu: 
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1. Keseimbangan Jaringan Jalan 

Setiap pelaku pergerakan mencoba mencari rute terbaik dengan 

meminimumkan biaya perjalanan 

2. Keseimbangan Jaringan Multimoda 

Setiap pelaku pergerakan mencoba meminimumkan biaya perjalanan dengan 

memilih moda dan rute tertentu 

3. Keseimbangan Sistem (Moda, Tujuan, Waktu) 

Nilai biaya perjalanan konsisten dengan arus yang terjadipada semua sistem 

jaringan. 

Model pemilihan rute dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa faktor:  

1. Perbedaan persepsi pribadi tentang apa yang diartikan dengan biaya perjalanan 

karena adanya perbedaan kepentingan atau informasi yang tidak jelas dan tidak 

tepat mengenai kondisi lalu lintas.  

2. Apakah pengaruh kemacetan di ruas jalan diperhitungkan dalam pemodelan.   

Kegunaan dalam pemilihan rute untuk mempermudah : 

1. Pengujian kekurangan pada sistem transportasi yang ada 

2. Evaluasi dampak perbaikan pada sistem yang ada 

3. Penentuan skala prioritas pembangunan 

4. Pengujian alternatif usulan sistem transportasi 

 Sebelum dilakukan analisis pemilihan rute input data yang harus tersedia antara 

lain adalah sebagai berikut :  

1. Data jarak, kapasitas jalan, waktu tempuh, biaya perjalanan tiap ruas jalan yang 

menghubungkan zona asal i ke zona tujuan j 

2. Sebaran perjalan antar zona ( matriks asal & tujuan dalam bentuk perjalanan 

/smp) 

3. Variabel yang mempengaruhi pelaku perjalanan 

4. Variabel yang terukur (kuantitatif), waktu tempuh, jarak tempuh, biaya 

perjalanan (ongkos/bahan bakar) 
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5. Varibel tak terukur (kualitatif), pemandangan alam, aman dan nyaman , 

kebiasaan, informasi rute yang salah,  

 Metode pemilihan rute yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model 

Stochastic Traffic Assignment. Model ini lebih realistis karena menyebarkan arus yang 

ada ke banyak rute dengan memperhatikan kecenderungan setiap pengendara dalam 

memilih rute (Irawan, 2014). 

1. Metode ini mengasumsikan pelaku perjalanan akan mengambil rute tercepat, 

tetapi tidak yakin mana rute tercepat tersebut.  

2. Waktu tempuh untuk setiap rute yang dianggap pelaku perjalanan sebagai rute 

tercepat dihasilkan dengan seleksi secara acak sebaran yang mempunyai rata-

rata waktu tempuh sebenarnya dari rute tersebut.  

3. Hanya satu rute yang akan digunakan antara setiap pasangan zona i dan j, 

penjumlahan arus lalu lintas antara zona i dan j menghasilkan tingkat keacakan 

pembebanan tersebut.  

2.6 Kualitas Pelayanan 

 Menurut Goetsh dan Davis (Tjiptono, 2006) kualitas merupakan suatu kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang 

memenuhi dan melebihi harapan. Rangkuti (2008) menyatakan bahwa, salah satu cara 

agar penjualan jasa suatu perusahaan lebih unggul dibandingkan dengan para 

pesaingnya adalah dengan memberikan pelayanan yang berkualitas dan bermutu, yang 

memenuhi tingkat kepentingan konsumen. Tingkat kepentingan konsumen terhadap 

jasa yang akan mereka terima dapat dibentuk berdasarkan pengalaman dan saran yang 

mereka peroleh. Konsumen memilih pemberi jasa berdasarkan peringkat kepentingan. 

Dan setelah menikmati jasa tersebut mereka cenderung akan membandingkannya 

dengan yang mereka harapkan. 

 Berdasarkan pendapat para ahli di atas mengenai pengertian kualitas pelayanan, 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa “kualitas pelayanan adalah totalitas dari 

kemampuan pihak penyelenggara pelayanan atau penyedia jasa pelayanan dalam 

memberikan layanan akan jasa maupun layanan administrasi kepada 
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pelanggan/masyarakat, yang dapat memenuhi kebutuhan dan dapat memberikan 

kepuasan kepada pelanggan berdasarkan kesesuaian dengan harapan dan kenyataan 

yang diterima oleh pelanggan/ masyarakat”. 

2.7 Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 39 

Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyebrangan, Standar 

pelayanan penumpang angkutan penyebrangan merupakan acuan bagi penyedia jasa. 

Standar yang dimaksud meliputi standar pelayanan di pelabuhan penyebrangan dan 

standar pelayanan di kapal angkutan penyebrangan. 

Standar pelayanan penumpang di pelabuhan penyebrangan paling sedikit meliputi:  

a. Keselamatan: jenis pelayanan berupa informasi dan fasilitas untuk keselamatan 

dan informasi dan fasilitas untuk kesehatan 

b. Keamanan: jenis pelayanan berupa fasilitas keamanan, petugas keamanan, 

informasi gangguan kemanan, dan lampu penerangan 

c. Kehandalan/keteraturan: jenis pelayanan berupa layanan penjualan tiket 

d. Kenyamanan: jenis pelayanan berupa ruang tunggu, toilet, mushola, lampu 

penerangan, fasilitas pengatur suhu, dan fasilitas lajur penumpang. 

e. Kemudahan/keterjangkauan: jenis pelayanan berupa informasi pelayanan, 

informasi gangguan perjalanan kapal, informasi angkutan lanjutan, fasilitas 

layanan penumpang, tempat parkir, dan pelayanan bagasi penumpang. 

f. Kesetaraan: jenis pelayanan berupa fasilitas bagi penumpang penumpang 

difable dan ruang ibu menyusui.  

Standar pelayanan penumpang di dalam kapal angkutan penyeberangan paling sedikit 

meliputi: 

a. Keselamatan: jenis pelayanan berupa informasi dan fasilitas untuk keselamatan 

dan informasi dan fasilitas untuk kesehatan 

b. Keamanan: jenis pelayanan berupa fasilitas keamanan, petugas keamanan, 

informasi gangguan keamanan, dan lampu penerangan. 
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c. Kenyamanan: jenis pelayanan berupa fasilitas pengatur suhu, lampu 

penerangan, tingkat kebisingan, mushola, toilet, kantin/kafetaria, ruang publik, 

dan informasi larangan merokok. 

d. Kemudahan/Keterjangkauan: jenis pelayanan berupa informasi perjalanan dan 

informasi gangguan perjalanan kapal, 

e. Kesetaraan: jenis pelayanan berupa ruang khusus untuk kursi roda dan ruang 

ibu menyusui. 

2.8 Analisis Konjoin (Conjoint Analysis) 

 Menurut Murti (2002, p3), Analisis konjoin merupakan metode survey 

pengumpulan data dan analisis multivariate  yang khusus digunakan untuk  memahami 

preferensi konsumen tentang multiatribut suatu produk atau pelayanan. Analisis ini 

didasarkan pada anggapan sederhana dimana konsumen dalam penelitian ini yaitu 

pengguna jasa penyeberangan rute Panjang-Tanjung Priok akan mengevaluasi nilai 

dari sebuah obyek dengan mengkombinasikan beberapa varian nilai yang diberikan 

oleh masing-masing atribut. Dengan demikian, konsumen dapat memberikan estimasi 

preferensi yang terbaik dengan menilai obyek yang dibentuk dari kombinasi atribut-

atributnya (Hair, et.al, 1998). Penilaian subyektif preferensi yang unik untuk setiap 

individu menjadi konsep dasar dari analisis Conjoint dan menjadi konsep dasar dalam 

pengukuran nilai obyek. Formula analisis Conjoint dengan model dasar sebagai 

berikut: 

μ(X) = ∑

𝑚

𝑖=1

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗

𝑘

𝑗=1

 

dimana: 

µ(X) adalah seluruh utility dari suatu alternative 

aij adalah koefisien utility parth-worth atau dari atribut ke-i dan level ke-j 

ki adalah banyaknya level atribut i 

m adalah banyaknya atribut 

xij adalah dummy variabel atribut ke-i level ke-j 

 Dalam prosesnya, analisis konjoin akan memberikan ukuran kuantitatif terhadap 

tingkat kegunaan (utility) dan kepentingan relative (relative importance) suatu atribut 

dibandingkan dengan atribut lain.  Hal ini dilakukan melalui pertimbangan psikologis 
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atau preferensi konsumen (Green & Tull, 1988 dalam Maryanti, 2009).  Lebih lanjut, 

nilai-nilai ini dapat digunakan untuk membantu menyeleksi atribut-atribut suatu 

produk/jasa yang perlu untuk ditingkatkan dalam pelayanan. Selanjutnya Supranto 

(2004) menjelaskan analisis konjoin berguna untuk menentukan  kepentingan relatif 

yang dikaitkan pelanggan pada atribut yang penting, dan utility yang dikaitkan pada 

tingkatan atau level atribut yang akan ditawarkan. Informasi ini diturunkan dari 

evaluasi pelanggan, yang terdiri dari atribut dan tingkatan atau levelnya.  Tahapan 

dalam merancang dan melaksanakan analisis conjoin ditampilkan dalam gambar 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber : Supranto, 2004 

 

 

 Pendekatan pasangan dua atribut atau profil penuh digunakan untuk 

pembentukan stimulus.  Responden dipresentasikan dengan stimulus yang terdiri dari 

kombinasi tingkatan/level atribut.  Stimulus merupakan kombinasi dari tingkat atribut 

yang ditentukan oleh peneliti.  Para konsumen diminta mengevaluasi secara subjektif 

stimulus yang dinyatakan dalam keinginan mereka.  Responden akan menilai (to rate) 

atau membuat peringkat (to rank) stimulus dengan menggunakan skala yang tepat dan 

Perumusan masalah 

Merancang kombinasi atribut (stimuli) 

Menentukan metode pengumpulan data 

Uji reliabilitas dan validitas hasil 

Interprestasi hasil 

Memilih prosedur analisis konjoin 

 GAMBAR 2. 1  

TAHAPAN ANALISIS KONJOIN 
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data yang diperoleh kemudian dianalisis.  Hasil analisis diinterpretasikan keandalan 

dan kesahihannya (reliability and validity) kemudian dievaluasi  (Supranto, 2004).     

2.9 Analisis Gap  

 GAP Analysis digunakan sebagai alat evaluasi yang menitik beratkan pada 

kesenjangan kinerja. Analisis ini digunakan untuk mengetahui kesenjangan antara 

persepsi dan ekspektasi konsumen serta mengidentifikasi tindakan yang diperlukan 

agar mampu mengurangi kesenjangan tersebut dan mencapai kinerja yang diharapkan 

pada masa mendatang. Oleh sebab itu, perusahaan ingin mengetahui gap antara persepi 

dan ekspektasi konsumen terhadap kualitas layanan (Jienardhy, 2017).  

 Model kualitas jasa untuk mengetahui tingkat pencapaian kepuasan konsumen 

yang dikembangkan oleh Parasuraman, Berry dan Zeithaml (Yamit, 2001) dalam upaya 

mengenali kesenjangan (gap), ada 5 macam gap yaitu: 1) gap tentang mengetahui 

harapan konsumen akan pelayanan, 2) gap tentang memiliki desain dan standar 

pelayanan yang tepat, 3) gap tentang memberikan layanan berdasarkan standar, 4) gap 

tentang memberikan pelayanan sesuai dengan janji, dan 5) gap tetang perbedaan 

persepsi dengan harapan konsumen terhadap pelayanan. 

2.10 Analisis Isi (Content Analysis) 

 Menurut Berelson & Kerlinger, analisis isi merupakan suatu metode untuk 

mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematik, objektif, dan kuantitatif 

terhadap pesan yang tampak (Wimmer & Dominick). Sedangkan menurut Budd,2 

analisis isi adalah suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah 

pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi 

yang terbuka dari komunikator yang dipilih.  

Prinsip analisis isi berdasarkan definisi di atas: 

a) Prinsip sistematik 

Ada perlakuan prosedur yang sama pada semua isi yang dianalisis. Periset tidak 

dibenarkan menganalisis hanya pada isi yang sesuai dengan perhatian dan 

minatnya, tetapi harus pada keseluruhan isi yang telah ditetapkan untuk diriset. 

b) Prinsip objektif 
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Hasil analisis tergantung pada prosedur riset bukan pada orangnya. Kategori 

yang sama bila digunakan untuk isi yang sama dengan prosedur yang sama, maka 

hasilnya harus sama, walaupun risetnya beda. 

c) Prinsip kuantitatif 

Mencatat nilai-nilai bilangan atau frekuensi untuk melukiskan berbagai jenis isi 

yang didefinisikan. Diartikan juga sebagai prinsip digunakannya metode 

deduktif. 

d) Prinsip isi yang nyata 

Yang diriset dan dianalisis adalah isi yang tersurat (tampak) bukan makna yang 

dirasakan periset. Perkara hasil akhir dari analisis nanti menunjukkan adanya 

sesuatu yang tersembunyi, hal itu sah-sah saja. Namun semuanya bermula dari 

analisis terhadap isi yang tampak. 

 Penggunaan Analisis Isi mempunyai beberapa manfaat atau tujuan. McQuail 

dalam buku Mass Communication Theory 3 mengatakan bahwa tujuan dilakukan 

analisis terhadap isi pesan komunikasi adalah:  

• Mendeskripsikan dan membuat perbandingan terhadap isi media;  

• Membuat perbandingan antara isi media dengan realitas sosial;  

• Isi media merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial dan budaya serta sistem 

kepercayaan masyarakat; 

• Mengetahui fungsi dan efek media;  

• Mengevaluasi media performance;  

• Mengetahui apakah ada bias media. 

 Menurut Ahmad J (2018), Analisis isi mengupas suatu teks dengan objektif 

untuk mendapatkan gambaran dari suatu isi apa adanya, tanpa campur tangan peneliti. 

Penelitian menghilangkan bias, keberpihakan dan kecenderungan tertentu dari peneliti. 

Hasil analisis isi benar-benar mencerminkan isi dari suatu teks dan bukan akibat 

subjektifitas peneliti. Untuk mendapatkan hasil yang objektif,  ada dua aspek penting 

yang harus diperhatikan, yaitu validitas dan reabilitas. Validitas berkaitan dengan 

apakah analisis isi mengukur apa yang benar-benar diukur. Sementara reabilitas 
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berkaitan dengan apakah analisis isi akan menghasilkan temuan yang sama walaupun 

dilakukan oleh orang yang berbeda. 

2.11  Sintesa Penelitian  

 Seperti yang sudah dibahas dalam latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi arahan peningkatan kualitas pelayanan penyeberangan penumpang 

rute Panjang-Tanjung Priok. Penelitian-penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi pengguna dalam memilih rute penyebrangan dapat berdampak 

pada arahan peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa 

penyebrangan. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, dapat ditentukan 

aspek dan variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini.  Variabel penelitian 

sendiri merupakan suatu atribut atau sifat dari orang, obyek ataupun kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan juga 

kemudian akan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:61). Berikut perbandingan 

variabel-variabel yang digunakan oleh penelitian terdahulu, dan variabel yang akan 

diteliti oleh penulis seperti pada Tabel II.2. 

2.11.1   Identifikasi Variabel 

 Pada tahap identifikasi variabel dalam penelitian ini akan diuraikan beberapa 

referensi yang dianggap mampu menjadi penentu faktor-faktor apa yang akan diambil 

dalam pemilihan rute Panjang-Tanjung Priok dan peningkatan kualitas penyebrangan 

rute Panjang-Tanjung Priok. Berikut kumpulan variabel faktor yang paling 

mempengaruhi preferensi penumpang penyeberangan memilih rute Panjang-Tanjung 

Priok serta tingkat pelayanan eksisting penyeberangan penumpang rute Panjang-

Tanjung Priok : 
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TABEL II. 1  

IDENTIFIKASI VARIABEL 

No. Sumber Variabel  

1 Asril Kurniadi, ST.,MT, dkk. Studi Pemilihan Metoda Trip 

Assignment Untuk Pemodelan Kebutuhan Transportasi 

Kotamadya Surabaya. 

Pemilihan rute : 

1. Biaya 

2. Jarak 

3. Waktu 

2 Parsaoran Situmeang dan Medis S Surbakti. Analisa 

Pemilihan Rute Perjalanan Belawan – Simpang Pos Padang 

Bulan  Medan.  

Pemilihan rute : 

1. Biaya Perjalanan 

2. Waktu tempuh perjalanan 

3. Umur 

4. Pengeluaran 

3 Joko Siswanto dan Bambang Riyanto (2014). Pengembangan 

Model Preferensi Perilaku Pemilihan Rute Transportasi 

Darat Dengan Analisis Conjoint Di Kota Semarang.  

Atribut berdasarkan pada konsep perilaku 

terhadap transportasi, yaitu :  

1. Kepadatan 

2. kenyamanan   

3. Keramaian  

4. Persepsi pada fasilitas   

5. Kemudahan   

6. Keamanan  

4 Oki Endrata Wijaya (2016). Optimasi Tingkat Pelayanan 

Dermaga Pada Pelabuhan Bakauheni Provinsi Lampung. 

Standar Pelayanan minimum : 

1. Persyaratan pelayanan untuk penumpang  

2. Persyaratan pelayanan untuk pemuatan 

kendaraan di kapal penyebrangan,  

3. Persyaratan pelayanan kecepatan kapal  

4. Persyaratan pelayanan pemenuhan jadwal 

kapal 

5. Persyaratan pelayanan kenyamanan 

penumpang,  
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No. Sumber Variabel  

6. Persyaratan konstruksi kapal untuk 

pelayanan penumpang,  

7. Persyaratan jalan penumpang keluar/ 

masuk kapal 

5 Juwanda (2017)  Analisis Kebijakan Tol Laut Pelabuhan 

Panjang Lampung.  

Faktor karakteristik sistem transportasi : 

1. waktu  

2. biaya  

3. Tingkat pelayanan  

6 Siti Khodijah dan Saino. Analisis Faktor Yang 

Mempengaruhi Keputusan Penggunaan Jasa Kapal Roro 

Gili Iyang Rute Bawean-Paciran.  

Faktor yang mempengaruhi keputusan 

konsumen : 

1. Pekerjaan 

2. Pendapatan 

3. Tarif tiket 

4. Proses belajar 

5. Keluarga 

6. Budaya 

7. Bukti fisik 

8. Gaya hidup 

9. Kenyamanan 

10. Media informasi  

11. Kebutuhan 

12. Layanan  

13. Teman 

14. Keamanan  
 Sumber : Hasil Analisis, 2019 
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 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui terdapat beberapa kesamaan antar variabel yang digunakan oleh sumber 

lain. Maka dari itu perlu adanya pemilihan variabel yang relevan untuk dapat disesuaikan dengan kodisi eksisting wilayah 

studi beserta alasannya.  

TABEL II. 2  

PERBANDINGAN VARIABEL ANTARA PENELITIAN DENGAN PENELITIAN TERDAHULU 

Variabel A B C D E F Keterangan Justifikasi Verifikasi 

 Pemilihan rute 

Biaya √ √   √  Tidak Diambil Variabel biaya tidak 

digunakan karena 

biaya penyeberangan 

dilihat dari total biaya 

perjalanan penumpang 

Variabel kurang 

relevan dengan 

penelitian 

Jarak √ √     Tidak Diambil Variabel ini tidak 

diambil karena jarak 

penyebrangan tidak 

berpengaruh dalam 

peningkatan kualitas 

pelayanan 

penyebrangan 

Variabel kurang 

relevan dengan 

penelitian 

Waktu √ √   √  Diambil  Waktu sebagai salah 

satu pertimbangan 

penumpang dalam 

pemilihan rute 

Digunakan sebagai 

variabel waktu 

Pemilihan Rute 

Umur  √     Tidak Diambil variabel ini tidak 

diambil karena umur 

tidak berpengaruh 

Variabel kurang 

relevan dengan 

penelitian 
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Variabel A B C D E F Keterangan Justifikasi Verifikasi 

signifikan terhadap 

pemilihan rute 

Pengeluaran  √     Tidak Diambil variabel ini tidak 

diambil karena 

pengeluaran telah 

tergolong dalam 

komponen biaya 

perjalanan 

Variabel tidak 

relevan dengan 

penelitian 

 Konsep Perilaku Terhadap Transportasi 

Kepadatan        Tidak Diambil Variabel ini tidak 

diambil karena 

kepadatan sudah 

termasuk kedalam 

variabel kenyamanan 

Variabel kurang 

relevan dengan 

penelitian 

kenyamanan     √   √ Diambil Variabel ini diambil 

karena kenyamanan 

sangat mempengaruhi 

preferensi penumpang 

penyeberangan 

Digunakan sebagai 

variabel 

kenyamanan  

Keramaian        Tidak Diambil variabel ini tidak 

diambil karena 

keramaian tepi jalan  

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

pemilihan rute  

penyebrangan 

Variabel tidak 

relevan dengan 

penelitian 

Persepsi pada 

fasilitas  

  √    Tidak Diambil Variabel ini tidak 

diambil karena 

fasilitas termasuk 

kedalam faktor 

pemilihan moda 

Variabel tidak 

relevan dengan 

penelitian 
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Variabel A B C D E F Keterangan Justifikasi Verifikasi 

Kemudahan        Tidak Diambil Variabel ini tidak 

diambil karena 

kemudahan  tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

pemilihan rute  

penyebrangan 

Variabel kurang 

relevan dengan 

penelitian 

Keamanan      √ Diambil Variabel ini diambil 

karena keamanan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

preferensi penumpang 

penyeberangan 

Digunakan sebagai 

variabel keamanan 

Standar Pelayanan Minimum 

Persyaratan 

pelayanan untuk 

penumpang  

   √   Diambil Persyaratan pelayanan 

untuk penumpang 

sebagai salah satu 

pertimbangan dalam 

arahan peningkatan 

kualitas pelayanan 

penyeberangan 

Digunakan sebagai 

variabel standar 

pelayanan 

penumpang 

Persyaratan 

pelayanan untuk 

pemuatan 

kendaraan di 

kapal 

penyebrangan,  

   √   Tidak Diambil Variabel ini tidak 

diambil karena 

Persyaratan pelayanan 

untuk pemuatan 

kendaraan di kapal 

penyebrangan terlalu 

detail kedalam 

konstruksi kapal 

Variabel tidak 

relevan dengan 

penelitian 
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Variabel A B C D E F Keterangan Justifikasi Verifikasi 

Persyaratan 

pelayanan 

kecepatan kapal  

   √   Diambil Diambil sebagai salah 

satu arahan 

peningkatan kualitas 

pelayanan 

Digunakan sebagai 

variabel kecepatan 

kapal 

Persyaratan 

pelayanan 

pemenuhan 

jadwal kapal 

   √   Tidak Diambil Tidak diambil karena 

kurang relevan dengan 

penelitian 

Variabel kurang 

relevan dengan 

penelitian 

Persyaratan 

pelayanan 

kenyamanan 

penumpang 

   √   Tidak Diambil Tidak diambil karena 

sudah terdapat di 

standar pelayanan 

penumpang 

Variabel kurang 

relevan dengan 

penelitian 

Persyaratan 

konstruksi kapal 

untuk pelayanan 

penumpang   

   √   Tidak Diambil Komponen tersebut 

terlalu detail karena 

digunakan untuk 

konstruksi kapal 

Variabel tidak 

relevan dengan 

penelitian 

Persyaratan 

jalan 

penumpang 

keluar/ masuk 

kapal 

   √   Tidak Diambil Komponen tersebut 

terlalu detail karena 

digunakan untuk 

desain pelabuhan dan 

kapal 

Variabel tidak 

relevan dengan 

penelitian 

Persyaratan 

pelayanan untuk 

penumpang  

   √   Diambil Persyaratan pelayanan 

untuk penumpang 

sebagai salah satu 

pertimbangan dalam 

arahan peningkatan 

kualitas pelayanan 

penyeberangan 

Digunakan sebagai 

variabel standar 

pelayanan 

penumpang 

Faktor Karakteristik Sistem Transportasi 

Waktu  √ √   √  Diambil Waktu sebagai salah 

satu pertimbangan 

Digunakan sebagai 

variabel waktu  
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Variabel A B C D E F Keterangan Justifikasi Verifikasi 

penumpang dalam 

pemilihan rute 

Biaya √ √   √  Tidak Diambil Variabel biaya tidak 

digunakan karena 

biaya penyeberangan 

dilihat dari total biaya 

perjalanan penumpang 

Variabel kurang 

relevan dengan 

penelitian 

Tingkat 

Pelayanan 

relatif 

  √  √  Tidak Diambil Variabel ini tidak 

diambil karena tingkat 

pelayanan relatif 

sudah dijabarkan 

dalam standar 

pelayanan penumpang 

angkutan 

penyebrangan 

Variabel kurang 

relevan dengan 

penelitian 

Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen 

Pekerjaan      √ Tidak Diambil Variabel ini tidak 

diambil karena 

pekerjaan  tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

pemilihan rute  

penyebrangan 

Variabel kurang 

relevan dengan 

penelitian 

Pendapatan      √ Tidak Diambil Variabel ini tidak 

diambil karena 

pendapatan  tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

pemilihan rute  

penyebrangan 

Variabel kurang 

relevan dengan 

penelitian 
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Variabel A B C D E F Keterangan Justifikasi Verifikasi 

Tarif tiket √ √   √ √ Tidak Diambil  Variabel ini tidak 

diambil karena tarif 

tiket kurang relevan 

dengan penelitian 

Variabel kurang 

relevan dengan 

penelitian 

Proses belajar      √ Tidak Diambil Variabel ini tidak 

diambil karena proses 

belajar  tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

pemilihan rute  

penyeberangan 

Variabel kurang 

relevan dengan 

penelitian 

Keluarga      √ Tidak Diambil Variabel ini tidak 

diambil karena 

keluarga  tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

pemilihan rute  

penyeberangan 

Variabel kurang 

relevan dengan 

penelitian 

Budaya      √ Tidak Diambil Variabel ini tidak 

diambil karena budaya  

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

pemilihan rute  

penyeberangan 

Variabel kurang 

relevan dengan 

penelitian 

Bukti fisik      √ Tidak Diambil Variabel ini tidak 

diambil karena bukti 

fisik  tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

pemilihan rute  

penyeberangan 

Variabel kurang 

relevan dengan 

penelitian 
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Variabel A B C D E F Keterangan Justifikasi Verifikasi 

Gaya hidup      √ Tidak Diambil Variabel ini tidak 

diambil karena gaya 

hidup  tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

pemilihan rute  

penyeberangan 

Variabel kurang 

relevan dengan 

penelitian 

Media 

informasi  

     √ Tidak Diambil Variabel ini tidak 

diambil karena media 

informasi  tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

pemilihan rute  

penyeberangan 

Variabel kurang 

relevan dengan 

penelitian 

Kebutuhan      √ Tidak Diambil Variabel ini tidak 

diambil karena 

kebutuhan  tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

pemilihan rute  

penyebrangan 

Variabel kurang 

relevan dengan 

penelitian 

Teman      √ Tidak Diambil Variabel ini tidak 

diambil karena teman  

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

pemilihan rute  

penyeberangan 

Variabel kurang 

relevan dengan 

penelitian 

Keamanan   √   √ Diambil Variabel ini diambil 

karena keamanan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Digunakan sebagai 

variabel keamanan 
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Variabel A B C D E F Keterangan Justifikasi Verifikasi 

preferensi penumpang 

penyeberangan 
  Sumber : Hasil Analisis, 2019 

Keterangan : 

- A : Asril Kurniadi, ST.,MT, dkk 

- B : Parsaoran Situmeang dan Medis S Surbakti 

- C : Joko Siswanto dan Bambang Riyanto 

- D : Oki Endrata Wijaya 

- E  : Juwanda 
- F : Siti Khodijah dan Saino 

TABEL II. 3  

VARIABEL TERPILIH 

Variabel Tolak Ukur Indikator Sumber Tolak Ukur Indikator 

Waktu Waktu tempuh tercepat dalam rute yang terpilih Faktor utama yang 

mempengaruhi pemilihan rute 

Kenyamanan Jenis pelayanan kenyamanan penumpang angkutan 

penyeberangan : 

b. Fasilitas pengatur suhu 

c. Fasilitas kebersihan 

d. Lampu penerangan 

e. Tingkat kebisingan 

f. Musholla 

g. Toilet 

h. Kantin 

i. Ruang Publik 

j. Informasi larangan merokok 

Peraturan Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia Nomor 39 

Tahun 2015 Tentang Standar 

Pelayanan Penumpang Angkutan 

Penyebrangan 
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Variabel Tolak Ukur Indikator Sumber Tolak Ukur Indikator 

Keamanan Standar keamanan pelayanan penumpang angkutan 

penyeberangan : 

a. Petugas keamanan (petugas berseragam dan 

mudah terlihat) 

b. Informasi gangguan keamanan (tersedia stiker 

yang mudah terlihat dan jelas terbaca) 

c. Fasilitas keamanan (Tersedia CCTV) 

d. Lampu penerangan (intensitas cahaya 200-300 

lux) 

Peraturan Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia Nomor 39 

Tahun 2015 Tentang Standar 

Pelayanan Penumpang Angkutan 

Penyeberangan 

Standar pelayanan 

penumpang 

Standar pelayanan penumpang angkutan 

penyebrangan di pelabuhan penyebrangan meliputi : 

a. Keselamatan 

- Informasi dan fasilitas keselamatan 

(mudah terlihat dan terjangkau antara lain 

: alat pemadam kebakaran, petunjuk jalur 

evakuasi, titik kumpul evakuasi, nomor 

telepon darurat) 

- Infromasi dan fasilitas kesehatan (mudah 

terlihat dan terjangkau, antara lain : 

petugas kesehatan, perlengkapan P3K), 

kursi roda, tandu. 

b. Keamanan 

- Fasilitas keamanan (tersedia CCTV) 

- Petugas keamanan (tersedia petugas 

bersegaram dan mudah terlihat) 

- Informasi gangguan keamanan (tersedia 

stiker yang mudah terlihat dan jelas 

terbaca 

- Lampu penerangan (intensitas cahaya 

200-300 lux) 

c. Kenyamanan 

Peraturan Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia Nomor 39 

Tahun 2015 Tentang Standar 

Pelayanan Penumpang Angkutan 

Penyeberangan  
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Variabel Tolak Ukur Indikator Sumber Tolak Ukur Indikator 

- Ruang tunggu (untuk satu orang minimum 

0,6 𝑚2, area bersih 100% dan tidak berbau 

yang berasal dari dalam area terminal 

penumpang 

- Toilet (tersedia 1 toilet untuk 50 

penumpang dan jumlah toilet wanita dua 

kali toilet pria dan area bersih 100% dan 

tidak berbau yang berasal dari dalam 

toilet) 

- Mushola (tersedia sesuai kapasitas 

pelabuhan penyebrangan dan area bersih 

100% dan tidak berbau yang berasal dari 

dalam toilet) 

- Lampu penerangan (intensitas cahaya 

200-300 lux) 

- Fasilitas pengatur suhu (suhu terminal 

penumpang maksimal 270C 

- Fasilitas lajur penumpang (tersedia 

fasilitas lajur penumpang yang terpisah 

dengan lajur kendaraan 

d. Kemudahan/Keterjangkauan 

- Informasi pelayanan (informasi dalam 

bentuk visual diletakkan di tempat 

strategis yang mudah terlihat dan jelas 

terbaca dan informasi dalam bentuk audio 

harus jelas terdengar dengan intensitas 

suara 20 dB lebih besar dari kebisingan 

yang ada 

- Informasi gangguan perjalanan kapal 

(informasi diumumkan maksimal 10 menit 

setelah terjadi gangguan dan jelas 
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Variabel Tolak Ukur Indikator Sumber Tolak Ukur Indikator 

terdengar dengan intensitas suara 20 dB 

lebih besar dari kebisingan yang ada 

- Informasi angkutan lanjutan (penempatan 

mudah terlihat dan jelas terbaca) 

- Fasilitas Layanan Penumpang 

(memberikan informasi perjalanan kapal 

dan layanan menerima pengaduan, 

mempunyai tempat dan 1 meja kerja 

- Tempat parkir (luas tempat parkir 

disesuaikan dengan lahan yang tersedia 

dan sirkulasi kendaraan masuk, keluar dan 

parkir lancar 

- Pelayanan bagasi penumpang (tersedia 

porter berseragam yang memiliki identitas 

dan mudah terlihat) 

e. Kehandalan  

- Layanan penjualan tiket (maksimum 5 menit 

per nama penumpang) 

f. Kesetaraan 

- Fasilitas bagi penumpang difable (terdapat 

mobile ramp dengan kemiringan maksimum 

200 untuk penyambung dari platform ke 

kapal 

- Ruang ibu menyusui (tersedia ruang khusus 

beserta fasilitas lengkap untuk ibu menyusui 

dan bayi 

 

Standar pelayanan penumpang angkutan 

penyebrangan di kapal penyebrangan : 

a. Keselamatan 

- Informasi dan fasilitas keselamatan (mudah 

terlihat dan terjangkau antara lain : alat 

Peraturan Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia Nomor 39 

Tahun 2015 Tentang Standar 

Pelayanan Penumpang Angkutan 

Penyeberangan  
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Variabel Tolak Ukur Indikator Sumber Tolak Ukur Indikator 

pemadam kebakaran, petunjuk jalur evakuasi, 

titik kumpul evakuasi, nomor telepon darurat) 

- Infromasi dan fasilitas kesehatan (mudah 

terlihat dan terjangkau, antara lain : petugas 

kesehatan, perlengkapan P3K), kursi roda, 

tandu. 

b. Keamanan 

- Fasilitas keamanan (tersedia CCTV) 

- Petugas keamanan (tersedia petugas 

bersegaram dan mudah terlihat) 

- Informasi gangguan keamanan (tersedia 

stiker yang mudah terlihat dan jelas terbaca 

- Lampu penerangan (intensitas cahaya 200-

300 lux) 

c. Kenyamanan  

- Fasilitas pengatur suhu ( suhu dalam ruang 

kapal maksimal 270C) 

- Fasilitas kebersihan (area bersih 100% dan 

tidak berbau yang berasal dari dalam kapal) 

- Lampu penerangan (intensitas cahaya 200-

300 lux) 

- Tingkat kebisingan (intensitas suara 

maksimal 85 dB) 

- Mushola (tersedia musholla dan area bersih 

100% dan tidak berbau yang berasal dari 

dalam musholla) 

- Toilet (tersedianya 1 toilet untuk 50 

penumpang dan jumlah toilet wanita 2 kali 

toilet pria dan area bersih 100% dan tidak 

berbau yang berasal dari dalam toilet) 
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Variabel Tolak Ukur Indikator Sumber Tolak Ukur Indikator 

- Kantin/Kafetaria (harus menggunakan 

kompor/alat pemanas listrik, sistem lubang 

angina/ventilasi udara dan pembuangan air 

kotor harus terpisah dengan ruang 

penumpang, dan area bersih 100% dan tidak 

berbau yang berasal dari dalam kantin) 

- Ruang Publik (Kapal yang memuat lebih dari 

50 penumpang, harus disediakan ruangan 

untuk tempat santai penumpang) 

- Informasi larangan merokok (harus tersedia, 

mudah terlihat dan terbaca) 

d. Kemudahan/Keterjangkauan 

- Informasi pelayanan (informasi dalam 

bentuk visual diletakkan di tempat strategis 

yang mudah terlihat dan jelas terbaca dan 

informasi dalam bentuk audio harus jelas 

terdengar dengan intensitas suara 20 dB 

lebih besar dari kebisingan yang ada 

- Informasi gangguan perjalanan kapal 

(informasi diumumkan maksimal 10 menit 

setelah terjadi gangguan dan jelas terdengar 

dengan intensitas suara 20 dB lebih besar 

dari kebisingan yang ada 

e. Kesetaraan 

- Ruang khusus untuk kursi roda (harus 

tersedia) 

- Ruang ibu menyusui (tersedia ruang khusus 

beserta fasilitas lengkap untuk ibu menyusui 

dan bayi) 
Sumber : Hasil Analisis, 2019


