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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Peraturan Presiden Nomor. 62 tahun 2011 tentang penataan ruang, 

ruang adalah wadah yang meliputi ruang baik darat, laut dan udara dalam 

kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain dalam melakukan 

kegiatan dan memelihara keberlangsungan hidupnya. Ruang merupakan wujud 

dari struktur ruang dan pola ruang. Pada Peraturan Presiden Nomor. 62 tahun 

2011, struktur ruang merupakan susunan atas permukiman dan sistem jaringan 

prasarana maupun sarana sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang 

hirarkis memiliki hubungan fungsional. Sistem jaringan prasarana dan sarana 

pendukung dalam struktur ruang sebagai infrastruktur dasar, salah satunya seperti 

infrastruktur transportasi. Infrastruktur transportasi merupakan alat untuk 

meningkatkan aksesibilitas atau hubungan dari suatu daerah karena aksesibilitas 

sering dikaitkan dengan daerah. Infrastruktur transportasi berperan penting dalam 

perkembangan wilayah dalam kemudahan dan kemampuan suatu wilayah atau 

ruang untuk diakses atau dijangkau (Andriansyah, 2016). 

Kota Bandar Lampung memiliki populasi dari 1 juta jiwa yang mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kota Bandar 

Lampung memenuhi kriteria menjadi salah satu kota metropolitan. Menurut 

Soemantri (2014) peningkatan jumlah penduduk dan semakin kompleksnya 

kegiatan penduduk diperkotaan, maka kebutuhan sarana transportasi semakin 

meningkat. Upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup, penduduk akan mendatangi 

pusat-pusat pelayanan yang menyediakan berbagai kebutuhan hidup, berupa 

barang dan jasa(urban mobility/pergerakan perkotaan). Oleh karena itu, penduduk 

memerlukan pelayanan transportasi untuk memudahkan berbagai aktivas 

kebutuhan hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung sebagai 

pusat kota, diharuskan memiliki memiliki pelayanan perkotaan yang memadai, 

seperti BRT untuk melayani pergerakan diperkotaan. 

Kota Bandar Lampung memiliki Bus Rapid Transit (BRT) yang beroperasi di 

Trayek Rajabasa – Panjang. Bus Rapid Transit (BRT) moda transportasi yang 

cepat dengan mengkonbinasikan kualitas transportasi kereta dan fleksibilitas bus 
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(Thomas, 2001). Bus Rapid Transit (BRT) adalah salah satu jenis alat transportasi 

umum berupa bus dengan sistem yang terintegrasi. Tujuan dari adanya Bus Rapid 

Transit (BRT) adalah untuk mengubah pandangan dari masyarakat mengenai 

angkutan umum terutama pada bus. BRT Trans Bandar Lampung memiliki 

fasilitas seperti halte, interior yang sama dengan BRT lainnya. Namun, pada BRT 

Trans Bandar Lampung belum memiliki jalan berupa jalur khusus BRT sebagai 

prasarana pergerakan. 

Pada bulan desember tahun  2019, World Health Organization (WHO) 

mengidentifikasi wabah yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory 

Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2) atau Covid-19 yang dapat menular pada 

manusia dan hewan. Wabah virus ini berasal dari Wuhan di negara China. Pada 

akhir tahun 2019, Indonesia terdampak virus Covid-19. Pada saat awal pandemi, 

angkutan umum sempat tidak beroperasi dikarenakan dengan alasan keamanan. 

Pada saat masa new normal atau kebiasaan baru, sejumlah ruang publik termasuk 

angkutan umum sudah dapat beroperasi kembali. Beroperasinya sejumlah ruang 

publik dapat diselenggarakan dengan berdasarkan ketentuan protokol kesehatan 

sesuai dengan jenis ruang publik. Berbagai macam kegiatan dilakukan dengan 

tertib dan disarankan dilakukan secara online baik dalam bertransaksi dan lain 

sebagainya.  

Pada saat new normal, angkutan umum seperti BRT Trans Bandar Lampung 

diharuskan memiliki layanan berupa fasilitas pendukung dalam memitigasi 

penyebaran Covid-19 sesuai dengan peraturan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 440-830 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 

2020, Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2020, dan Keputusan 

Menteri Kesehatan No H.K.01.07/MENKES/382 Tahun 2020. Layanan yang 

diberikan pada BRT sebelumnya berfokus pada dimensi kenyamanan, kamanan, 

efisiensi, waktu pada awak/staf maupun BRT itu sendiri sesuai dengan 

layananStandar Pelayanan Minimal (SPM) pada angkutan umum. Namun pihak 

BRT sendiri belum memperhatikan segi penyelenggaraan new normal dari 

layanan protokol kesehatan. Layanan protokol kesehatan adalah upaya kesehatan 

masyarakat yang perlu dilakukan dalam rangka pencegahan penyakit. Layanan 
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protokol kesehatan ini merupakan layanan tambahan pada angkutan umum yang 

harus diterapkan pada era new normal. 

Bus Rapid Transit (BRT) Trans Bandar Lampung kebaradaannya sangat 

penting bagi masyarakat Kota Bandar Lampung walaupun di masa pandemi 

Covid-19, khususnya untuk melayani masyarakat dari golongan pangsawan 

(captive users) yakni masyarakat yang tidak memiliki pilihan selain menggunakan 

angkutan umum. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pergerakan masyarakat 

terhadap angkutan umum dan sebagai upaya meminimalisir penyebaran covid-19 

melalui layanan angkutan umum, maka diperlukan peningkatan layanan BRT 

Trans bandar Lampung khususnya layanan protokol kesehatan. Peningkatan 

layanan protokol kesehatan BRT Trans Bandar Lampung dilakukan untuk 

mencegah penyebaran virus Covid-19 dan menjadikan BRT Trans Bandar 

Lampung sebagai angkutan umum. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini 

dilakukan untuk mengkaji skenario peningkatan layanan protokol kesehatan 

angkutan umum di era new normal dengan mengangkat studi kasus BRT Trans 

Bandar Lampung Trayek Rajabasa-Panjang (via dalam dan luar kota). 

1.2 Rumusan Masalah 

Layanan protokol kesehatan BRT Trans Bandar Lampung belum sepenuhnya 

menyesuaikan dengan kebijakan angkutan umum era new normal.  Sementara 

penyelenggaraan angkutan umum  seperti BRT Trans Bandar Lampung 

diperlukan oleh masyarakat walaupun pada masa pandemi Covid-19 yakni 

sebagai sebagai alat transportasi dalam bergerak dari satu tempat ke tempat yang 

lain. Keadaan yang masih dalam situasi pandemi Covid-19 dengan 

diberlakukannya new normal, merupakan tantangan untuk tetap 

menyekenggarakan angkutan umum seperti BRT Trans Bandar Lampung. 

Tantangan untuk tetap menyekenggarakan angkutan umum  seperti BRT Trans 

Bandar Lampung  dapat dilakukan menerapkan layanan protokol kesehatan 

sebagai upaya  pengendalian penyebaran virus Covid-19 pada era new normal.  
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Berdasarkan hal tesebut, maka penelitian ini dilakukan berdasarkan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

“Bagaimana skenario peningakatan layanan protokol kesehatanera new 

normal pada BRT Trans Bandar Lampung Trayek Rajabasa - Panjang(Via 

Dalam Dan Luar Kota)?” 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi skenario 

peningakatan layanan protokol kesehatan era new normal pada BRT Trans Bandar 

Lampung Trayek Rajabasa – Panjang (via dalam dan luar kota). 

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah : 

1. Mengidentifikasi layanan protokol kesehatan BRT Trans Bandar Lampung 

pada trayek Rajabasa – Panjang era new normal dari sisi operator. 

2. Mengidentifikasi kepuasan layanan protokol kesehatan BRT Trans Bandar 

Lampung pada trayek Rajabasa – Panjang era new normal oleh penumpang. 

3. Mengidentifikasi skenario peningkatan layanan protokol kesehatan BRT 

Trans Bandar Lampung pada era new normal. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bagian manfaat. Secara 

lebih rinci, manfaat penelitian dapat diuraikan sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini pada bidang Perencanaan Wilayah dan Kota dalam pentingnya 

angkutan umum dalam melayani pergerakan perkotaan (urban mobility) bagi 

masyarakatnya dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pentingnya angkutan 

umum perkotaan bagi masyarakat diharapkan tersedianya penyediaan jasa layanan 

angkutan umum yang memadai, karena dapat berdampak terhadap menimbulkan 

buruknya citra yang berdampak. Semakin rendahnya penumpang angkutan umum, 

perlu segera dilakukan perbaikan dengan tindakan nyata dalam meningkatkan 

pelayanan umum, baik yang menyangkut kapasitas pelayanan, jaringannya serta 

modanya.  
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1.4.2 Manfaat Praktis 

a) Untuk pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk 

pemerintah mengenai layanan angkutan umum di Kota Bandar Lampung 

pada era new normal. Dari hasil penelitian dapat dilakukan tindakan 

lanjut sebagai upaya peningkatan layanan protokol kesehatan angkutan 

umum yang baik serta dapat meminimalisir penyebaran Covid-19 di 

masa new normal. 

b) Untuk akademisi 

Manfaat penelitian ini bagi akademisi yaitu terdapat hal baru yang 

menunjukan layanan angkutan umum pada masa ew normal dan layanan 

angkutan umum itu berbeda. Penelitian ini memberikan beberapa 

gambaran mengenai layanan protokol kesehatan yang harus disediakan 

pada angkutan umum pada masa pandemi Covid-19 era new normal. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini merupakan batasan-batasan dari penelitian 

yang dikaji. Ruang lingkup pada penelitian ini dibagi menjadi ruang lingkup 

wilayah dan ruang lingkup studi. Berikut merupakan uraian dari kedua ruang 

lingkup dari penelitian ini : 

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah  trayek Rajabasa – Panjang. 

Trayek Rajabasa – Panjang memiliki dua rute yaitu via dalam kota dan via luar 

kota (bypass).  
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Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2020 

GAMBAR 1. 1  PETA BRT TRANS BANDAR LAMPUNG  PADA 

TRAYEK RAJABASA – PANJANG 

1.5.2 Ruang Lingkup Studi 

Ruang lingkup studi pada penelitian ini adalah  hal-hal yang berkaitan dengan 

pembahasan peningkatan layanan BRT Trans Bandar Lampung pada era new 

normal. Dalam analisisnya memperhatikan layanan-layanan protokol yang 

mengacu pada kebijakan angkutan umum era new normal.  

 

Sumber :Peneliti, 2021 

GAMBAR 1. 2 STUDI LAYANAN PROTOKOL KESEHATAN 
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Berikut merupakan lingkup studi yang digunakan pada penelitian ini : 

1. Layanan protokol kesehatan BRT Trans Bandar Lampung pada trayek 

Rajabasa – Panjang baik dalam kota maupun luar kota/bypass era new 

normal dari sisi operator. Layanan yang dimaksud adalah layanan 

angkutan umum dalam upaya pengendalian penyebaran virus covid-19 di 

era new normal oleh pihak operator meliputi mekanisme pembayaran, 

penyemprotan disenfektan, pengujian swab bagi kru/staf, physical 

distancing, jam operasional, penanda protokol kesehatan dan pemriksaan 

protokol kesehatan oleh pihak operator. 

2. Kepuasan layanan protokol kesehatan BRT Trans Bandar Lampung pada 

trayek Rajabasa – Panjang baik dalam kota maupun luar kota/bypass era 

new normal dari sisi penumpang. Layanan yang dimaksud adalah layanan 

yang menunjukan aspek kesiapan dalam  menyelenggarakan BRT Trans 

Bandar Lampung pada era new normal. Kajian ini dilakukan untuk 

mengidentifikasi kepuasan penumpang terhadap layanan pada aspek 

kesiapan dalam  menyelenggarakan BRT Trans Bandar Lampung  pada 

era new normal. Layanan pada aspek kesiapan dalam  menyelenggarakan 

BRT Trans Bandar Lampung pada era new normal menilai dari segi 

kemanan di dalam BRT, keamanan saat membayar tiket, keamanan 

menunggu di halte, kemanan physical distancing, kenyamanan pada 

keberishan dan AC, upaya mencegah penularan Covid-19, tarif BRT, 

pelayanan jam operasional dan terbantu dengan BRT Trans Bandar 

Lampung. 

3. Skenario peningkatan layanan protokol kesehatan BRT Trans Bandar 

Lampung baik dalam kota maupun luar kota/bypass pada era new normal. 

Pada skenario peningkatan layanan BRT Trans Bandar Lampung pada era 

new normal baik dalam kota maupun luar kota/bypass merupakan hasil 

dari identifikasi layanan BRT dari sisi operator dan kepuasan layanan 

BRT dari sisi penumpang. Sehingga luaran arahannya adalah skenario 

peningkatan  layanan BRT Trans Bandar Lampung baik dalam kota 

maupun luar kota/bypass yang sesuai diterapkan di era new normal 

berdasarkan prioritas peningkatan layanannya. 
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1.6 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian merupakan langkah serta prosedur yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan dari penelitian. Menurut Sugiyono (2012) metodologi penelitian 

merupakan cara ilmiah dalam mendapatkan data yang valid dengan tujuan yang 

ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan sehingga dapat dipahami dan 

mengantisipasi masalah. Metodologi penelitian merupakan teknik yang digunakan 

untuk mempelajari dan mengetahui kejadian pada objek yang diteliti. Metode 

penelitian ini meliputi pendekatanan penelitian, objek penelitian, definisi 

operasional, metode pengumpulan data dan teknik analisis.  

1.6.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini membahas mengenai skenario peningkatan layanan BRT 

Trans Bandar Lampung era new normal dalam meminimalisir penyebaran Covid-

19 pada masa new normal. Pengambilan lokasi tersebut berdasarkan kondisi 

eksisting BRT Trans Bandar Lampung yang perlu memperhatikan layanan berupa 

pengendalian penyebaran virus Covid-19. Untuk mengidentifikasi bagaimana 

skenario peningkatan layanan BRT Trans Bandar Lampung, peneliti 

menggunakan pendekatan penelitian deduktif kuantitatif. Menurut Zainuddin 

(2018), pendekatan deduktif adalah pendekatan terhadap teori dan studi literatur 

yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Jenis pendekatan deduktif 

kuantitatif pada penelitian ini, akan ditunjang dengan jenis analisis kualitatif 

sebagai penguat hasil analisis untuk mendeskripsikan atau menggambarkan hasil 

analisis yang lebih rinci dan terstruktur. 

1.6.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah salah satu elemen yang harus diperhatikan dalam 

sebuah penelitian. Objek penelitian merupakan sasaran yang akan dicapai untuk 

mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Menurut 

Sugiyono (2013) objek penelitian merupakan sasaran ilmiah dalam mendapatkan 

data berdasarkan tujuan serta kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid, 

dan realibel tentang suatu hal (variabel tertentu). Objek dalam penelitian ini 

adalah layanan BRT Trans Bandar Lampung dalam penyelenggaraan di era new 

normal. Lokasi penelitian akan dilaksanakan pada rute trayek Rajabasa – Panjang 
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(via dalam maupun luar kota/bypass). Alasan dipilihnya lokasi tersebut sebagai 

lokasi penelitian didasari beberapa pertimbangan, yaitu :  

1. Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah perkotan sebagai 

zona merah (risiko tinggi) pada kasus Covid-19 

2. Trayek Rajabasa – Panjang (via dalam dan luar kota) merupakan satu-

satunya lokasi yang dilalui oleh angkutan perkotaan berupa Bus Rapid 

Transit (BRT).  

3. Kota Bandar Lampung merupakan kota yang memiliki jumlah penduduk 

tinggi karena sebagai wilayah pusat pemerintahan Provinsi Lampung. 

4. Pelayanan protokol kesehatan BRT Trans Bandar Lampung yang perlu 

ditingkatkan dengan berpedoman pada beberapa kebijakan pengendalian 

penyebaran virus Covid19 pada era new normal.  

1.6.3 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai substansi variabel 

yang berkaitan pada penelitian secara operasional, praktik, dan lingkup oebjek 

penelitian yang dikaji. Fungsi dari definisi operasional ini adalah untuk 

memudahkan pemahaman terkait substansi pada penelitian. Berikut merupakan 

istilah dasar terkait penelitian ini : 

1. Skenario peningkatan pelayanan new normal pada BRT Trans Bandar 

Lampung merupakan bentuk perumusan langkah lanjutan dari pelayanan 

yang ada saat ini. 

2. Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang ditawarkan oleh 

satu pihak kepada satu pihak lain, baik yang tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apapun. Pelayanan merupakan serangkaian 

kegiatan yang dilakukan secara rutin dan berkesinambungan meliputi 

seluruh kehidupan masyarakat. 

3. Protokol kesehatan adalah aturan serta ketentuan yang harus diikuti dan 

diperhatikan oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada 

saat pandemi Covid-19. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan 

masyarakat tetap dapat melakukan kegiatan seperti biasanya secara aan 

dan tidak membahayakan kesehatan orang lain. 
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1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Arikunto (2010) teknik pengumpulan data adalah cara yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Menurut 

Juliansyah Noor (2011) teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data 

yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.  

A. Jenis Data 

Dalam teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang digunakan 

terbagi menjadi dua, yaitu teknik pengumpulan data primer dan teknik 

pengumpulan data sekunder yang akan dijabarkan sebagai berikut : 

1. Teknik Pengumpulan Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari 

sumber datanya yang diharapkan mampu menghasilkan output penelitian yang 

akurat dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Berikut merupakan 

kebutuhan data primer pada penelitian ini : 

a) Wawancara 

Menurut Rianto (2010) wawancara adalah metode pengumpulan data yang 

mengehendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subjek atau 

responden. Menurut Afifuddin (2019) wawancara adalah metode pengambilan 

data dengan cara menanyakan suatu kepada seseorang yang menjadi informan. 

Sasaran wawancara pada penelitian ini adalah operator atau pihak pengelola bus 

yaitu PT. BRT Trans Bandar Lampung terhadap pelayanan dalam aspek 

pengendalian penyebaran virus Covid-19 dalam penyelenggaraan angkutan 

umum era new normal pada BRT Trans Bandar Lampung trayek Rajabasa – 

Panjang (via dalam dan luar kota/bypass). 

b) Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden 

untuk dijawab. Tujuan dari kuesioner pada penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan jawaban terhadap penilaian atas kepuasan penumpang mengenai 

layanan dalam aspek kesiapan dalam menyelenggarakan BRT Trans Bandar 

Lampung pada era new normal. Sasaran kuesioner pada penelitian ini adalah 
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penumpang BRT Trans Bandar Lampung yang berasal dari kedua rute yang 

dilalui, yaitu rute via dalam kota maupun luar kota (bypass). 

c) Observasi 

Menurut Widyoko (2014) observasi adalah pengamatan secara sistematis 

terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. 

Menurut Sugiyono (2014) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, 

suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.. Peneliti 

akan mengobservasi keadaan pada BRT Trans Bandar Lampung mengenai 

layanan yang ada. Observasi pada penelitian ini dilakukan pada BRT Trans 

Bandar Lampung untuk mengetahui keadaan nyata pada objek penelitian 

sehingga akan dapat menjadi bahan pendukung pada hasil analisis yang telah 

dilakukan 

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang didapat oleh seseorang yang telah 

melakukan penelitian dari sumber-sumber yang sudah ada (Hasan, 2002). Data 

sekunder ini berfungsi sebagai penyusun gambaran umum serta penjelasan 

urgensi mengenai keadaan layanan BRT Trans Bandar Lampung pada new 

normal saat ini. Berikut merupakan cara memperoleh data sekunder pada 

penelitian : 

a) Kajian Literatur 

Kajian literatur merupakan teknik pengumpulan data berupa landasan yang 

berpedoman pada sumber hipotesis teori dalam menjelaskan keadaan atau 

fenomena dalam topik penelitian. Kajian literatur merupakan cara untuk 

memperoleh data dengan menggunakan dokumen terdahulu. Kajian literatur 

digunakan untuk memperoleh dasar teori dalam mendukung analisis yang 

diperoleh dari jurnal, surat kabar, internet, dan sumber lainnya. Pada penelitian 

ini, kajian literatur yang digunakan adalah terkait layanan protokol kesehatan 

angkutan umum era new normal. 

b) Dokumen PT. BRT Trans Bandar Lampung 

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan berasal dari dokumen PT. BRT 

Trans Bandar Lampung tryek Rajabasa – Panjang (via dalam dan luar 
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kota/bypass) era new normal. Data-data yang diperlukan terkait dengan 

pelayanan BRT Trans Bandar Lampung era new normal. Data tersebut berfungsi 

untuk melengkapi keperluan data penelitian demi memaksimalkan analisis 

dalam meningkatkan layanan protokol kesehatan BRT Trans Bandar Lampung 

dalam penyelenggaraannya di era new normal.  
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1.6.5 Teknik Sampling Data 

Teknik sampling adalah suatu cara untuk mengumpulkan data yang sifatnya 

tidak menyeluruh, yaitu tidak mencakup seluruh objek penelitian (populasi) akan 

tetapi sebagian saja dari populasi/sampel (Sugiyono, 2014). Menurut Arikunto 

(2006) sampel adalah sebagaian wakil populasi yang akan diteliti. Teknik sampel 

yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan lameshow. 

Penggunaan lameshow dipilih dalam penghitungan sampel dikarenakan populasi 

penelitian yaitu orang yang menggunakan BRT Trans Bandar Lampung (via 

dalam dan luar kota) tidak diketahui jumlahnya. Sehingga dengan menggunakan 

lameshow akan memberikan gambaran populasi yang diliti dengan perhitungan 

data yang valid dengan hasil sampel yang akan mewakili populasi. 

Berikut rumus lameshow yang digunakan sebagai berikut : 

 

Keterangan :  

n : Jumlah sampel 

Zα : Derajat kepercayaan 

P : Proporsi hal yang diteliti 

d : Standar error 

Jumlah populasi pada penelitian yaitu orang yang menggunakan BRT Trans 

Bandar Lampung belum diketahui pasti, sehingga dapat menggunakan ketentuan  

rumus lameshow dengan populasi diasumsikan sebesar 50%. Derajat kepercayaan 

yang digunakan yakni 95% dengan nilai error 10% sehingga :  

Zα/2 : 95% (1,96) 

P : 50% (0,5) 

d : 10% (0,01) 

n = 
(    )      (     )

(    )   

n = 96 responden 
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Dari perhitungan rumus lameshow di atas, jumlah sampel yang dihasilkan 

adalah 96 responden. Pada penelitian ini, jumlah sampel dibulatkan menjadi 100 

responden. Dalam Central Limit Theorem menjelaskan bahwa dengan 

menggunakan jumlah sampel 100 responden, maka rata rata distribusi sampel 

akan mendekati ratarata dari populasinya (Wibowo, 2016). Hal ini dimaksudkan 

dengan membulatkan sampel menjadi 100 responden untuk mendapatkan hasil 

yang lebih baik jika terdapat error atau bias pada sampel. 

Jumlah sampel dari rumus lameshow didapat hasil sebanyak 100 responden. 

Ruang lingkup wilayah pada rute trayek Rajabasa – Panjang terdapat dua jalur 

sehingga dibutuhkan 200 responden. Responden yang berjumlah 200, akan dibagi 

menjadi masing-masing 100 untuk via dalam kota dan via luar kota. Syarat 

menjadi responden pada penelitian ini adalah sebagai penumpang BRT Trans 

Bandar Lampung. 

1.6.6 Uji Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013) instrumen penelitian adalah kualitas yang 

berkenaan dengan validitas dan reabilitas dalam pengumpulan data. 

A. Uji Validitas 

Uji validitas pada penelitian ini digunakan untuk menguji butir kuesioner. 

Menurut sugiyono (2008) validitas adalah uji pengukiran derajat ketepatan antara 

data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang didapat peneliti. 

Menurut Ghozali (2017) Uji validitas ini dapat dikatakan valid apabila masing-

masing pertanyaan pada kuesioner mampu mengupkankan sesuatu yang akan 

diukur. Untuk mengukur reliabilitas skala atau kuosioner dapat digunakan 

rumus Cronbach’s Alpha sebagai berikut: 

 

Keterangan  

rxy : Koefisien korelasi antara skor butir soal (x) dan total skor (y)  

N : Banyak subjek  
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X : Skor butir soal atau skor item pernyataan/pertanyaan  

Y : Total skor 

Adapun dasar pengujian validitas dalam keputusan yaitu :  

a) Jika rhitung > rtabel, maka item pertanyaan instrument dikatakan valid 

b) Jika rhitung < rtabel, maka item pertanyaan instrument dikatakan tidak valid 

 

B. Uji Reabilitas 

Uji reabilitas adalah indeks yang menunjukan sejauh mana instrumen 

penelitian dapat dipercaya atau diandalkan berdasarkan kesesuaian dengan kriteria 

yang telah ditetapkan. Tinggi rendahnya derajat kepercayaan pada instrumen 

kuesioner ditentukan berdasarkan korelasi antar soal butir pertanyaan dalam 

instrument tersebut yang dinotasikan dengan r. Berikut merupakan rumus uji 

reabilitas :  

 

 

Keterangan  

r : Koefisien reliabilitas  

n : Banyaknya butir soal  

Σ𝜎𝑡2 : Jumlah varians skor tiap soal  

𝜎𝑡2 : Varians total 

Menurut Ghozali (2018) kriteria uji reabilitas pada instrumen penelitian 

adalah sebagai berikut : 

1. Instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila koefisien Alpha Cronbach 

> 0,7 

2. Instrumen penelitian dikatakan tidak reliabel apabila koefisien Alpha 

Cronbach <0,7 
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1.6.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumen dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan unit-unit dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain. Teknik 

analisis data merupakan langkah lanjutan setelah pengumpulan data. Metode 

analisis digunakan untuk menjawab tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan 

sebelumnya. Berikut merupakan penjabaran dari masing-masing analisis 

berdasarkan sasaran. 

Sasaran 1 : Mengidentifikasi Layanan Protokol Kesehatan BRT Trans 

Bandar Lampung Pada Trayek Rajabasa – Panjang Era New Normal dari 

sisi operator 

Pada sasaran pertama yaitu mengidentifikasi layanan protokol kesehatan 

BRT Trans Bandar Lampung era new normal dalam aspek pengendalian dalam 

penyebaran Covid-19. Data layanan protokol kesehatan BRT Trans Bandar 

Lampung dalam aspek pengendalian penyebaran Covid-19 dilakukan dengan 

mewawancarai operator atau pihak pengelola. Hasil wawancara berupa 

identifikasi layanan BRT Trans Bandar Lampung yang sudah sesuai ataupun 

belum sepenuhnya sesuai terhadap kebijakan layanan angkutan umum masa new 

normal.  Layanan protokol kesehatan pada angkutan umum sesuai pada kebijakan 

pemerintah pada masa new normal terhadap penyelenggaraan angkutan umum 

seperti BRT Trans Bandar Lampung harus diperhatikan, baik dari kesiapan 

maupun kepatuhan terhadap protokol kesehatan, dan kesiapan fasilitas dalam 

meminimalisir atau menekan angka penyebaran Covid-19. 

Untuk mempermudah dalam menjawab sasaran pertama, peneliti 

menggunakan metode analisis gap. Analisis gap adalah salah satu alat untuk 

mengukur kualitas pelayanan (Fandy Tjiptono, 2016). Analisis gap adalah 

perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau yang diharapkan dari 

acuan. Analisis gap ini merupakan alat evaluasi terhadap kesenjangan kinerja pada 

suatu produk saat ini dengan kinerja produk yang ditargetkan. Analisis ini dirasa 

tepat untuk mengidentifikasi bagaimana implementasi operator BRT Trans 
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Bandar Lampung dalam menyelenggarakan angkutan umum berdasakan 

kebijakan angkutan umum pada new normal. 

 

Sumber : Penulis, 2021 

GAMBAR 1. 3 TAHAP ANALISIS GAP 

Sasaran 2 : Mengidentifikasi Kepuasan Layanan Protokol Kesehatan BRT 

Trans Bandar Lampung Pada Trayek Rajabasa – Panjang Era New Normal 

oleh penumpang 

Pada sasaran kedua, analisis yang digunakan untuk mengetahui kepuasan 

penumpang Trans Bandar Lampung pada masa new normal adalah analisis 

deskriptif kuantitatif menggunakan metode Importance performance analysis 

(IPA). Importance performance analysis atau IPA pada penelitian ini digunakan 

untuk menghitung tingkat kepuasan serta harapan penumpang angkutan kota BRT 

Trans Bandar Lampung terhadap kesiapan dalam menyelenggarakan BRT Trans 

Bandar Lampung untuk kedepannya. Analisis IPA memiliki fungsi utama dalam 

menampilkan sebuah informasi berkaitan dengan faktor pelayanan yang 
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mempengaruhi kepuasan dalam loyalitas penumpang serta faktor-faktor pelayanan 

yang menurut penumpang harus ditingkatkan lagi karena kondisi saat ini kurang 

memuaskan. 

Pada teknik analisis ini, penumpang BRT Trans Bandar Lampung diminta 

untuk menilai tingkat harapan/kepentingan dan tingkat kepuasan/kinerja terhadap 

layanan BRT Trans Bandar Lampung. Skor penilaian kepuasan penumpang 

terhadap layanan BRT Trans Bandar Lampung digunakan sebagai koordinat untuk 

memplotkan atribut-atribut individu pada matriks dimensi sebagai berikut :  

 

 

Sumber John Martila and John C. James, 1997 

GAMBAR 1. 4 DIAGRAM KARTESIUS IMPORTANCE PERFORMANCE 

ANALYZE (IPA) 

 

Keterangan :  

1. Menunjukkan faktor atau atribut yang diaggap mempengaruhi kepuasan 

penumpang termasuk unsur yang dianggap penting, namun 

pelaksanaannya belum sesuai keinginan penumpang. Variabel ini masuk 

ke dalam kuadran yang harus ditingkatkan. 
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2. Menunjukkan unsur jasa pokok yang telah berhasil diterapkan dan harus 

dipertahankan. Variabel ini masuk ke dalam kuadran yang harus 

dipertahakankan karena variabel ini unggul menurut penumpang. 

3. Menunjukkan beberapa faktor yang kurang penting pengaruhnya bagi 

penumpang. Dianggap kurang penting dan kurang memuaskan. 

Peningkatan variabel pada kuadran ini, harus dipertimbangkan kembali 

karena pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan sangat kecil 

(prioritas rendah) 

4. Menunjukkan faktor yang mempengaruhi pelanggan kurang penting akan 

tetapi pelaksanaannya terkesan berlebihan. Dianggap kurang penting 

namun memuaskan. 

TABEL I. 1 SKOR PENILAIN KINERJA DAN KEPENTINGAN 

Skor/Nilai Tingkat Kinerja Tingkat Kepentingan 

5 Sangat Baik Sangat Penting 

4 Baik Penting 

3 Kurang Baik Kurang Penting 

2 Tidak Baik Tidak Penting 

1 Sangat Tidak Baik Sangat Tidak Penting 

Sumber John Martila and John C. James, 1997 

Rumus yang digunakan dalamImportance performance analysis atau IPA sebagai 

berikut. 

     
  

  
      

Keterangan : 

TKi :  Tingkat kesesuaian responden 

Xi   : Skor penilaian tingkat kinerja/kepuasan 

Yi  : Skor tingkat kepentingan 
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Berikut rumus perhitungan tingkat kinerja dan tangkat kepentingan : 

a) Perhitungan tingkat kinerja : 

    
∑       

 
  

b) Perhitungan tingkat kepentingan 

    
∑       

 
  

 

Keterangan : 

   adalah bobot skor rata-rata tingkat kepuasan/kinerja item ke-i 

   adalah bobot skor rata-rata tingkat kepentingan item ke-i 

n adalah jumlah responden 

Dalam diagram kartesius IPA terdapat sumbu mendatar (X) yang akan diisi 

oleh skor tingkat kinerja, sedangkan sumbu yang tegak (Y) diisi oleh skor dari 

tingkat kepentingan. Penyederhanaan rumus terhadap atribut sebagai berikut : 

 

    
∑       

 
        

∑      

 
  

Keterangan : 

   adalah nilai rata-rata kepuasan/kinerja seluruh item/atribut 

   adalah nilai rata-rata kepentingan item seluruh item/atribut.  
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Sasaran 3 : Mengidentifikasi Skenario Peningkatan Layanan Protokol 

Kesehatan BRT Trans Bandar Lampung Pada Era New Normal 

Pada skenario peningkatan layanan protokol kesehatan BRT Trans Bandar 

Lampung pada penelitian ini, akan diupayakan peningakatan layanan yang perlu 

diperbaiki atau diprioritaskan dalam mendukung pengendalian penyebaran virus 

Covid-19. Perumusan skenario ini mengacu bedasarkan isu-isu pada layanan 

protokol kesehatan BRT Trans Bandar Lampung era new normal saat ini, faktor 

yang berpengaruh terhadap peningkatan layanan BRT Trans Bandar Lampung 

pada era new normal dan peluang dalam peningkatan layanan BRT Trans Bandar 

Lampung pada era new normal. 

Dalam pengidentifikasin skenario peningkatan layanan protokol kesehatan 

BRT Trans Bandar Lampung, peneliti menggunakan metode TAIDA (Tracking, 

Analyzing, Imaging, Deciding, Acting). Menurut Lindgren dan Bandhold 

(2003:38) metode TAIDA merupakan salah satu metode yang digunakan untuk 

menyusun skenario perencanaan untuk organisasi atau privat. Peneliti memilih 

metode TAIDA dikarenakan metode ini dirasa tepat untuk membantu dalam 

mempertajam isu permasalahan pada layanan BRT Trans Bandar Lampung di era 

new normal, sehingga hasil luarannya adalah strategi yang diharapkan dapat 

meningkatkan layanan BRT Trans Bandar Lampung dalam hal pengendalian 

penyebaran virus Covid-19 pada era new normal. Selain itu metode TAIDA 

memiliki tujuan yang jelas dalam sebuah visi dengan mengidentifikasi area 

pengembangan agar visi dapat tercapai. Upaya agar visi dapat tercapai akan 

dirumuskan skenario ke dalam beberapa strategi. Berikut merupakan pengertian 

dari masing-masing langkah penyusunan skenario, yaitu : 

a. Tracking, yaitu menelusuri serta menjelaskan perubahan berupa tanda-

tanda berupa ancaman maupun tanda-tanda keuntungan. 

b. Analysing, yaitu menganalisis dan membuat skenario. Pada langkah ini, 

konsekuensi dianalisis sehingga muncul ouput berupa tantangan dan 

peluang. 

c. Imaging, yaitu mengidentifikasi kemungkinan dan membuat visi dari 

keadaan yang ingin dicapai. 
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d. Deciding, yaitu menimbang-nimbang informasi serta mengidentifikasi 

area pengembangan dan strategi untuk pencapaian visi. Tahap deciding 

ini, berhubungan dengan pengambilan keputusan mengenai skenario yang 

akan dituju. 

e. Acting, yaitu mengambil tindakan dan menindaklanjuti. Tahap ini adalah 

tahap implementasi strategi yang diintegrasikan dalam sebuah skenario. 

1.7 Keaslian Penelitian  

Dari sub-bab ini ini terdapat beberapa penelitian untuk mendukung 

penelitian ini. Keaslian penelitian dilihat berdasarkan kebaruan fokus, kebaruan 

lokus, dan kebaruan metode (Fitra et.al, 2019). Hal ini berguna untuk 

menunjukkan bahwa penelitian ini baru dan bukan hasil plagiarisme. Berikut 

merupakan beberapa penelitian yang hampir sama pada topik bahasan : 
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TABEL I. 2 KEASLIAN PENELITIAN 

No. Nama Peneliti Tahun Judul Penelitian Lokasi Penelitian Tujuan Penelitian 
Metode 

Penelitian 

 

1. 

 

Dinar Rizki 

Oktavianti, dan Dyah 

Lituhayu 

 

2015 

 

Implementasi kebijakan 

transportasi umum di 

Kota Semarang (Studi 

Kasus Perum Damri) 

 

Kota Semarang 

 

1. Mengetahui implementasi dari 

kebijakan transportasi umum 

yang diberikan perum damri di 

Kota Semarang 

2. Mengetahui faktor pendorong 

dan penghambat iplementasi 

kebijakan transportasi umum 

pada Perum Damri Kota 

Semarang 

 

 

Deskrptif 

Kualitatif 

 

 

2. 

 

Andi Iswarah AS, 

Adam Idris dan Nur 

Hasanah 

 

 

2018 

 

Implementasi Kebijakan 

Transportasi dalam 

meningkatkan pelayanan 

masyarakat di Kota 

Samarinda  

 

Samarinda 

 

1. Mengetahui implementasi dari 

kebijakan transportasi umum  

2. Mengetahui faktor penghambat 

implementasi kebijakan 

transportasi umum di Kota 

Samarinda  

 

 

Deskrptif 

Kualitatif 
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No. Nama Peneliti Tahun Judul Penelitian Lokasi Penelitian Tujuan Penelitian 
Metode 

Penelitian 

 

3. 

 

Putri Widyasari dan 

Edhi Siswanto 

 

2018 

 

Implementasi Program 

Peningkatan Pelayanan 

Angkutan Perdesaan di 

Kanupaten Jember 

 

Kabupaten Jember 

 

Mendekskripsikan implementasi dari 

program peningkatan pelayanan 

angkutan perdesaan di Kabupaten 

Jember 

 

Deskrptif 

Kualitatif 

 

 

4. 

 

Anastasia, Ismu Rini 

Dwi Ari dan Imma 

Widyawati Agustin 

 

2012 

 

Evaluasi Kinerja 

Pelayanan Angkutan 

Kota di Kota Palu 

 

Trayek Mamboro 

Manonda Line B2 

 

Mengevaluasi kinerja pelayanan 

angkutan kota 

Menilai persepsi masyarakat 

terhadap kinerja pelayanan angkutan 

kota. 

 

Deskriptif 

Kualitatif 

 

 

 

 

5. 

 

Sigit Haryono 

 

2010 

 

Analisis kualitas 

pelayanan angkutan 

umum (bus kota) di Kota 

Yogyakarta 

 

Kota Yogyakarta  Mengetahui kualitas pelayanan 

angkutan umum (bus kota) di Kota 

Yogyakarta 

Deskriptif 

Kualitatif 
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No. Nama Peneliti Tahun Judul Penelitian Lokasi Penelitian Tujuan Penelitian 
Metode 

Penelitian 

 

6. 

 

Johan Oscar Ong, Jati 

Pambudi 

 

2014 

 

Analisis Kepuasan 

Pelanggan Dengan 

Importance Performance 

Analysis (IPA)  

 

SBU Laboratory 

Cibitung PT. Sucofindo 

Persero 

 

Mengetahui kepuasan pelanggan 

terhadap pelayanan SBU Laboratory 

Cibitung PT. Sucofindo Persero 

Deskriftif 

Kuantitatif 

 

7. 

 

Amanda Dian W. 

Kusumawardani 

 

2020 

  

Identifikasi kualitas 

Pelayanan TransJakarta 

Pada Masa New Normal 

Pandemi Covid-19  

 

Koridor 1 blok M-Kota  

 

Mengidentifikasi kualitas pada 

layanan  BRT TransJakarta era new 

normal 

 

Deskriptif 

Kuantitatif 

 

8. 

Pinkan Martha Hella, 

Bambang Santoso, 

Haryono, 

Siswidiyanto 

 

2010 

 

Perencanaan Skenario 

Kesiapsiagaan Terhadap 

Bencana Alam di 

Wilayah Pesisir 

Kabupaten Malang 

 

Desa Tambakrejo, 

Kecamatan 

Sumbermanjing, 

Kabupaten Malang 

 

Merencanakan strategi 

pengembangan dalam bentuk 

skenario terhadap bencana alam di 

Desa Tambakrejo, Kecamatan 

Sumbermanjing, Kabupaten Malang 

Deskriptif 

Kualitatif 
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No. Nama Peneliti Tahun Judul Penelitian Lokasi Penelitian Tujuan Penelitian 
Metode 

Penelitian 

 

9. 

 

Dewi Rispawati dan 

Vidya Yanti Utami 

 

2019 

 

Perencanaan skenario 

dalam pengembangan 

bisnis kuliner halal  

 

Pulau Lombok, Nusa 

Tenggara Barat 

 

Merencanakan strategi oeningkatan 

pada UMKM makanan halal di Pulau 

Lombok, Nusa Tenggara Barat 

 

Deskriptif 

Kualitatif 

Sumber: Peneliti, 2021 

Penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat perbedaan pada lokus dan fokus layanannya. Fokus penelitian terdahulu 

yaitu mengenai layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) angkutan umum, sedangkan pada penelitian ini fokus pada layanan 

angkutan umum tambahan pada new normal dalam hal protokol kesehatan yang harus diterapkan. Pada penelitian ini lokus yang 

digunakan yaitu Trayek Rajabasa – Panjang (via dalam dan luar kota/bypass yang belum pernah diteliti sebelumnya. 
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1.8 Kerangka Berpikir 

 
Sumber : Peneliti, 2021 

GAMBAR 1. 5 KERANGKA BERPIKIR 
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1.9 Sistematika Penulisan  

Pada sistematika penulisan, peneliti membagi menjadi 5 (lima) bab : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini beriki uraian mengenai informasi umum mengenai penelitian yang 

dilakukan seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, manfaat 

penelitian, ruang lingkup penelitian, metodologi penelitian, keaslian penelitian, 

kerangka berpikir, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJUAN LITERATUR 

Pada bab ini memebahas mengenai penjebaran literatur dan teori yang digunakan 

selama proses penelitian dari tahap persiapan hingga penyelasaian penelitian. 

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah angkutan umum perkotaan, 

layanan angkutan umum perkotaan, kebijakan layanan angkutan umum perkotaan 

di era new normal, kepuasan penumpang angkutan umum perkotaan, skenario 

layanan angkutan umum di era new normal dan sintesa penelitian. 

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH 

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum wilayah yang menjadi lokasi 

penelitian secara rinci. Gambaran umum yang disajikan meliputi gambaran umum 

Kota Bandar Lampung, gambaran umum BRT Trans Bandar Lampung, dan 

kondisi zona Covid BRT Trans Bandar Lampung trayek Rajabasa – Panjang. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas mengenai hasil analisis yang telah dilakukan mengenai 

identifikasi Layanan BRT Trans Bandar Lampung pada trayek Rajabasa – 

Panjang rra new normal dari sisi operator, identifikasi kepuasan layanan BRT 

Trans Bandar Lampung pada trayek Rajabasa – Panjang era new normal oleh 

penumpang, dan skenario peningkatan layanan BRT Trans Bandar Lampung pada 

era new normal. 

BAB V KESIMPULAN 

Pada bab ini membahas mengenai temuan studi, kesimpulan, rekomendasi, 

keterbatasan studi serta saran untuk studi lanjutan terkait penelitian ini. 


