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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini dijelaskan mengenai tinjauan pustaka yang digunakan dalam 

penelitian meliputi 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. 

2.1 Angkutan Umum Perkotaan 

Angkutan umum merupakan sarana untuk memindahkan orang dan barang 

ke tempat lain dengan tujuan membantu menjangkau tempat yang di kehendaki 

atau mengirim barang dari tempat asal ke tujuan (Warpani S. , 2002). Angkutan 

umum dibedakan menjadi dua, yaitu angkutan bermotor dan tidak bermotor 

(Warpani S. , 1990). Angkutan umum tak bermotor meliputi becak, andong, yang 

beroperasi diseluruh kota terutama didaerah pasar, terminal, perumahan, 

sedangkan angkutan umum bermotor meliputi bus kota, bus jarak jauh antar kota, 

taksi, dan ojek. Masing-masing bus beroperasi pada jalur-jalur yang sudah 

ditetapkan, sementara taksi dan angkutan kota beroperasi di daerah perkotaan 

didaerah perkotaan, stasiun kereta api, hotel-hotel, pusat pemerintahan dan 

lainnya. Salah satu ciri angkutan umum yaitu dapat mengangkut banyak orang dan 

lintasannya tetap dengan pengendalian lalu lintas berupa efisiensi penggunaan 

jaringan jalan yang dapat digunakan orang banyak menggunakan angkutan umum. 

Angkutan umum terbagi menjadi dua yaitu paratransit dan masstransit. 

Paratransit adalah angkutan umum yang melayani penumpang dengan ciri tarif 

serta lintasan rute yang disesuaikan dengan keinginan jasa, sedangkan 

massatransit adalah angkutan kota yang menyediakan jasa angkutan untuk banyak 

penumpang dengan trayek, jadwal dan tarif tetap seperti bus. Menurut (Warpani 

S. , 2002)  jumlah kendaraan yang melintas disuatu ruas jalan menjadi sedikit 

sehingga arus lalu lintas menjadi lancar. Hal ini menejelaskan bahwa dibutuhkan 

pengelolaan angkutan umum yang baik, sehingga masyarakat dapat beralih 

menggunakan angkutan umum guna terciptanya lalu lintas yang nyaman. 
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Angkutan umum penumpang berperan dalam melayani pergerakan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Peran angkutan umum adalah memobilisasi 

sumber daya baik manusia, alam dan teknologi sehingga terjadi pemerataan 

pembangunan disuatu wilayah, serta menunjang dan mendukung interaksi sosial 

dan budaya masyarakat semakin lebih baik. Keadaan ekonomi yang semakin 

membaik akan meningkatkan penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat 

sehari-hari, selain itu rendahnya pelayanan angkutan umum menjadikan 

masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada angkutan 

umum. Pada dasarnya, tingkat pelayanan angkutan umum yang rendah akan 

berdampak terhadap mutu dan keandalan yang kurang memadai seperti waktu 

tempuh yang cukup lama, jumlah penumpang yang melebihi kapasitas angkut, 

tingkat kenyamanan yang rendah, sistem jaringan yang kurang memadai (Warpani 

S. , 2002). Penyediaan jasa angkutan umum yang tidak memadai dapat 

menimbulkan buruknya citra yang pada akhirnya berdampak terhadap semakin 

rendahnya penumpang angkutan umum. Pada kondisi seperti ini, perlu segera 

dilakukan perbaikan dengan tindakan nyata dalam meningkatkan pelayanan 

umum, baik yang menyangkut kapasitas pelayanan, jaringannya serta modanya 

(Tamin, 2000). 

2.1.1 Tujuan dan Peran Angkutan Umum Perkotaan 

Tujuan dari adanya pelayanan angkutan umum adalah untuk memberikan 

pelayanan seperti keamanan, kecepatan, kenyaman dan murah bagi masyarakat 

yang mobilitasnya semakin meningkat. Pada hakikatnya, operator angkutan umum 

harus memperhatikan pola kebutuhan serta harus mampu mengarahkan 

penyediaan angkutan umum dalam memenuhi kebutuhan mobilisasi masyarakat 

secara ekonomis. Dalam hal ini, maka perlu beberapa unsur-unsur seperti : 

a) Sarana operasi atau sebuah moda angkutan dengan kapasitas tertentu, yaitu 

banyaknya orang atau muatan yang dapat diangkut. 

b) Biaya operasi yang akan dikeluarkan, adalah biaya yang akan 

menggerakkan operasi sesuai dengan sifat dan teknis moda yang 

bersangkutan. 

c) Prasarana, yakni jalan dan terminal sebagai simpul jasa pelayanan 

angkutan. 
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d) Staf, sebagai pemegang pengoperasian pelayanan angkutan umum. 

Angkutan umum yang baik akan berperan penting dalam perkembangan 

wilayah terutama dalam aksesibilitas. Maksud dari aksesibilitas adalah 

kemudahan atau kemampuan suatu wilayah untuk dapat diakses atau dijangkau 

oleh pihal dari luar daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Angkutan umum berperan dalam melayani mobilitas masyarakat dalam bergerak 

dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya Warpani (2002). Pengangkutan 

merupakan pendukung pergerakan manusia untuk melintasi ruang, sehingga dapat 

menjadi faktor pembatas satu daerah dengan daerah lainnya. Sumberdaya yang 

merata dan saling melengkapi di sebuah daerah memerlukan adanya transportasi 

sebagai alat angkut dan penggerak kehidupan manusia. Menurut Nasution (2008) 

peranan perangkutan mencakup bidang yang luas dalam kehidupan manusia yang 

meliputi berbagai seperti aspek sosial dan budaya, aspek politis, aspek pertahanan, 

aspek hukum, aspek teknik dan aspek ekonomi. Pengoperasian sebuah 

transportasi seperti angkutan umum tidak terlepas dari biaya pengangkutan 

(ongkos). Menghemat biaya transportasi dapat dilakukan dengan memperhatikan 

kondisi jalan dan ketersediaan berbagai jenis dan jumlah angkutan yang sesuai 

dengan jarak tempuh sehingga dapat mempermudah segala aktivitas. 

2.1.2 Prasarana Angkutan Umum Perkotaan 

Prasarana adalah barang atau benda tidak bergerak yang dapat menunjang 

atau mendukung pelaksaan fungsi unit kerja. Pada Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No. 34 Tahun 2006 dijelaskan bahwa prasarana transportasi adalah 

jalan. Jalan merupakan prasarana transportasi yang sangat penting sebagai 

penunjang transportasi, dimana jalan merupakan wahana tempat terjadinya 

pergerakan transportasi sehingga terjalin hubungan antara satu daerah ke daerah 

lain. Jalan mengamanatkan bahwa jalan umum dapat dioperasikan bila telah 

ditetapkan memenuhi persyaratan layak fungsi secara teknis dan administratif. 

Jalan merupakan faktor pendukung untuk menahan angkutan, konstrusksi dan 

jenis jalan sehingga dapat diklasfifikasikan jenis angkutan yang dapat melewati 

jalan tersebut demi tercapainya perjalanan yang lancar. 
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2.1.3 Bus Rapid Transit (BRT) 

Bus Rapid Transit (BRT) adalah bus dengan kualitas tinggi. BRT lebih 

menekankan kecepatan, kenyamanan, efisiensi, dan jadwal (Carey, 2002). BRT 

menurut Wright (2007) adalah sistem transportasi yang berbasis bus dengan 

kecepatan tinggi yang bergerak cepat, nyaman, dan efektif pada satu jalur terpisah 

dan memiliki pemasaran yang baik. Menurut Das (2013) terdapat karakteristik 

sistem BRT, yaitu : 

1. Memiliki jalur khusus 

2. Akses yang dapat dijangkau 

3. Halte dan terminal yang bersih, aman, dan nyaman 

4. Penerapan tarif/ongkos yang terjangkau 

5. Peraturan yang kuat dan dilindungi oleh operator dan regulator 

6. Informasi yang jelas dan menonjol serta real time 

7. Penentuan prioritas transit yang tepat 

8. Integrasimoda menuju transportasi lainnya 

9. Memiliki keunggulan dalam pelayanan penumpang 

2.2 New Normal 

New Normal adalah kondisi dimana masyarakat sudah dapat kembali 

beraktivitas seperti biasa, namun tetap harus memperhatikan protokol kesehatan 

Covid-19. Penerapan aktivitas pada kehidupan masyarakat yang produktif dan 

aman dari Covid-19 memerlukan sebuah persiapan dan kriteria teknis dalam 

protokol kesehatan. Penerapan new normal dijelaskan dalam Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru 

produktif dan aman Covid-19 bagi aparatur sipil negara di lingkungan kementrian 

dalam negeri dan pemerintah daerah. Keputusan ini ditujukan untuk meemutus 

rantai penularan covid-19 yang dilakukan pada berbagai aspek, baik aspek 

penyelenggaraan pemerintah, kesehatan, sosial maupun ekonomi pada new 

normal.  

2.3 Layanan Angkutan Umum Perkotaan 

Menurut Kotler (2008) pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang 

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

tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Menurut Moenir (2008) pelayanan 
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merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara rutin dan 

berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat. Sinambela (2008) 

berpendapat bahwa pelayanan adalah kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 

kumpulan atau kesatuan dengan menawarkan kepuasan yang tidak terikat pada 

satu produk secara fisik. Pelayanan merupakan suatu sistem, prosedur maupun 

metode yang diberikan oleh orang lain sebagai penumpang, baik yang terpenuhi 

kebutuhannya dengan harapan atau keinginannya ataupun sebaliknya. 

Salah satu bentuk layanan adalah layanan yang ada pada angkutan umum. 

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor  10 Tahun 2010 menjelaskan 

tentang standar pelayanan angkutan umum minimal berbasis jalan, bahwa layanan 

angkutan umum meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, 

kesetaraan dan keteraturan. Pada penelitian ini, fokus layanan pada angkutan 

umum perkotaannya yakni pada sisi pengendalian penyebaran virus Covid-19 

pada era new normal yang terletak pada komponen pendukung protokol kesehatan 

dalam menekan penyebaran virus Covid-19. Kebijkan pada layanan angkutan 

umum yang menjelaskan mengenai pengendalian penyebaran virus Covid-19 pada 

era new normal terdapat pada beberapa kebijakan yakni 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. 

2.4 Kebijakan Layanan Angkutan Umum Perkotaan di Era New Normal 

Kebijakan layanan angkutan umum era new normal lebih fokus kepada 

pengendalian penyebaran virus Covid-19 pada penyelenggaraan angkutan umum. 

Kebijakan pada layanan ini berisikan upaya-upaya untuk meminimisir penyebaran 

virus Covid-19 baik bagi penumpang maupun penyelenggara angkutan umum itu 

sendiri. Kebijakan layanan dalam  pengendalian penyebaran Covid-19 ini 

bertujuan untuk masyarakat  mulai menyesuaikan dengan keadaan kebiasaan baru 

atau new normal dengan tetap aman dalam menggunakan angkutan umum. 
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TABEL II. 1 KEBIJAKAN ANGKUTAN UMUM PADA PERKOTAAN (AUP) 

No. Jenis Uraian Fungsi Indikator Nilai/Ukur/Jumlah 

1. Keamanan     

 a. Tanda pengenal awak 

kendaraan 

1. Papan informasi mengenai nama 

pengemudi yang ditempatkan 

di ruang pengemudi 

2. Seragam awak kendaraan 

Sebagai identitas pengemudi 

diketahui penumpang 

Ketersediaan 

 

 

Harus tersedia 

 b. Informasi dan 

kendaraan 

1. Informasi trayek yang dilayani 

dan dilengkapi logo 

perhubungan 

2. Identitas kendaraan meliputi 

jenis pelayanan kelas 

pelayanan dan nama 

perusahaan angkutan umum 

1. Sebagai identitas 

kendaraan untuk diketahui 

penumpang maupun 

pengguna jalan lainnya 

2. Untuk penumpang 

kendaraan 

ditumpangi.memuda hkan 

mengiden tifikasi yang akan 

Ditumpangi 

1. Bentuk 

2. Ketersediaan 

1. Ukuran proposional 

serta tidak 

menganggu 

pandangan 

2. Harus tersedia 

2. Keselamatan     

 a. Pengemudi 

1) Kondisi fisik 

Pengemudi dalam keadaansehat fisik Sebagai bukti pengemudi dalam Sehat Surat keterangan 

berbadansehat dan dokter 
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No. Jenis Uraian Fungsi Indikator Nilai/Ukur/Jumlah 

dan mental kondisi sehat. setiap 1 (satu)tahun sekali. 

2)  3) Kompetensi Pengemudi memilikipengetahuan, 

keterampilan,dan perilaku sebagai 

berikut: 

1. pengetahuan tentang rute 

yang dilayani, tata cara 

mengangkut orang, dan tata 

cara berlalu lintas 

2. Keterampilan mengemudi 

kendaraan sesuai dengan 

jenis kendaraan; 

3. sikap dan 

perilaku yang baik, hormat 

dan ramah terhadap 

penumpang. 

Sebagai bukti pengemudi mengerti 

etika berlalu lintas. 

Telah mengikuti 

pelatihan 

 

Mengikuti pelatiihan sedikit 

1 kali dalam setahun 

 

 b. Lampu senter Alat bantu penerangan Sebagai alat bantu pada saat darurat Ketersediaan Paling sedikit 1 (satu) unit 

 c. Pengecekan terhadap 

kendaraan yang akan 

dioperasikan 

Prosedur pengecekan kelaikan 

kendaraan sebelum beroperasi 

Untuk memastikan bahwa 

kendaraan dalam kondisi siap guna 

operasi (SGO). 

SOP 

pengecekan 

 

Harus tersedia untuk setiap 

kendaraan 
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No. Jenis Uraian Fungsi Indikator Nilai/Ukur/Jumlah 

 d. Dana pertanggungan 

wajib kecelakaan 

penumpang dan dana 

pertanggungan wajib 

kecelakaan lalu lintas 

Merupakan kewajiban perusahaan 

angkutan umum dalam melaksanakan 

pelayanan angkutan. 

Untuk menjamin penggantian biaya 

yang diakibatkan karena adanya 

kecelakaan lalu lintas pada saat 

pelayanan. 

 

Mengikuti 

program asuransi 

kecelakaan lalu 

lintas. 

Bukti pembayaran 

program asuransi 

kecelakaan lalu lintas 

pada setiap kendaraan 

bagi: 

a. penumpang; dan 

b. pengemudi. 

3. Kenyamanan     

 a. Kapsitas angkut Jumlah penumpang 

sesuai kapasitas angkut 

Untuk menjamin 

kenyamanan penumpang 

Jumlah 

penumpang 

kendaraan 

Paling tinggi 100% sesuai 

kapasitas angkut. 

 b. Fasilitas sirkulasi 

udara 

Berupa jendela maupun kap di 

bagian atas kendaraan yang dapat 

dibuka/ditutup 

Untuk menjaga suhu di ruangan 

tidak terlalu menyengat terutama 

pada saat cuaca panas 

Jumlah berfungsi Semua berfungsi dengan 

baik 

 c. Fasilitas kebersihan Berupa tempat sampah dan/atau 

kantung kertas atau plastik. 

Untuk menjaga kebersihan dalam 

kendaraan 

Ketersediaan Harus tersedia 

palingsedikit I (satu) 

buah diletakkan dalam 

kendaraan. 
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No. Jenis Uraian Fungsi Indikator Nilai/Ukur/Jumlah 

 

4. Keterjangkauan     

 a. aksesibilitas Memberikan pelayanan sesuai 

dengan rute yang telah ditentukan. 

Untuk memberikan 

kapasitas pelayanan 

kepada penumpang sampai 

dengan tujuan. 

Melewati rute 

yang telah 

ditetapkan 

dalam  izin 

penyelenggaraan 

angkutan 

perdesaan. 

Mematuhi ketentuan 

 b. tarif Biaya yang dikenakan pada 

penumpang untuk satu kali 

perjalanan. 

Untuk menjamin 

kelangsungan hidup perusahaan      

angkutan umum     dengan    tetap 

memperhatikan daya beli 

masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

1. Tarif 

Terjangkau 

2. Informasi 

besaran tarif 

1) Besaran tarif 

ditetapkan sesuai 

dengan keputusan 

pemerintah 

2) Memberikan 

informasi besaran 

tarif 
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No. Jenis Uraian Fungsi Indikator Nilai/Ukur/Jumlah 

 

 

5. Kesetaraan     

 Pelayanan prioritas Pemberian prioritas naik/turun 

kendaraan 

Diberikan  bagi 

penumpang penyandang cacat, 

manusia usia lanjut, anak-anak, 

maupun wanita hamil 

Kemudahan Terlayani 

6. Keteraturan     

 a. Informasi pelayanan Informasi yang berisi; 

a. Tarif 

b. Trayek yang dilayani 

   

 b. Kinerja operasional  Agar kendaraan beroperasi 

dengan efisien dan ekonomis. 

Umur kendaraan Paling tinggi umur 

kendaraan 15 (lima belas) 

tahun atau ditetapkan 

pemberi izin sesuai 

dengan 

kondisi daerah. 

Sumber : Dirjen Perhubungan, 2017 
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TABEL II. 2 KEBIJAKAN PROTOKOL KESEHATAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM MENURUT 

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

No. Peraturan Subjek Uraian 

1. Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor 41 Tahun 2020 

1. Operator angkutan 

umum 

a. Menerapkan pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk 

pada transportasi umum 

b. Menerapkan physical distancing (jaga jarak) mulai saat persiapan perjalanan, 

selama perjalanan, daan sampai saat tujuan atau kedatangan. 

2. Surat Edaran Menteri Perhubungan 

Nomor 11 Tahun 2020 

1. Operator angkutan 

umum 

a. Mensterilkan sarana transportasi melalui penyemprotan disenfektan paling sedikit 1 

(satu) kali sehari 

b. Menjual tiket secara daring (online) atau transaksi non-tunai (cashless) 

c. Menurunkan penumpang ditempat yang telah ditentukan (pemberhentian yang telah 

ditentukan) 

d. Memastikan awak dilengkapi dengan masker, sarung tangan, jaket lengan panjang 

dan handsanitizer 

e. Memastikan penumpang mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan masker 

f. Memastikan penerapan jaga jarak fisik (Physical Distancing) 

g. Menghimbau kepada penumpang untuk tidak berbicara selama perjalanan  

  2. Penumpang 

transportasi umum 

a. Tidak melakukan perjalanan jika dalam kondisi tidak sehat 

b. Menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan (memakai masker dan mencuci 

tangan/handsanitizer) 
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No. Peraturan Subjek Uraian 

h. Menerapkan jaga jarak fisik (Physical Distancing) 

Sumber : Kementerian Perhubungan 

Berdasarkan beberapa kebijakan dari Kementerian Perhubungan sebagai pemegang kendali dalam penyelenggaraan angkutan umum, 

beberapa kebijakan sebagai acuan lain dan sebagai acuan pendukung dalam penyelenggaraan angkutan umum pada new normal yaitu: 

TABEL II. 3 KEBIJAKAN PENDUKUNG PROTOKOL KESEHATAN PADA ANGKUTAN UMUM ERA NEW NORMAL 

No. Peraturan Subjek Uraian 

1. Keputusan Menteri Kesehatan No 

H.K.01.07/MENKES/382 Tahun 

2020 

1. Operator angkutan 

umum 

a. Larangan bagi awak atau pekerja yang suhu tubuhnya mencapai  37,3 °C atau sedang 

mengalami keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas 

untuk bekerja. 

b. Mewajibkan semua awak/pekerja/pengguna moda transportasi menggunakan masker 

selama berada di moda transportasi. 

c. Memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi menggunakan alat pelindung 

diri yang sesuai. 

d. Penerapan higienes dan sanitasi di moda transportasi : 

1) Selalu memastikan seluruh area moda transportasi bersih dan higienis dengan 

melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali 

sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat 

duduk, jendela dan area umum lainnya. 

2) Menyediakan handsanitizer dan/atau jika memungkinkan menyediakan sarana 
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No. Peraturan Subjek Uraian 

cuci tangan pakai sabun.  

3) Menyediakan bahan logistik untuk kebersihan, desinfektan dan lainnya.  

4) Membuat lembar cek monitoring kebersihan dan disinfeksi pada moda 

transportasi.  

5) Menjaga kualitas udara di moda transportasi dengan mengoptimalkan sirkulasi 

udara seperti pembersihan filter AC. 

e. Memastikan penerapan jaga jarak dengan berbagai cara, seperti: 

1) Pengaturan/pembatasan jumlah penumpang.  

2) Pada pintu masuk, beri penanda agar penumpang tidak berkerumun dengan 

mengatur jarak antrian minimal 1 meter.  

3) Mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang.  

4) Jika memungkinkan pemesanan tiket dan check in dilakukan secara online. 

5) Jika penerapan jaga jarak tidak dapat diterapkan dapat dilakukan rekayasa 

administrasi atau teknis lainnya seperti pemasangan pembatas/tabir kaca bagi 

pekerja di moda transportasi, menggunakan tambahan pelindung wajah 

(faceshield), pengaturan jumlah penumpang, dan lain lain. 

f. Dianjurkan untuk tidak melakukan pembayaran secara tunai. Jika harus menggunakan 

pembayaran tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan 

handsanitizer sesudahnya 

  2. Penumpang 

transportasi umum 

a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah. Jika mengalami gejala 

seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah. 
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No. Peraturan Subjek Uraian 

b. Wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di moda transportasi.  

c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air 

mengalir atau menggunakan handsanitizer.  

d. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.  

e. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. 

f. Jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan  pelindung 

wajah (faceshield) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan 

tambahan. 

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 440-830 Tahun 2020 

1. Operator angkutan 

umum 

a. Operator harus memantau pelaksanaan tindakan keselamatan universal dalam jalur 

antrian tiket transportasi umum 

b. Operator menjaga kebersihan interior kendaraan dan memantau masing-masing 

penumpang yang akan naik moda transportasi umum 

c. Operator menggunakan mekanisme pembayaran “tanpa uang/non tunai” untuk 

menimalisir resiko penularan Covid-19  

d. Pemeriksaan wajib suhu tubuh untuk semua penumpang  

e. Pengujian rutin wajib terhadap semua karyawan, personel, staf dan kru dari virus 

Covid-19 

f. Dilakukan penyemprotan disenfektan rutin bagi transportasi umum 

  2. Penumpang 

transportasi umum 

a. Wajib mencuci tangan sebelum naik kendaraan umum 

b. Duduk dengan mengatur jarak aman 

c. Menggunakan masker baik di terminal maupun didalam kendaraan umum 
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2.5 Layanan Protokol Kesehatan Pada Angkutan Umum  

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 aman dan tidak membahayakan 

kesehatan orang lain. Layanan protokol kesehatan merupakan layanan 

pengendalian penyebaran virus Covid-19 pada era new normal. Layanan protokol 

kesehatan pada angkutan umum tetap diperhatikan sebagai syarat 

penyelenggaraan. Berdasarkan kebijakan Angkutan Umum Perkotaan (AUP) 

terdapat beberapa jenis layanan yang sama dengan layanan angkutan umum new 

normal, namun berbeda pada isi komponen yang sesuai dengan keadaan pandemi 

saat ini. Komponen tersebut merupakan salah satu penunjang dalam 

penyelenggaraan angkutan umum seperti kemanan, kenyamanan, keterjangkauan 

yang terukur. 
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TABEL II. 4 KOMPONEN LAYANAN PROTOKOL KESEHATAN BERDASARKAN KEBIJAKAN ANGKUTAN UMUM 

PERKOTAAN 

No. Jenis Uraian/fungsi Nilai/Ukur Indikator 

1. Keamanan menggunakan 

BRT 

   

Penggunaan masker bagi 

penumpang/awak 

Keamanan penumpang dari 

penyebaran virus Covid–19 pada era 

new normal 

1. Penumpang dan awak taat mematuhi 

protokol kesehatan seperti masker 

2. Harus tersedia pagi tiap penumpang 

Ketersediaan/Pengecekan SOP 

 

 

Kemanan membayar 

tiket/membayar BRT 

Kemanan penumpang saat 

membayar tiket dari penyebaran 

virus Covid–19 pada era new normal 

1. Menggunakan pembayaran non-

tunai/cashless 

2. Tidak adanya kerumunan atau kontak 

fisik saat membayar tiket 

Ketersediaan 

Keamanan saat 

menunggu BRT Trans 

Bandar Lampung di halte 

Keamanan saat berada di halte dapat 

membuat penumpang tidak memiliki 

kekhawatiran lebih saat menunggu 

1. Aman dari adanya kerumunan saat 

menunggu di halte 

2. Penumpang yang berada di halte 

mematuhi protokol kesehatan 

Ketersediaan 
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No. Jenis Uraian/fungsi Nilai/Ukur Indikator 

 Keamanan adanya 

penerapan  jarak fisik 

(Physical Distancing) 

Menjaga penumpang agar tidak 

kontak fisik terhadap penumpang 

lainnya 

Tersedianya jarak fisik antar penumpang 

baik 

Ketersediaan 

2. Kenyamanan saat 

menggunakan BRT  

   

Kenyamanan AC Untuk menjaga suhu di ruangan 

tidak terlalu menyengat terutama 

pada saat cuaca panas 

1. Berupa jendela maupun kap di bagian 

atas kendaraan yang dapat 

dibuka/ditutup 

2. Semua berfungsi dengan baik 

Ketersediaan 

Kenyamanan fasilitas 

kebersihan 

Untuk menjaga kebersihan dalam 

kendaraan 

1. Berupa tempat sampah dan/atau 

kantung kertas atau plastik. 

2. Harus tersedia palingsedikitI (satu) 

buah diletakkan dalam kendaraan. 

Ketersediaan 

3. Keterjangkauan    

 Besaran biaya/tariff Biaya yang dikenakan pada 

penumpang untuk satu kali 

perjalanan. 

1. Besaran tarif ditetapkan sesuai dengan 

keputusan pemerintah 

2. Memberikan informasi besaran tarif 

1. Tarif 

Terjangkau 

2. Informasi besaran tarif 

 Operasional pelayanan  Ketepatan waktu serta pengupayaan 

agar penumpang tidak berkerumun. 

1. Memiliki ketepatan waktu sehingga 

tidak mengakibatkan kerumunan  

1. Tepat waktu 

2. Tidak menimbulkan kerumunan 
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No. Jenis Uraian/fungsi Nilai/Ukur Indikator 

 Terbantu dengan adanya 

BRT 

Memberikan pelayanan sesuai 

dengan rute yang telah 

ditentukan. 

1. Melewati rute yang telah 

ditetapkan dalam izin 

penyelenggaraan angkutan 

2. Kepentingan angkutan umum 

terhadap penumpang 

3. Mematuhi ketentuan 

4. Pentingnya angkutan umum 

Sumber : Penulis, 2021 
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Berdasarkan beberapa kebijakan penyelenggaraan angkutan umum dari 

Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam 

Negeri, berikut merupakan reduksi layanan yang dapat dihasilkan : 

TABEL II. 5 LAYANAN PROTOKOL KESEHATAN KEBIJAKAN 

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PADA ERA NEW NORMAL 

Variabel Uraian 

Mekanisme Pembayaran Menggunakan sistem non- tunai 

Penyemprotan disinfektan 

Melakukan penyemprotan disinfektan pada bus minimal 

sekali sehari 

Memastikan menyemrpotkan disinfiktan pada interior 

yang biasa disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, 

jendela dan area umum lainnya 

Pengujian swab rutin 
Melakukan pengujian rutin (swab) pada karyawan, 

personel, staf dan kru 

Memperhatikan physical distancing 

Menerapkan pembatasan jumlah penumpang dari jumlah 

kapasitas tempat duduk pada transportasi umum dan jaga 

jarak fisik (physical distancing) 

Himbauan untuk tidak berbicara  Penumpang tidak berbicara selama perjalanan 

Waktu operasional pelayanan 

Mengubah waktu operasional (jika perlu) selama masa 

pandemi Covid-19 untuk mengurangi penumpukan 

penumpang 

Penanda protokol kesehatan di bus 
Penanda berupa himbauan protokol kesehatan bagi 

penumpang 
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Variabel Uraian 

Pemeriksaan protokol kesehatan 

Pemeriksaan protokol kesehatan pada penumpang dan 

staf seperti penggunaan masker dan pengecekan suhu 

tubuh 

Sumber : Penulis, 2021 

2.7 Kepuasan Penumpang Angkutan Umum Perkotaan 

Menurut Amir (2005) kepuasan penumpang merupakan sejauh apa manfaat 

sebuah jasa dirasakan berdasarkan apa yang diharapkan penumpang. Kotler 

(2000) mengatakan bahwa kepuasaan penumpang merupakan tingkat perasaan 

seseorang sesudah membandingkan antara kinerja layanan yang dirasakan dengan 

yang diharapkan. Kepuasan atau ketidakpuasan dari penumpang merupakan 

respon terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan 

sebelumnya dan kinerja layanan yang dirasakan setelah pemakaian (Tse dan 

Wilson dalam Nasution, 2004).  

Menurut Westbrook dan Reilly (dalam Tjiptono 2005) berpendapat bahwa 

kepuasan penumpang merupakan respon emosional terhadap pengalaman yang 

berkaitan dengan layanan yang dibeli. Sementara menurut Kandampuly (2002) 

menjelaskan bahwa kepuasan penumpang sangat penting bagi sebuah organisasi. 

Gasper (Dalam Nasution 2005) mengatakan bahwa kepuasan penumpang sangat 

bergantung dengan persepsi dan harapan penumpang. Dalam teori Kotler dan 

Keller (2012) kepusan merupakan perasaan puas atau kecewa yang dihasilkan dari 

perbandingan performa dengan ekspektasi. Terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi persepsi dan harapan penumpang : 

a. Kebutuhan dan keinginan berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan 

penumpang dalam menggunakan layanan. 

b. Pengalaman masa lalu dalam menggunakan jasa dari penyedia jasa 

lainnnya (pesaing jasa gtersebut lainnya). 

c. Pengalaman teman-teman 

Angkutan umum diselenggarakan dengan tujuan agar terwujud lalu lintas 

yang aman, cepat, tertib, nyaman dan efisien. Seluruh aktifitas yang ada pada 

angkutan umum yang berhubungan dengan pemenuhan pelayanan jasa angkutan 
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umum haruslah dapat dinikmati oleh semua penumpang atau penumpang 

angkutan umum. Kepuasan pada angkutan umum merupakan imdikator terpenting 

dalam hal pelayanan, dalam melihat tingkat kepuasan maka masyarakat selaku 

pengguna atau penumpang angkutan umum diberi kesempatan untuk menilai 

kualitas angkutan umum secara subjektif dan terukur.  

2.8 Skenario Layanan Angkutan Umum di Era New Normal  

Pada Surat Keputusan Menteri Kesehatan No H.K.01.07/MENKES/382 

Tahun 2020, new normal adalah sitausi dimana masyarakat sudah dapat 

melakukan perubahan pola hidup dengan tatanan dan adaptasi kebiasaan baru 

secara produktif da terhindar dari virus Covid-19.  Penerapan new normal 

dijelaskan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 

tentang pedoman tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 bagi aparatur 

sipil negara di lingkungan kementrian dalam negeri dan pemerintah daerah. 

Keputusan ini ditujukan untuk meemutus rantai penularan covid-19 yang 

dilakukan pada berbagai aspek, baik aspek penyelenggaraan pemerintah, 

kesehatan, sosial maupun ekonomi pada new normal.  

Skenario adalah sebuah gambaran konsisten tentang berbagai kemungkinan 

(keadaan) berupa misi yang diinginkan. Skenario dapat menjadi masukan dalam 

perumusan strategi untuk menuntukan tindakan yang harus dilakukan dalam 

menghadapi permasalahan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk 

menyusun skenario, yaitu : 

1. Metode Skenario Planning 

Menurut Schwarts (1991) skenario Planning merupakan alat untuk 

merencanakan permasalahan secara efektif perencanaan jangka menengah dan 

panjang dalam kondisi tidak pasti. Metode skenario planning ini merupakan alat 

untuk mempertajam strategi permasalahan. Berikut merupakan langkah-langkah 

yang digunakan pada skenario planning : 

a) Identify Focal Issue 

Tahap ini adalah tahap untuk mengidentifikasi isu utama atau masalah utama. 

b) Identify Key Forces 

Pada tahap ini dilakukan pengidentifikasian faktor-faktor kunci yang 

diperkirakan akan mempengaruhi focal issue dimasa yang akan datang. 
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c) Identify Driving Forces 

Mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang dapat mendorong perubahan-

perubahan yang berkaitan dengan isu-isu yang terjadi (baik faktor internal 

maupun faktor eksternal). 

d) Identify Uncertainly 

Pada langkah ini dituntut untuk mengidentifikasi ketidakpastian dari berbagai 

hal yang erat kaitannya dengan ketiga driving forces (sosial, politik, dan 

ekonomi). 

e) Selecting the Scenario Logic 

Pada tahap ini, dilakukan penyusunan skenario melalui wawancara maupun 

foxcus group discussion untuk mendapatkan suatu skenario dengan berbagai 

alternatif yang logis. 

 

2. Metode TAIDA 

Menurut Lindgren dan Bandhold (2003:38) metode TAIDA (Tracking, 

Analysing, Imaging, Imaging, Deciding, dan Acting) merupakan salah satu metode 

yang digunakan untuk menyusun skenario perencanaan untuk organisasi atau 

privat. Menurut Lindgren dan Hans (2003) menjelaskan langkah dalam 

menuyusun skenario, yaitu : 

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

tanda berupa ancaman maupun tanda-tanda keuntungan. 

b) Analysing, yaitu menganalisis konsekuensi dianalisis sehingga muncul 

ouput berupa tantangan dan peluang. 

c) Imaging, yaitu mengidentifikasi kemungkinan dan membuat visi dari 

keadaan yang ingin dicapai. 

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. 
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Peneliti memilih metode TAIDA untuk megiddentifikaasi skenario 

peningkatan layanan BRT Trans Bandar Lampung. Hal ini dikarenakan metode 

ini adalah metode yang 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. Sedangkan untuk metode skenario planning, akan digunakan 

apabila permasalahan atau isu belum tergambar secara jelas dengan 

mengidentifikasi kekuatan internal maupun eksternal. Kekuatan internal maupun 

eksternal ini akan berguna sebagai bahan pertimbangan pada tiap opsi pada 

skenario. 

Pada era new normal, pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan 

sektor dalam menangani kasus penyebaran Covid-19 melalui sebuah kebijakan 

dalam peraturan. Tujuan adanya skenario new normal adalah untuk memperkuat 

sisi kesehatan dan sektor ekonomi nasional dalam adaptasi kebiasaan baru. 

Keputusan untuk memulai aktivitas sosial dan ekonomi pada masyarakat dapat 

dilakukan dengan memperhatikan kesiapan dan kepatuhan terhadap protokol 

kesehatan, seperti kesiapan organisasi, manajemen dan kesiapan fasilitas pada 

transportasi umum, ritel, sekolah, tempat bekerja dan lainnya. Beberapa kebijakan 

dalam skenario new normal pada angkutan umum adalah 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. Adanya skenario new normal, diharapkan masyarakat dapat menyesuaian 

setiap kegiatan (produktif) dengan tetap memperhatikan sisi kesehatan dalam 

menekan korban dari Covid-19. 

2.9 Sintesa Literatur 

Pada sub bab ini akan dijabarkan beberapa penelitian terdahulu mengenai 

topik yang sama atau mirip dengan penelitian ini. Sintesis penelitian terdahulu 
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berguna untuk mengetahui variabel yang dapat menjawab pertanyaan pada 

penelitian, sehingga keselarasan antara tujuan, sasaran, dan hasil analisis dapat 

dicapai. Berikut adalah variabel layanan angkutan berdasarkan penelitian 

terdahulu dan tinjauan literatur : 

TABEL II. 6 IDENTIFIKASI VARIABEL KEASLIAN PENELITIAN 

Sumber Tahun Varaiabel Sub-Variabel 

Layanan Angkutan Umum Oleh Operator Angkutan Umum 

 

Dinar Rizki 

Oktavianti, dan Dyah 

Lituhayu 

 

2015 

 

 

 

Kebijakan Layanan 

Transportasi Umum 

a) Kepentingan kelompok 

b) Manfaat 

c) Program  

d) Kebijakan implementor 

e) Sumber daya pendukung 

 

Lingkungan kebijakan 

 

a) Besar kepentingan dan 

strategi 

b) Karakteristik institusi 

c) Tingkat responsivitas 

 

Andi Iswarah AS, 

Adam Idris dan Nur 

Hasanah 

 

2010 

 

Kebijakan Layanan 

Transportasi umum 

 

 

a) Pelaksanaan kebijakan 

b) Derajat perubahan  

c) Manfaat 

 

Putri Widyasari dan 

Edhi Siswanto 

 

2018 

 

Kebijakan dalam 

Program peningkatan 

pelayanan angkutan 

perdesaan 

 

 

a) Standar dan sasaran 

kebijakan 

b) Sumberdaya 

c) Hubungan antar 

organisasi 

d) Karakteristik agen 

pelaksana 
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Sumber Tahun Varaiabel Sub-Variabel 

e) Disposisi implementor 

 

Kepuasan Berdasarkan Layanan Pada Angkutan Umum Oleh Penumpang 

 

Anastasia, Ismu Rini 

Dwi Ari dan Imma 

Widyawati Agustin 

 

2012 

Kepuasan Terhadap 

Kualitas Layanan 

Angkutan Umum 

 

a) Tangibles (bukti fisik) 

b) Realibility (keandalan) 

c) Rensponsiveness (daya 

tanggap) 

d) Assurance (jaminan) 

e) Empathy (empati) 

f) Kemanan Keselamatan 

g) Kenyamanan 

h) Kesetaraan 

 

Sigit Haryono 

 

2010 

 

Kepuasan Kualitas 

Layanan Transportasi 

Umum 

a) Kehandalan  

b) Daya Tanggap 

c) Jaminan 

d) Empati 

e) Bukti Fisik 

 

Johan Oscar Ong dan 

Jati Pambudi 

 

2014 

 

Kepuasan Pelanggan  

 

a) Reability 

b) Responsiveness 

c) Assurance  

d) Emphaty 

 

e) Tangibles 

 

 

Amanda Dian W. 

Kusumawardani 

 

2020 

 

Kesehatan 

 

a) Pengaturan keramaian 

peumpang 

b) Physical distancing 
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Sumber Tahun Varaiabel Sub-Variabel 

c) Penyediaan 

handsanitizer 

d) Pemeriksaan suhu 

tubuh 

e) Penjualan tiket secara 

daring 

f) Penyediaan tempat 

mencuci tangan 

g) Petugas mengenakan 

alat kesehatan pribadi 

Kenyamanan 

 

a) Kondisi sirkulasi 

uadara bus 

b) Fasilitas kebersihan  

c) Kenyamanan di dalam 

bus 

d) Kenyamanan saat 

menunggu di halte 

 

Biaya/Tarif 

 

a) Kesesuaian tarif dengan 

pelayanan yang diterima  

 

 

Skenario dalam Meningkatkan Layanan 

 

Pinkan Martha Hella, 

Bambang Santoso, 

Haryono, 

Siswidiyanto 

 

2010 

 

Strategi dalam 

Membentuk Skenario 

a) Pengaruh atau 

penggerak yang dapat 

diprediksi 

b) Pengaruh atau 

penggerak yang tidak 

dapat diprediks 

 

Dewi Rispawati dan 

Vidya Yanti Utami 

 

2019 

 

Startegi dalam 

membentuk skenario 

 

a) Isu-isu pada layanan 

BRT Trans Bandar 

Lampung era new 
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Sumber Tahun Varaiabel Sub-Variabel 

normal saat ini 

b) Faktor yang berpengaruh 

terhadap peningkatan 

layanan BRT Trans 

Bandar Lampung pada 

era new normal  

c) Peluang dalam 

peningkatan layanan 

BRT Trans Bandar 

Lampung pada era new 

normal. 

Sumber : Peneliti, 2021 

Berdasarkan sintesa pada tabel di atas, di dapat bahwa penelitian ini belum 

perrnah dilakukan sebeluumnya. Sehingga peneliti menggunakan sintesa 

penelitian di atas sebagai cara berpikir yang hampir sama, namun fokus pada 

variabel yang berkaitan dengan komponen layanan era new normal pada angkutan 

umum. Berdasarkan variabel layanan era new normal pada penelitian ini, peneliti 

menentukan  beberapa variabel yang dibutuhkan dalam  layanan pada era new 

normal pada angkutan umum : 
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TABEL II. 7 SINTESA VARIABEL PENELITIAN 

 

No. 

 

Sasaran 

 

 

Variabel  Sub-Variabel/Indikator Ukur 

 

Jenis Data 

 

Pengambilan Data 

 

Sumber Data 

 

1. 

 

Mengidentifikasi 

Layanan Protokol 

Kesehatan BRT Trans 

Bandar Lampung 

Pada Trayek Rajabasa 

– Panjang Era New 

Normal dari sisi 

operator. 

 

 

Mekanisme pembayaran  Menggunakan sistem non- tunai 

 

Primer 

 

 

Wawancara dan 

Observasi 

Operator BRT Trans 

Bandar Lampung 

Penyemprotan 

disenfektan 

1. Melakukan penyemprotan 

disinfektan pada bus minimal 

sekali sehari 

2. Memastikan menyemrpotkan 

disinfiktan pada interior yang 

biasa disentuh seperti gagang 

pintu, tempat duduk, jendela dan 

area umum lainnya 

Pengujian swab rutin 

 

Melakukan pengujian rutin (swab) 

pada karyawan, personel, staf dan kru 

Memperhatikan physical 

distancing 

 

1. Menerapkan pembatasan jumlah 

penumpang dari jumlah kapasitas 

tempat duduk pada angkutan 
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No. 

 

Sasaran 

 

 

Variabel  Sub-Variabel/Indikator Ukur 

 

Jenis Data 

 

Pengambilan Data 

 

Sumber Data 

umum dan jaga jarak fisik 

(physical distancing) 

2. Jarak antar penumpang 

setidaknya kurang lebih 1 meter 

Himbauan untuk tidak 

berbicara  

Penumpang tidak berbicara selama 

perjalanan 

Waktu operasional 

pelayanan 

Mengubah waktu operasional (jika 

perlu) selama masa pandemi Covid-

19 untuk mengurangi penumpukan 

penumpang 

Penanda protokol 

kesehatan di bus 

Penanda berupa himbauan protokol 

kesehatan bagi penumpang 

Pemeriksaan protokol 

kesehatan 

Pemeriksaan protokol kesehatan pada 

penumpang dan staf seperti 

penggunaan masker dan pengecekan 

suhu tubuh 
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No. 

 

Sasaran 

 

 

Variabel  Sub-Variabel/Indikator Ukur 

 

Jenis Data 

 

Pengambilan Data 

 

Sumber Data 

2.  Mengidentifikasi 

Kepuasan layanan 

protokol BRT Trans 

Bandar Lampung 

Pada Trayek Rajabasa 

– Panjang Era New 

Normal oleh 

penumpang 

Keamanan menggunakan 

BRT 

 

Primer Kuesioner 
Penumpang BRT Trans 

Bandar Lampung 

Penggunaan masker bagi 

penumpang/awak 

1. Penumpang dan awak taat 

mematuhi protokol kesehatan 

seperti masker 

2. Harus tersedia pagi tiap 

penumpang 

Kemanan membayar 

tiket/membayar BRT 

1. Menggunakan pembayaran non-

tunai/cashless 

2. Tidak adanya kerumunan atau 

kontak fisik saat membayar tiket 

Keamanan saat 

menunggu BRT Trans 

Bandar Lampung di halte 

1. Aman dari adanya kerumunan 

saat menunggu di halte 

2. Penumpang yang berada di halte 

mematuhi protokol kesehatan 

Keamanan adanya 

penerapan  jarak fisik 

Tersedianya jarak fisik antar 

penumpang baik 
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No. 

 

Sasaran 

 

 

Variabel  Sub-Variabel/Indikator Ukur 

 

Jenis Data 

 

Pengambilan Data 

 

Sumber Data 

(Physical Distancing) 

Kenyamanan saat 

menggunakan BRT  

 

Kenyamanan AC 1. Berupa jendela maupun kap di 

bagian atas kendaraan yang dapat 

dibuka/ditutup 

2. Semua berfungsi dengan baik 

Kenyamanan fasilitas 

kebersihan 

1. Berupa tempat sampah dan/atau 

kantung kertas atau plastik. 

2. Harus tersedia palingsedikitI 

(satu) buah diletakkan dalam 

kendaraan. 

Keterjangkauan  

Besaran biaya/tarif 1. Besaran tarif ditetapkan sesuai 

dengan keputusan pemerintah 

2. Memberikan informasi besaran 

tariff 
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No. 

 

Sasaran 

 

 

Variabel  Sub-Variabel/Indikator Ukur 

 

Jenis Data 

 

Pengambilan Data 

 

Sumber Data 

Operasional pelayanan  Memiliki ketepatan waktu sehingga 

tidak mengakibatkan kerumunan  

Terbantu dengan adanya 

BRT 

1. Melewati rute yang telah 

ditetapkan dalam izin 

penyelenggaraan angkutan 

2. Kepentingan angkutan umum 

terhadap penumpang 

3. Mengidentifikasi 

skenario peningkatan 

layanan protokol 

kesehatan BRT Trans 

Bandar Lampung 

pada era new normal 

 

1. Isu-isu pada layanan 

BRT Trans Bandar 

Lampung era new 

normal saat ini 

2. Faktor  yang 

berpengaruh 

terhadap peningkatan 

layanan BRT Trans 

Bandar Lampung 

pada era new normal  

3. Faktor peluang 

 Sekunder Literatur dan hasil 

analisis sebelumnya 

Berdasarkan analisis 

pada sasaran sebelumnya 
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No. 

 

Sasaran 

 

 

Variabel  Sub-Variabel/Indikator Ukur 

 

Jenis Data 

 

Pengambilan Data 

 

Sumber Data 

dalam peningkatan 

layanan BRT Trans 

Bandar Lampung 

pada era new normal. 

Sumber : Peneliti, 2021 
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Berdasarkan sintesa yang telah dilakukan terhadap variabel penelitian untuk 

menjawab sasaran penelitian, taerdapat beberapa variabel yang telah dibentuk. 

Untuk mengidentifikasi layanan BRT Trans Bandar Lampung pada trayek 

Rajabasa – Panjang era new normal oleh pihak pperator peneliti perlu mengetahui 

mekanime pembayaran, penyemprotan disenfektan, pengujian swab rutin bagi 

kru/karyawan, himbauan jaga jarak fisik (physical distancing), himbauan tidak 

berbicara selama perjalanan, jam operasional, penanda penanda protokol 

kesehatan dan pemeriksaan protokol kesehatan. 

Sasaran kedua dalam mengidentifikasi Layanan BRT Trans Bandar 

Lampung pada trayek Rajabasa – Panjang era new normal oleh penggun, peneliti 

perlu mengetahui kepuasan mengenai keamanan menggunakan BRT Trans 

Bandar Lampung, keamanan saat mengantri tiket, keamanan adanya penerapan  

jarak fisik (Physical Distancing), kenyamanan terhadap kebersihan dan fasiltas 

AC, upaya BRT Trans Bandar Lampung dalam mencegah penularan Covid-19, 

besaran biaya/tarif BRT Trans Bandar Lampung, pelayanan terhadap jam 

operasional, dan terbantu dengan adanya BRT Trans Bandar Lampung. 

Variabel yang dibutuhkan dalam menjawab sasaran ketiga dalam 

merencanakan skenario dalam meningkatkan layanan BRT Trans Bandar 

Lampung yaitu dibutuhkan faktor pengaruh atau penggerak baik yang dapat 

diprediksi maupun tidak dapat diprediski. Faktor pengaruh ini meliputi aspek 

yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari hasil analisis sebelumnya, yang 

kemudian akan direncanakan peningkatan layanan pada BRT Trans Bandar 

Lampung pada era new normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


