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BAB II   

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 Bab ini berisikan mengenai tinjauan pustaka terkait teori-teori yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

  

2.1 Transportasi Dan Sistem Transportasi  

 Menurut Morlok (1978), transportasi diartikan sebagai kegiatan 

memindahkan atau mengangkut sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Hal 

ini juga disetujui oleh  Bowersox (1981), bahwa transportasi merupakan 

kegiatan berpindah yang dilakukan penumpang maupun barang dari suatu 

tempat ke tempat lain yang merupakan tujuan yang dibutuhkan. Dengan 

penjelasan tersebut, maka transportasi dapat didefinisikan sebagai sebuah 

perpindahan yang dilakukan oleh manusia maupun barang melalui sarana dan 

prasarana terkait. 

 Transportasi berangkat dari kebutuhan atau dapat dikatakan bahwa 

transportasi merupakan komponen utama dalam sistem kehidupan manusia 

(Soehardi & Dinata, 2018). Dalam konteks wilayah dan kota, Transportasi 

berhubungan dengan pengembangan suatu daerah yang meliputi pembangkit 

kegiatan ekonomi, terciptanya lapangan kerja, serta menggerakkan kembali 

suatu daerah (Sukarto, 2006). Transportasi dibangun dari sebuah sistem, 

sistem transportasi yang menyuluruh atau sistem transportasi makro yang 

dapat dijabarkan menjadi sebuah sistem mikro (Tamin, 2000), berikut gambar 

dibawah ini: 
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  Sumber: Tamin,2000 

GAMBAR 2.1  

SISTEM TRANSPORTASI 
 

 Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa adanya keterkaitan antara sistem 

pergerakan, sistem jaringan, dan sistem kegiatan. Ketiga sistem ini saling 

mempengaruhi satu sama lain, dalam arti lain apabila terjadi perubahan pada 

salah satu sistem maka hal tersebut mempengaruhi sistem lainnya. Pergerakan 

timbul karena adanya usaha dalam memenuhi kebutuhan yang tidak bisa 

didapatkan di tempat kita berada. Setiap sistem kegiatan (tata guna lahan) 

memiliki suatu jenis kegiatan tertentu yang mampu membangkitkan 

pergerakan dan akan menarik pergerakan (Tamin, 2000). Guna lahan 

perkotaan berperan dalam pembagian ruang dan peran kota (Jayadinata dalam 

Damayanti et al., 2015).  

 Pergerakan yang dilakukan oleh manusia dan/atau barang membutuhkan 

sarana (moda transportasi) dan prasarana (media) (Tamin, 2000). Prasarana 

transportasi biasa dikenal dengan sistem jaringan yang meliputi sistem 

jaringan jalan raya, kereta api, terminal bus, bandara dan pelabuhan laut. Tiap 

prasarana memiliki sarana nya masing-masing yang mampu dijadikan sebagai 

alat untuk melakukan pergerakan.  
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2.2 Moda Transportasi Umum 

Menurut Warpani (2002) moda angkutan umum adalah moda angkutan 

penumpang dengan kendaraan umum yang dilaksanakan dengan sistem 

berbayar. Terdapat moda transportasi konvensional dan transportasi online. 

Seiring dengan perkembangan teknologi, berkembangnya transportasi yaitu 

dengan angkutan umum online melalui aplikasi yang dapat membantu 

masyarakat dalam melakukan aktifitas (Mojang Al Mukaromah et al., 2011). 

Transportasi online menggunakan moda kendaraan bermotor roda dua atau 

yang biasa disebut ojek online, juga dengan kerandaraan bermotor roda empat 

atau biasa disebut taksi online. Masyarakat cenderung lebih menggunakan 

angkutan umum online karena aksesnya yang mudah dan tidak memakan 

waktu lama. Hal ini dianggap membantu masyarakat karena tidak semua 

masyarakat mudah mengakses pangkalan atau tempat pemberhentian angkutan 

umum konvensional (Rosa & Widad, 2018). Penggunaan ojek online lebih 

mendominasi dibandingkan jenis angkutan umum lainnya (Komunitas 

Konsumen Indonesia, 2019).  

Pada moda transportasi konvensional terdapat angkutan umum massal yang 

membebankan biaya angkut pada banyak orang atau penumpang sehingga 

biaya perpenumpang dapat ditekan serendah mungkin (Laloma et al., 2018).  

Transportasi umum berperan penting untuk menunjang kegiatan masyarakat 

perkotaan dan merupakan sebagai fasililtas pendukung untuk 

menyelenggarakan keterkaitan dan interaksi mobilitas penduduk, transportasi 

umum juga mampu mengurangi kemacetan karena daya angkut yang besar 

(Nurhayati, 2020). Jenis dari moda transportasi umum massal antara lain  

Heavy Rail Transit, Light Rail Transit dan Bus Rapid Transit.  

 

2.3 Bus Rapid Transit 

 Bus rapid transit atau BRT dalam The Transit Capacity and Quality of 

Service Manual (TCQSM) diartikan sebagai sistem angkutan cepat dan 

lengkap yang mampu menggabungkan layanan dan teknologi masa kini untuk 

meningkatkan kenyamanan pengguna dan meminimalisir keterlambatan 
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angkutan (Galicia et al., 2009). Di Indonesia ooda angkutan umum massal 

berbasis jalan yaitu Bus Rapid Transit mengacu pada Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan bahwa pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal 

berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan 

Bermotor Umum di kawasan perkotaan. Angkutan massal yang dimaksud 

harus didukung dengan mobil bus dengan kapasitas angkut massal, lajur 

khusus, trayek yang tidak berimpitan dengan trayek angkutan umum lain dan 

angkutan pengumpan. Hal ini dilengkapi dengan definisi BRT dalam BRT 

Planning Guide yaitu sebagai sistem angkutan umum massal yang berbasis 

bus berkualitas tinggi yang memberikan mobilitas perkotaan yang cepat, 

nyaman dan hemat biaya melalui penyediaan infrastruktur jalan yang terpisah, 

cepat, pengoperasian yang sering dan unggul dalam pemasaran serta layanan 

pelanggan (Institute for Transportation & Development Policy (ITDP), 2009). 

Selain keunggulan tersebut, menurut Chengula dalam (Romadlon & Saintika, 

2020) sistem BRT juga mampu membuka lapangan pekerjaan serta membantu 

mengatasi permasalahan polusi udara akibat kegiatan pergerakan dari 

kendaraan pribadi. Hal ini  menjadi landasan keunggulan penerapan sistem 

Bus rapid Transit (BRT) di negara berkembang.  

 

2.3.1 Kriteria Standar BRT  

 Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) merupakan 

organisasi global yang telah bekerjasama dengan lebih dari 100 kota di lebih 

dari 40 negara untuk merancang dan menerapkan sistem transportasi dan 

pembangunan perkotaan serta solusi kebijakan yang membuat kota lebih 

layak, adil, dan layak huni. ITDP juga bekerjasama dengan Indonesia dalam 

rangka dukungan penyelenggaraan BRT di beberapa kota di Indonesia. Dalam 

The BRT Standart oleh Institute for Transportation and Development Policy 

(ITDP), standard BRT adalah alat untuk evaluasi koridor BRT berdasarkan 

implementasi terbaik (best practice) sesuai dengan standar internasional. 

Fungsi dari standar ini membantu dalam perencanaan, sistem penilaian, dan 
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suatu cara untuk mencapai definisi yang konsisten mengenai BRT sehingga 

memberikan kepuasan pengguna, mempunyai manfaat ekonomi, serta dampak 

positif bagi lingkungan sekitarnya. Penilaian dalam The BRT Standard 2016 

ini dilakukan dengan melihat nilai rancangan dan nilai keseluruhan. Nilai 

keseluruhan adalah gabungan nilai rancangan dengan deduksi operasional. 

Deduksi operasional adalah pengurangan nilai berdasarkan elemen operasional 

yang dapat menguragi performa dan kualitas layanan koridor The BRT 

Standart 2016 melakukan penilaian berdasarkan karakteristik rancangan dan 

operasi yang terlihat.  

Dalam The BRT Standart 2016 bahwa persyaratan minimal suatu koridor 

untuk terkualifikasi sebagai BRT adalah dengan tercapainya beberapa aspek 

sebagai berikut: 

a. Setidaknya memiliki jalur khusus sepanjang 3 kilometer 

b. Memiliki nilai 4 atau lebuh pada elemen jalur khusus bus 

c. Memiliki nilai 4 atau lebih pada elemen penempatan jalur bus 

d. Memiliki nilai 20 atau lebih pada total kelima elemen dasar BRT (BRT 

Basics) 

Dari hasil penilaian The BRT Standart 2016 terdapat tiga predikat peringkat 

Bus Rapid Transit yaitu Emas, Perak, dan Perunggu. Masing-masing memiliki 

ketentuan dengan minimal poin 85 atau lebih untuk peringkat Emas, poin 70-

80.9 untuk peringkat Perak, dan poin 55-69.9 pada peringkat Perunggu. Secara 

detail terdapat beberapa kriteria dalam penilaian BRT Standard. Berikut 

kriteria dalam penilaian BRT Standard beserta nilai yang diberikan. 

 

TABEL II.1  

KRITERIA STANDARD BRT 
 

Nilai Rancangan 

Kategori Sub Kategori 
Range Poin  

(0-8) 

Elemen Dasar BRT 

Jalur Khusus (Dedicated Right of way) 8 

Penempatan Jalur Bus (busway alignment) 8 

Pemungutan tarif off-board 8 

Pengaturan Simpang 7 

Platform level Boarding 7 
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Nilai Rancangan 

Kategori Sub Kategori 
Range Poin  

(0-8) 

Perencanaan Layanan 

Rute Bertumpuk 4 

Layanan Ekspres, Limited stop,dan layanan lokal 3 

Pusat Kendali 3 

Berlokasi di Sepuluh Koridor Terbaik 2 

Profil Permintaan 3 

Jam Operasional 2 

Jaringan Multi Koridor 2 

Infrastruktur 

Jalur Menyusul pada Stasiun 3 

Meminimalsasi Emisi Armada Bus 3 

Jarak Stasiun dari Persimpangan 3 

Stasiun Median 2 

Kualitas Perkerasan Jalan 2 

Stasiun 

Jarak Antar Stasiun 2 

Stasiun Aman dan Nyaman 3 

Jumlah Pintu pada Bus 3 

Docking Bays dan Sub-stops 1 

Pintu Geser pada Stasiun 1 

Komunikasi 
Branding 3 

Informasi Penumpang 5 

Akses dan Integrasi  

Akses Umum 3 

Integrasi dengan Moda Transportasi Umum Lain 3 

Akses dan Keselamatan Pejalan Kaki 4 

Keamanan Parkir Sepeda 2 

Jalur Sepeda 2 

Integrasi Bike Sharing 1 

Nilai Deduksi Operasional 

Kategori Sub Kategori 
Range Poin  

(0 - (-14)) 

Deduksi Operasi  

Kecepatan Komersial -10 

Penumpang per jam per arah pada jam sibuk di bawah 1000 -5 

Jalur Bus yang Kurang Steril -5 

Celah yang Signifikan antara Lantai Bus dan Platform Stasiun -5 

Overcrowding -5 

Buruknya Perawatan Infrastruktur -14 

Frekuensi Rendah pada Jam Sibuk -3 

Frekuensi Rendah di luar Jam Sibuk -2 

Mengizinkan Penggunaan Sepeda yang Tidak Aman -2 

Kurangnya Data Keselamatan Lalu Lintas -2 

Terdapat Rute Bus non-BRT Parralel dengan koridor BRT -6 

Bus Bunching -4 

Sumber : ITDP, 2016 

2.3.1.1 Dasar-dasar BRT 

Dalam The BRT Standart oleh ITDP dijelaskan bahwa Elemen-elemen 

dasar ini berperan penting dalam mengurangi hambatan dari kemacetan, 

konflik antar kendaraan, serta naik dan turunnya penumpang sehingga 

meningkatnya efisiensi dan menurunkan biaya operasi. Variabel ini 

merupakan dasar dari sistem BRT yang membedakan BRT dengan 

layanan bus lainnya (Institute for Transportation & Development Policy 

(ITDP), 2016).  
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a. Jalur khusus  bus (dedicated right of way) 

 Jalur khusus bus merupakan elemen penting dalam sistem BRT, 

jalur ini berfungsi untuk memastikan bus dapat bergerak dengan 

cepat dan tidak terhambat oleh kemacetan. Jalur khusus dapat 

dipisahkan dari lalu lintas umum dengan berbagai cara, namun 

pemisah secara fisik menggunakan separator adalah cara yang 

paling mudah dan efektif. Separator ini dapat menghalangi 

kendaraan umum untuk masuk dan keluar jalur khusus.  

Terdapat dua jenis penghalang, tipe penghalang keseluruhan yaitu 

dengan  seperti pagar dapat melindungi jalur bus secara 

keseluruhan. Sedangkan tipe penghalang pembatas jalan seperti 

curb, masih dapat dilewati oleh kendaraan lain untuk keluar masuk 

jalur. Secara umum, kelonggaran pada separator dapat berguna 

apabila bus mengalami kerusakan dan harus keluar dari koridor agar 

tidak menghalangi bus lainnya. 

 Bobot penilaian dijumlahkan menggunakan persentasi koridor 

dengan setiap tipe pengkhususan jalur bus untuk layanan BRT, 

dikalikan dengan poin yang berhubungan dengan tipe pengkhususan 

tersebut dan kemudian dijumlahkan. Segmen koridor yang 

memperbolehkan taksi, sepeda motor, kendaraan bermuatan tinggi, 

serta kendaraan non-darurat lain masuk jalur, tidak dianggap 

memiliki pengkhususan jalur. 

 

TABEL II.2   

PENILAIAN TIPE PENGKHUSUSAN JALUR BUS 
 

Tipe Pengkhususan Jalur Bus Poin Bobot Nilai 

Jalur Khusus Terpisah secara fisik 8 

% koridor dengan 

tipe pengkhususan 

jalur bus 

Jalur Khusus yang dibedakan dengan warna, tanpa 

pemisah fisik 
6 

Jalur Khusus yang dipisahkan dengan marka jalan 4 

Tidak Ada Jalur khusus 0 
  Sumber : ITDP, 2016 
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b. Penempatan jalur bus (busway alignment). 

Penempatan jalur bus terbaik adalah pada lokasi yang jarang terjadi 

konflik dengan kendaraan lain, khususnya pergerakan saat belok 

dari mixed traffic. Pada umumnya, jalur bus yang berada pada 

bagian tengah jalan (median) memiliki lebih sedikit konflik 

dibandingkan dengan penempatan yang berdekatan dengan trotoar 

(sisi jalan) karena gang, tempat parkir dan lainnya. Sebagai contoh, 

mobil barang dan taksi biasanya mengambil ruang hingga ke trotoar 

untuk berbelok sedangkan bagian tengah jalan pada umumnya bebas 

dari halangan seperti itu. Elemen penempatan jalur bus (busway 

alignment) ini merupakan hal esensial dari koridor BRT. Suatu 

koridor harus setidaknya mencapai nilai 4 untuk dapat disebut 

sebagai koridor BRT. Penilaian menggunakan persentasi koridor 

dengan setiap konfigurasi dikalikan dengan poin yang berhubungan 

dengan konfi gurasi tersebut dan kemudian dijumlahkan. 

 

TABEL II.3  

KONFIGURASI KORIDOR 
 

Konfigurasi Koridor Poin Bobot Nilai 

Konfigurasi Tier 1 

% koridor 

dengan tipe 

penempatan 

jalur 

Penempatan jalur bus dua arah pada median 8 

Penempatan jalur bus pada koridor khusus yang eksklusif tanpa ada 

lajur lalu lintas umum yang paralel, seperti transit mall  atau koridor rel 

yang dialihfungsikan  

8 

Penempatan jalur bus di sisi perairan, taman, atau kondisi lain yang 

memini- masi adanya persimpangan dan konflik 
8 

Penempatan jalur bus dua arah pada sisi jalan satu arah 6 

Konfigurasi Tier 2 

Jalur bus yang terbagi pada sepasang jalan satu arah dengan masing-

masing jalur bus ditempatkan di tengah jalan 
5 

Penempatan jalur bus pada sisi luar central roadway pada jalan yang 

memiliki central roadway dan service road yang sejajar 
4 

Penempatan jalur bus pada sisi dalam service road pada jalan dengan 

central roadway dan service road yang sejajar 
4 
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Konfigurasi Koridor Poin Bobot Nilai 

Jalur bus yang terbagi pada sepasang jalan satu arah dengan masing-

masing jalur bus ditempatkan dipinggir jalan 
3 

Konfigurasi Tier 3 

Jalur bus virtual dua arah pada satu jalur tengah (median) yang 

digunakan secara bergantian oleh kedua arah 
1 

Konfigurasi Non Poin 

Jalur bus pada sisi trotoar dua arah 0 

 Sumber : ITDP, 2016 

 

Berikut contoh dari penempatan jalur bus pada konfigurasi tier 1 

dan konfigurasi tier 2. 

a) Konfigurasi Tier 1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sumber: ITDP, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2.2   

CONTOH PENEMPATAN JALUR BUS PADA DUA ARAH MEDIAN 
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GAMBAR 2. 4   

CONTOH PENEMPATAN JALUR BUS PADA KORIDOR KHUSUS 

YANG EKSKLUSIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: ITDP, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: ITDP, 2016 

 

 

 

GAMBAR 2. 3   

CONTOH PENEMPATAN JALUR BUS DUA ARAH PADA MEDIAN DENGAN 

JALUR MENYUSUL 
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Sumber: ITDP, 2016 

 

 

 

 

 

b) Konfigurasi Tier 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: ITDP, 2016 

 

 

 

 

GAMBAR 2. 5   

CONTOH PENEMPATAN JALUR BUS DUA ARAH PADA SISI JALAN 

SATU ARAH 

GAMBAR 2. 6  

CONTOH PENEMPATAN JALUR BUS DI TENGAH JALAN SATU ARAH 

KONFIGURASI 
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GAMBAR 2.7   

CONTOH PENEMPATAN JALUR BUS PADA SISI LUAR CENTRAL 

ROADWAY PADA TIPE JALAN BOULEVARD YANG MEMILIKI CENTRAL 

ROADWAY DAN SERVICE ROAD YANG SEJAJAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: ITDP, 2016 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: ITDP, 2016 

 

 

 

 

GAMBAR 2.8  

CONTOH PENEMPATAN JALUR BUS PADA SISI DALAM SERVICE 

ROAD PADA TIPE JALAN BOULEVARD DENGAN CENTRAL 

ROADWAY DAN SERVICE ROAD YANG SEJAJAR 
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c. Penarikan tarif off board. 

Penarikan tarif off board penting untuk dilakukan, hal ini untuk 

mengurangi waktu perjalanan. Hingga saat ini terdapat tiga macam 

sistem penarikan tariff off board, yaitu dengan sistem barrier-

controlled dan sistem proof-of-payment. Sistem barrier-controlled 

yaitu dengan cara penumpang melakukan cek poin di stasiun 

dengan tiket yang diversifikasi atau di cek otomatis. Sistem proof-

of-payment yaitu dengan cara penumpang membayar di kios dan 

mendapat kertas tiket atau pass card dengan tanda sudah dibayar 

yang nantinya akan diperiksa di dalam bus oleh inspektur. Kedua 

cara ini dapat mengurangi tundaan secara signifikan. Namun, sistem 

barrier-controlled lebih disarankan karena memiliki beberapa 

keunggulan salah satunya adalah lebih mudah mengakomodasi 

beragam rute yang menggunakan infrastruktur BRT yang sama 

tanpa harus memodifikasi seluruh sistem penarikan tarif untuk 

semua jaringan transportasi umum perkotaan dan meminimalkan 

kesempatan penumpang untuk tidak membayar karena setiap tiket 

penumpang akan diverifikasi. Sementara pada sistem proof-of-

payment, pemeriksaan tiket dilakukan secara acak.  

 Cara yang ketiga untuk penarikan off board adalah dengan cara 

validasi tarif onboard, penumpang membeli tiket sebelum naik bus 

dan akan tervalidasi melalui alat pembaca elektronik yang tersedia 

di semua pintu bus. Penilaian dilakukan pada salah satu dari stasiun 

atau rute pada koridor yang menggunakan sistem pembayaran 

tersebut. 

 TABEL II.4  

PENILAIAN SISTEM PEMUNGUTAN TARIF OFF BOARD 
 

Sistem Pemungutan Tarif Off Board Poin Bobot Nilai 

barrier-controlled  8 % stasiun dalam koridor 

proof-of-payment 7 % rute yang menggunakan 

koridor Validasi tarif onboard pada semua pintu 4 

  Sumber : ITDP, 2016 
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d. Pengaturan Simpangan 

Pengaturan simpang dilakukan untuk mengurangi hambatan bus di 

persimpangan. Hal ini dapat dilakukan dengan banyak cara yang 

dimana semua cara tersebut bertujuan untuk menambahkan waktu 

sinyal lampu hijau untuk jalur bus, hal tersebut dapat dilakukan 

dengan menggunakan tanda larangan melintasi busway dan rambu 

prioritas Melarang kendaraan lain untuk belok melewati jalur bus 

dan mengurangi jumlah sinyal lalu lintas pada persimpangan adalah 

dua hal yang paling penting. Penilaian berasal dari persentase 

larangan berbelok atau persimpangan dengan sinyal prioritas di 

sepanjang koridor. Pada grade separated koridor, persimpangan 

yang dilewati oleh jalur bus terhitung memiliki larangan untuk 

semua pergerakan berbelok. 

 

 

TABEL II.5  

PENGATURAN SIMPANG 
 

Pengaturan Simpang Poin Bobot Nilai 

Larangan berbelok menyebrangi jalur bus 7 
% belokan yang 

menyeberangi jalur bus 

Sinyal prioritas pada persimpangan 2 
% persimpangan pada 

koridor 

  Sumber : ITDP, 2016 

 

e. Platform level boarding 

Tinggi lantai stasiun yang setingkat dengan lantai bus (penghapusan 

anak tangga dan penyusutan celah antara kendaraan dan platform 

melalui panduan bus) merupakan salah satu cara paling efektif 

untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan penumpang untuk naik 

dan turun dari bus. Pengaturan naik dan turun bus yang 

mengharuskan penumpang menggunakan tangga, meskipun sedikit, 

dapat meningkatkan tundaan secara signifikan, terutama untuk 
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penumpang berusia lanjut, difabel, serta penumpang dengan koper 

seret atau yang membawa kereta bayi. Pengurangan serta 

penghilangan celah horizontal antara kendaraan dan lantai stasiun 

juga merupakan hal yang penting untuk meningkatkan keselamatan 

dan kenyamanan penumpang. Untuk mendapatkan nilai maksimal 

pada variabel ini maka halte/stasiun harus memiliki lantai yang 

setara dengan bus atau dengan celah vertikan maksimal 4 cm. Bus-

bus dengan rata-rata celah vertikal antara lantai bus dengan platform 

stasiun lebih dari 4 cm maka tidak terkualifikasi sebagai platform-

level. Bus dengan anak tangga di dalamnya juga tidak dapat disebut 

platform-level. 

 

TABEL II.6  

PENILAIAN PLATFORM LEVEL BOARDING 
 

Platform Level Boarding Poin Bobot Nilai 

Tinggi lantai bus setara dengan lantai 

stasiun dengan celah vertikal 4 cm atau 

kurang 

7 
% bus yang beroperasi dalam 

koridor 

Stasiun pada koridor memiliki fi tur untuk 

mengurangi celah hori- zontal 
6 % stasiun pada koridor 

  Sumber : ITDP, 2016 

 

2.3.1.2 Perencanaan Layanan 

a. Multi Rute (Multiple Routes) 

Memiliki beberapa rute yang beroperasi pada satu koridor sangat 

efisien untuk mengurangi waktu perjalanan dari asal ke tujuan akhir 

karena mengurangi waktu transfer. 

TABEL II.7  

MULTI RUTE 
 

Multi Rute Poin 

Terdapat dua rute atau lebih di koridor, melayani 

setidaknya dua stasiun  
4 
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Multi Rute Poin 

Tidak ada multi rute pada koridor 0 
  Sumber : ITDP, 2016 

 

b. Layanan Ekspres, Limited-Stop dan Layanan Lokal 

Salah satu cara terpenting dalam meningkatkan kecepatan 

beroperasi dan mengurangi waktu perjalanan penumpang pada 

koridor BRT adalah dengan menyediakan layanan ekspres dan 

limited- stop. Layanan lokal berhenti di setiap stasiun sementara 

layanan limited-stop tidak berhenti pada stasiun-stasiun dengan 

frekuensi rendah dan hanya berhenti pada stasiun besar yang 

memiliki frekuensi penumpang yang tinggi. Layanan ekspres 

seringkali mengambil penumpang dari salah satu stasiun di ujung 

koridor, berjalan sepanjang koridor tanpa berhenti, dan menurunkan 

penumpang di pusat kota atau ujung koridor yang lain. 

 

TABEL II.8  

LAYANAN 
 

Jenis Layanan Poin 

Layanan lokal dan beberapa jenis layanan limited-stop dan/atau 

ekspres  
3 

Setidaknya ada satu pilihan layanan lokal dan satu layanan limited-

stop atau ekspres  
2 

Tidak ada layanan limited-stop ataupun layanan ekspres 0 
Sumber : ITDP, 2016 

 

 

c. Pusat Kendali 

Pusat kendali untuk sistem BRT yang kini menjadi semakin lazim 

untuk memungkinkan operator untuk memantau operasional bus, 

mengidentifikasi masalah, dan dengan cepat menanggapinya. Hal 

ini dapat menghemat waktu pengguna dan menciptakan pengalaman 

yang berkualitas. Pelayanan penuh pada pusat kendali, 

memungkinkan untuk memantau lokasi semua bus dengan GPS atau 
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teknologi yang serupa. Tiga fitur berikut merupakan bagian dari 

pelayanan penuh pada pusat kendali 

1) Pengiriman fleet yang terotomatisasi 

2) Active bus control  

3) Automatic Vehicle Location (AVL) 

Yang mana dari layanan pusat kendali harus terintegrasi dengan 

sistem pusat kendali transportasi umum yang ada seperti pada sinyal 

lau lintas. 

 

TABEL II.9  

PUSAT KENDALI 
 

Pusat Kendali Poin 

Pelayanan penuh pada pusat kendali dengan tiga fitus tersedia 3 

Pusat Kendali dengan dua dari tiga fitur yang tersedia 2 

Pusat kendali dengan satu dari tiga fitur yang tersedia 1 

Tidak ada pusat kendali atau pusat dengan fungsi terbatas 0 

Sumber : ITDP, 2016 

 

d. Berlokasi di Sepuluh Koridor Terbaik 

Jika koridor BRT berlokasi di sepanjang salah satu dari sepuluh 

koridor terbaik, dalam hal total jumlah pengguna bus, maka dampak 

dari perbaikan sistem akan meningkat secara signifikan terhadap 

proporsi peningkatan kepuasan penumpang. Poin diberikan untuk 

sistem yang membuat pilihan yang baik untuk koridor BRT, terlepas 

dari total tingkat permintaan. Poin penuh akan didapatkan juga 

untuk koridor yang berada di luar koridor sepuluh besar apabila 

semua dari sepuluh koridor memiliki frekuensi penumpang yang 

tinggi serta infrastruktur transportasi umum yang baik. 
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TABEL II. 10  

LOKASI KORIDOR 
 

Lokasi Koridor Poin  

Koridor merupakan salah satu dari sepuluh koridor dengan permintaan 

tinggi 
2 

Koridor bukan merupakan salah satu dari sepuluh koridor dengan 

permintaan tinggi 
0 

Sumber : ITDP, 2016 

 

 

e.  Profil Permintaan Penumpang 

Membangun infrastruktur BRT di ruas jalan dengan permintaan 

penumpang tertinggi memastikan penumpang mendapatkan manfaat 

besar dari perbaikan sistem tersebut. Ini merupakan hal signifi kan 

saat membuat keputusan perlu atau tidaknya membangun koridor 

yang melalui pusat kota; akan tetapi, hal ini juga dapat menjadi 

masalah untuk ruas jalan di luar pusat kota yang memiliki tingkat 

permintaan tinggi. Membangun infrastruktur BRT di area atau 

lokasi dengan permintaan penumpang yang tinggi, dapat 

menghemat waktu pengguna dan meningkatkan kualitas layanan. 

Mengenai hal ini, koridor BRT harus memiliki infrastruktur khusus 

untuk ruas jalan dengan permintaan tertinggi dalam jarak 2 km (1.2 

mil) dari kedua ujung koridor. Ruas tersebut juga harus memiliki 

kualitas jalur bus yang tinggi, dan nilai yang diberikan berhubungan 

dengan kualitas tersebut.  

 

TABEL II.11  

PROFIL PERMINTAAN PENUMPANG 
 

Profil Perminaan Poin 

Koridor pada segmen dengan permintaan tertinggi memiliki tier 1 trunk 

corridor 
3 

Koridor pada segmen dengan permintaan tertinggi memiliki tier 2 trunk 

corridor 
2 

Koridor pada segmen dengan permintaan tertinggi memiliki tier 3 trunk 

corridor 
1 
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Profil Perminaan Poin 

Koridor tidak termasuk dalam ruas permintaan tertinggi 0 

Sumber : ITDP, 2016 

 

f. Jam Operasional 

Sebuah koridor transportasi umum yang layak dan memiliki kualitas 

layanan tinggi harus tersedia untuk penumpang dengan jam 

operasional yang panjang pada hari biasa dan hari libur. Jika tidak, 

penumpang dapat terlantar atau dapat mencari moda transportasi 

lain. 

 

TABEL II.12  

JAM OPERASIONAL 
 

Jam Operasional Poin 

Terdapat late night dan weekend service 2 

Terdapat late night, tidak ada weekend service atau sebaliknya 1 

Tidak ada late night ataupun weekend service 0 

Sumber : ITDP, 2016 

 

g. Jaringan Multi Koridor 

Idealnya, BRT harus mencakup beberapa koridor yang saling 

bersimpangan dan membentuk jaringan. Hal ini memberikan pilihan 

perjalanan lebih banyak bagi penumpang dan membuat sistem lebih 

layak secara keseluruhan sehingga meningkatkan tingkat layanan 

yang dialami oleh pengguna. 

 

TABEL II.13  

JARINGAN MULTI KORIDOR 
 

Jaringan Multi Koridor Poin 

Koridor BRT terhubung dengan koridor BRT yang ada saat ini atau jaringan 

yang direncanakan berikutnya 
2 

Koridor BRT terhubung dengan jaringan koridor yang akan direncanakan 1 
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Jaringan Multi Koridor Poin 

Tidak terhubung dengan jaringan yang akan direncanakan 0 

Sumber : ITDP, 2016 

 

 

2.3.1.3 Infrastruktur 

a. Jalur Menyusul pada Stasiun 

Jalur menyusul pada stasiun pemberhentian merupakan elemen 

penting dalam sistem BRT dengan layanan ekspres dan layanan 

lokal. Jalur menyusul memungkinkan stasiun dapat mengakomodasi 

volume bus yang besar sehingga bus tidak harus antre untuk 

berangkat dari stasiun. Namun, jalur menyusul akan memakan lahan 

jalan tambahan sehingga sulit untuk dijustifikasi pada koridor 

dengan frekuensi bus yang rendah. Jalur menyusul pada umumnya 

merupakan investasi yang cukup baik karena memberikan pilihan 

operasi yang beragam, cukup mengurangi waktu perjalanan, serta 

memberikan fleksibilitas saat sistem BRT semakin dikembangkan. . 

Berbagai keuntungan dari jalur menyusul di stasiun dapat juga 

didapatkan dengan memperbolehkan bus untuk mendahului bus lain 

di lajur bus. Namun, untuk alasan keselamatan, hal ini hanya boleh 

dilakukan apabila terdapat visibilitas yang cukup dan frekuensi bus 

yang relatif rendah. Sama halnya dengan memperbolehkan bus 

mendahului dengan menggunakan lajur lalu lintas umum, hal ini 

hanya boleh dilakukan apabila frekuensi bus rendah dan tidak 

terdapat kemacetan pada lalu lintas umum. 

 

TABEL II.14  

JALUR MENYUSUL 
 

Jalur Menyusul Poin 

Terdapat jalur khusus untuk mendahului Bus 3 

Bus dapat mendahului bus lain di jalur bus apabila keadaan aman 2 
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Jalur Menyusul Poin 

Bus dapat mendahului bus lain melalui jalur lalu lintas umum apabila keadaan 

aman 
1 

Bus tidak dapat mendahului bus lain 0 

Sumber : ITDP, 2016 

 

 

b. Minimalisasi Emisi Armada Bus 

Pada umumnya, emisi polutan paling berbahaya dari bus kota 

adalah particulate matter (PM) serta oksida nitrogen (NOx). 

Pengurangan emisi kedua polutan ini sangatlah penting untuk 

kesehatan pengguna bus maupun penduduk kota dan merupakan 

faktor penting dalam peningkatan kualitas layanan yang dapat 

mempertahankan serta meningkatkan penumpang. Dalam dua 

dekade ini, Uni-Eropa dan Amerika Serikat telah mengadopsi 

serangkaian emisi standar yang semakin ketat. Rangkaian standar 

inilah yang digunakan sebagai penilaian. Bus-bus harus memenuhi 

standar emisi Euro VI dan US 2010 untuk mendapatkan poin 

maksimal 3. Bus yang memenuhi kedua standar ini akan 

menghasilkan emisi PM serta NOx yang sangat rendah. Untuk bus 

dengan mesin diesel, standar emisi ini mengharuskan penggunaan 

saringan PM, bahan bakar diesel ultra-low-sulfur, dan selective 

catalytic reduction. Untuk mendapatkan 2 poin, bus harus 

memenuhi standar Euro IV atau V dengan saringan PM. Standar 

Euro IV dan V yang tidak mengharuskan penggunaan saringan PM 

berdampak pada peningkatan emisi PM hingga dua kali lipat jika 

dibandingkan dengan standar yang lebih baru. 

 

TABEL II.15  

STANDAR EMISI 
 

Standar Emisi Poin 

Euro VI atau US 2010 3 
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Standar Emisi Poin 

Euro V dengan saringan PM, Euro IV dengan saingan PM, atau US 2007 2 

Euro V, Euro IV, Euro III CNG, atau Euro III dengan saringan PM retrofit 

terverifikasi 
1 

Lebih rendah dari standar yang disebutkan diatas 0 

Sumber : ITDP, 2016 

 

 

c. Jarak Stasiun dari Persimpangan 

Jarak minimal antara stasiun dengan persimpangan adalah 26 meter 

(85 kaki), namun jarak ideal antar stasiun dengan persimpangan 

adalah 40 meter (130 kaki) untuk mencegah terjadinya tundaan. 

Apabila stasiun terletak terlalu dekat setelah persimpangan, tundaan 

dapat terjadi karena lamanya waktu yang dibutuhkan penumpang 

untuk naik atau turun dari bus. Apabila stasiun terletak terlalu dekat 

sebelum persimpangan, lampu lalu lintas dapat menghambat bus 

untuk meninggalkan stasiun sehingga menghambat bus lain untuk 

memasuki stasiun.  

TABEL II.16  

LOKASI STASIUN 
 

Lokasi Stasiun Poin 

75% dari semua stasiun di koridor terletak setidaknya 40 meter (130 kaki) dari 

persimpangan atau memenuhi kriteria pengecualian di atas 
3 

75% dari semua stasiun di koridor terletak setidaknya 26 meter (85 kaki) dari 

persimpangan atau memenuhi kriteria pengecualian di atas 
2 

25% dari semua stasiun di koridor terletak setidaknya 26 meter (85 kaki) dari 

persimpangan atau memenuhi kriteria pengecualian di atas 
1 

< 25% dari semua stasiun di koridor terletak setidaknya 26 meter (85 kaki) 

dari persimpangan atau memenuhi kriteria pengecualian di atas 
0 

Sumber : ITDP, 2016 
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d. Stasiun Median 

Memiliki stasiun yang berada di tengah median yang melayani jalur 

bus dari kedua arah pada koridor BRT membuat proses transfer 

antar arah menjadi mudah dan cepat – yang merupakan hal penting 

ketika jaringan BRT makin berkembang. Hal ini juga dapat 

mengurangi biaya konstruksi dan meminimalisir kebutuhan 

penggunaan lahan. Pada beberapa kasus, stasiun dapat terletak di 

median namun terbagi menjadi dua bagian (split stations) dengan 

masing-masing bagian melayani salah satu arah. Apabila tidak 

terdapat infrastruktur fisik yang menggabungkan kedua bagian ini, 

maka nilai yang diberikan akan lebih kecil. 

TABEL II.17  

STASIUN MEDIAN 
 

Stasiun Median Poin 

80% dari semua stasiun memiliki platform sentral yang melayani kedua arah 2 

50% dari semua stasiun memiliki platform sentral yang melayani kedua arah 1 

80% dari semua stasiun memiliki platform sentral yang melayani salah satu 

arah 
1 

Sumber : ITDP, 2016 

 

e. Kualitas Perkerasan Jalan 

Kualitas Perkerasan Jalan yang baik, memastikan tingkat pelayanan 

serta operasi yang lebih baik untuk periode waktu yang lebih lama 

dengan meminimalisir kebutuhan perawatan. Jalanan dengan 

kualitas permukaan yang buruk akan lebih sering ditutup untuk 

perbaikan. Bus juga harus berjalan dengan lebih lambat bila jalanan 

rusak. Perjalanan yang mulus merupakan faktor penting dalam 

peningkatan kualitas layanan yang dapat mempertahankan serta 

meningkatkan penumpang. Apapun tipe yang digunakan, perkerasan 

jalan pada koridor dianjurkan untuk memiliki masa guna 30 tahun. 

Terdapat beberapa pilihan cara agar struktur perkerasan jalan dapat 

mencapai masa guna tersebut, masimg-masing yaitu: aspal, Jointed 
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Plain Concrete Pavement (JPCP), Beton Bertulang (Continuously 

Reinforced Concrete Pavement) (CRCR). 

 

TABEL II.18  

MATERIAL JALAN 
 

Material Jalan Poin 

Perkerasan jalan dirancang untuk masa guna 30 tahun di seluruh koridor 2 

Perkerasan jalan dirancang untuk masa guna 30 tahun hanya di stasiun dan 

persimpangan 
1 

Perkerasan jalan dirancang untuk masa guna 30 tahun, kecuali di stasiun dan 

persimpangan 
1 

Perkerasan jalan dirancang untuk masa guna kurang dari 30 tahun 0 

Sumber : ITDP, 2016 

 

2.3.1.4 Stasiun 

a. Jarak Antar Stasiun 

Di sepanjang area yang penuh dengan bangunan (built-up), jarak 

antar stasiun yang optimal adalah sekitar 450 meter (1500 kaki). 

Lebih dari itu, penambahan waktu perjalanan penumpang menuju 

stasiun akan lebih besar dibandingkan pengurangan waktu tempuh 

bus akibat penambahan kecepatan. Kurang dari itu, penambahan 

waktu tempuh bus akibat pengurangan kecepatan akan menjadi 

lebih tinggi dibandingkan pengurangan waktu perjalanan 

penumpang menuju stasiun. Maka dari itu, untuk jarak stasiun yang 

efektif, ditetapkan rata-rata jarak antar stasiun sebaiknya berada 

pada jangkauan 0.3 -0.8 km (0.2 - 0.5 mil). Selain itu diatur dalam 

Pedoman Teknis Perekayasanaan Tempat Perhentian Kendaraan 

Penumpang Umum, jarak tempat henti di kota berada di tata guna 

lahan pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, jasa dan permukman. 
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TABEL II. 19  

JARAK ANTAR STASIUN 
 

Jarak Antar Stasiun Poin 

Rata-rata jarak antar stasiun berada di antara 0.2 – 0.8 km (0.2 – 0.5 

mil) 
2 

Sumber : ITDP, 2016 

 

b. Stasiun Aman dan Nyaman 

Salah satu elemen yang membedakan koridor BRT dengan layanan 

bus konvensional adalah lingkungan stasiun yang aman dan 

nyaman, yang juga merupakan fitur penting untuk layanan 

berkualitas tinggi. Empat faktor utama untuk mewujudkan hal 

tersebut adalah; 

a) Lebar 

Stasiun harus cukup luas sehingga penumpang dapat bergerak 

dengan leluasa dan berdiri menunggu tanpa merasa sesak. 

Stasiun yang penuh sesak mendukung terjadinya pencopetan 

dan pelecehan. Stasiun harus memiliki lebar internal setidaknya 

3 meter (10 kaki), dan lebih besar lagi untuk stasiun dengan 

volume penumpang yang lebih besar. 

b) Terlindung dari cuaca 

Stasiun harus terlindung dari cuaca seperti angin, hujan, salju, 

suhu udara panas ataupun dingin, bergantung dengan kondisi 

spesifik lokasinya 

c) Aman 

Stasiun dengan penerangan baik, transparan, dan memiliki 

penjagaan keamanan – baik dengan petugas penjaga ataupun 

kamera – merupakan hal penting untuk mempertahankan 

penumpang. 

d) Atraktif 

Upaya untuk membuat stasiun menjadi menarik juga 

merupakan hal penting terhadap citra koridor BRT. Hal ini juga 

memberikan kesan permanen serta daya tarik, bukan hanya 

untuk penumpang, tapi juga untuk developer. Stasiun harus 
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dirancang sebagai bagian integral dari infrastruktur perkotaan 

dan mendukung nilai-nilai kebudayaan dan kebanggaan lokal. 

 

TABEL II.20  

KEAMANAN DAN KENYAMANAN STASIUN 
 

Stasiun Aman dan Nyaman Poin Pembobotan 

Stasiun memiliki keempat faktor 3 

% Stasiun 
Stasiun memiliki 3 faktor 2 

Stasiun memiliki 2 faktor 1 

Stasiun memiliki 2 faktor 0 
Sumber : ITDP, 2016 

 

c. Jumlah Pintu Pada Bus 

Kecepatan proses naik dan turun bus secara parsial dipengaruhi 

oleh jumlah pintu pada bus. Pintu yang sedikit atau terlalu 

sempit menjadi penghambat untuk pergerakan bus akibat dari 

penumpang yang membutuhkan waktu yang lebih besar untuk 

naik dan turun bus. Pemberian penilaian dilakukan dengan 

pembobotan berdasarkan persentase bus yang menggunakan 

infrastruktur koridor, dengan nilai maksimal 3 poin. 

 

TABEL II.21  

JUMLAH PINTU PADA BUS 
 

Jumlah Pintu Pada Bus Poin Pembobotan 

Bus memiliki setidaknya tiga pintu (articulated 

bus) atau dua pintu lebar (non-articulated bus) 

pada sisi menghadap stasi- un. Semua pintu dapat 

digunakan untuk naik dan turun bus. 

3 

% bus yang menggunakan 

infrastruktur koridor 

memenuhi kriteria tersebut 

Sumber : ITDP, 2016 

 

 

d. Docking Bay dan Substop 

Docking bay dan substop ganda tidak hanya meningkatkan 

kapasitas stasiun dan mengurangi waktu untuk penumpang, 
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kedua hal ini juga berfungsi membantu stasiun mengakomodasi 

berbagai layanan. 

 

TABEL II.22  

DOCKING BAY DAN SUBSTOP 
 

Docking bay dan substop Poin 

Setidaknya terdapat dua substop atau docking bay pada stasiun-stasiun 

dengan tingkat permintaan tertinggi 
1 

Kurang dari dua substop atau docking bay pada stasiun-stasiun dengan 

tingkat permintaan tertinggi 
0 

Sumber : ITDP, 2016 

 

e. Pintu Geser Pada Stasiun 

Pintu geser pada stasiun untuk naik turun penumpang dapat 

meningkatkan kualitas lingkungan stasiun, mengurangi risiko 

kecelakaan, melindungi penumpang dari keadaan panas atau 

hujan, serta mencegah pejalan kaki masuk ke dalam stasiun 

dari tempat yang tidak seharusnya. 

 

TABEL II. 23  

PENILAIAN PINTU GESER PADA STASIUN 
 

Pintu Geser Poin 

Semua stasiun memiliki pintu geser  1 

Tidak semua stasiun memiliki pintu geser 0 
Sumber : ITDP, 2016 

 

2.3.1.5 Komunikasi 

a. Branding 

BRT menjanjikan kualitas pelayanan tinggi yang diperkuat 

dengan brand dan identitas yang unik. 
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TABEL II.24  

BRANDING 
 

Branding Poin 

Semua bus, rute, dan stasiun di koridor mengikuti brand yang selaras 

pada seluruh sistem BRT 
3 

Semua bus, rute, dan stasiun di koridor mengikuti brand yang selaras, 

tetapi berbeda dari seluruh sistem 
2 

Beberapa bus, rute, dan stasiun di koridor mengikuti brand yang 

selaras, tapi tidak seluruh sistem  
1 

Tidak ada brand koridor 0 

Sumber : ITDP, 2016 

 

b. Informasi Penumpang 

Sejumlah penelitian menunjukkan, bahwa salah satu hal yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah tersedianya 

informasi kapan bus berikutnya akan tiba. Memberikan 

informasi kepada penumpang merupakan hal terpenting dalam 

pelayanan berkualitas tinggi dan memberikan pengalaman 

positif pada penumpang secara keseluruhan. Penyediaan 

informasi penumpang pada halte maupun kendaraan dengan 

menggunakan informasi real-time maupun informasi statis. 

Informasi real-time adalah informasi data di GPS yang dapat 

berupa panel elektronik, pesan suara digital (“bus berikutnya” 

di pemberhentian, “pemberhentian berikutnya” di bus), dan/ 

atau informasi dinamis yang dapat diakses melalui media 

elektronik. informasi dinamis yang dapat diakses melalui media 

elektronik. Selain itu juga melalui pengembangan informasi 

statis melalui penyediaan peta jaringan, peta wilayah, dan 

penyediaan informasi penumpang lainnya yang tersedia pada 

bus maupun halte. 
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TABEL II.25  

INFORMASI PENUMPANG 
 

Informasi Penumpang (di Stasiun dan di Kendaraan) Poin 

Informasi di Koridor berfungsi secara real-time dan up to date 

bagi penumpang 
2 

Informasi statis yang up to date bagi penumpang 1 
Sumber : ITDP, 2016 

 

2.3.1.6 Akses dan integrasi 

a. Akses umum 

Hal ini merupakan hal umum untuk mengetahui kemudahan 

akses bagi penumpang dengan memerhatikan karakteristik 

penumpang sehingga semua penumpang baik yang 

berkebutuhan khusus (termasuk yang memiliki gangguan fisik, 

visual dan atau gangguan pendengaran), orangtua, anak-anak, 

penumpang dengan kereta bayi serta penumpang dengan 

bawaan yang berat. Berdasarkan the BRT Standart 2016, 

bahwa aksesibilitas mencakup dua faktor yaitu fisik dan 

audiovisual. Aksesibilitas fisik terdiri dari semua stasiun, 

kendaraan, loket, maupun koridor dapat diakses secara 

menyeluruh oleh orang dengan kursi roda. Pada aksesibilitas 

audiovisual yaitu tersedianya tulisan braille di semua stasiun 

serta Tactile Ground Surface Indicator untuk membantu 

penumpang dengan disabilitas visual.  

 

TABEL II.26  

AKSES UMUM 
 

Akses Umum Poin 

Tersedia aksesibilitas yang menyeluruh 3 

Tersedia aksesibilitas fisik 2 

Tersedia aksesibilitas audiovisual 1 
Sumber : ITDP, 2016 
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b. Integrasi dengan Transportasi Umum Lain 

Penilaian variabel ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

sistem BRT terintegrasi dengan transportasi umum lain dalam 

lingkup operasionalnya. Integrase sistem BRT dengan 

angkutan umum lain mampu memangkas waktu pengguna dan 

terjalinnya hubungan antara satu angkutan umum antara yang 

lainnya. Penilaian variabel ini berdasarkan dua aspek yaitu 

integrasi fisik dan integrasi pembayaran tarif. Integrasi fisik 

dapat berupa tempat titik perpindahan yang memiliki ukuran 

yang memadai dan memudahkan penumpang untuk mengakses 

sistem angkutan umum lainnya. Integrasi pembayaran tarif 

merupakan sistem pembayaran yang dapat digunakan pada 

semua moda angkutan.  

 

TABEL II.27  

AKSES DENGAN TRANSPORTASI UMUM LAIN 
 

Integrasi dengan Transportasi Umum Lain Poin 

Integrasi rancangan fisk dan pembayaran tarif 3 

Integrasi rancangan fisik atau pembayaran tarif saja 2 

Tidak terintegrasi 0 

Sumber : ITDP, 2016 

 

c. Akses dan Keselamatan Pejalan Kaki 

Dalam the BRT Standard 2016 bahwa Akses pejalan kaki yang baik 

adalah yang mencakup semua hal, yaitu: 

a) Penyebrangan  at-grade contohnya zebra cross dan pelican 

crossing. Penyeberangan at-grade digunakan ketika pejalan kaki 

maksimal menyeberangi 2 jalur jalan sebelum mencapai 

pedestrian refuge (trotoar, median). Meskipun penyeberangan 

at-grade lebih diutamakan, penyeberangan dengan grade 
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separation seperti jembatan penyeberangan atau underpass 

dengan eskalator atau lift dapat juga dipertimbangkan; 

b) Penyeberangan yang aman tersedia rata-rata setiap 200 meter 

(650 kaki) pada area dengan tingkat aktivitas tinggi di kedua sisi 

koridor; 

c) Penyeberangan dengan sinyal lampu lalu lintas saat pejalan kaki 

harus menyeberang lebih dari dua jalur sekaligus ; 

d) Penyeberangan table-top atau polisi tidur untuk memperlambat 

lalu lintas ketika mendekati penyeberangan tanpa lampu lalu 

lintas 

e) Pengaturan lampu lalu lintas yang tidak menghambat pejalan 

kaki (pada umumnya dibawah 30-45 detik); 

f) Memiliki lebar minimal 2 meter, berpenerangan baik, memiliki 

demarkasi yang jelas serta memiliki ramp untuk memastikan 

penyeberangan dapat diakses 

g) Trotoar khusus pejalan kaki dengan lebar minimal 3 meter (10 

kaki) dan tidak terhalang dari gangguan kendaraan yang parkir, 

puing-puing, tanda, dan PKL; 

h) Akses langsung ke stasiun, tanpa jalan memutar yang memakan 

waktu dan penunda lainnya; 

i) Menampilkan batas kecepatan bagi kendaraan yang ditetapkan 

untuk memprioritaskan keselamatan (misalnya, di bawah 30 

kilometer per jam di pusat-pusat perkotaan yang padat) 

j) Desain yang mendukung batasan kecepatan untuk mencegah 

kendaraan dengan kecepatan tinggi. 

 

TABEL II.28  

AKSES DAN KESELAMATAN PEJALAN KAKI 
 

Akses dan Keselamatan Pejalan Kaki Poin 

Akses pejalan kaki yang baik dan aman di setiap stasiun dengan banyak 

perbaikan di sepanjang koridor 
4 
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Akses dan Keselamatan Pejalan Kaki Poin 

Akses pejalan kaki yang baik dan aman di setiap stasiun dengan perbaikan 

sederhana di sepan- jang koridor 
3 

Akses pejalan kaki yang baik dan aman di setiap stasiun namun tidak ada 

perbaikan di sepanjang koridor 
2 

Akses pejalan kaki yang baik dan aman di sebagian besar stasiun namun tidak 

ada perbaikan di sepanjang koridor 

Stasiun 

1 

Stasiun kurang baik, akses pejalan kaki baik dan aman 0 
Sumber : ITDP, 2016 

 

 

f. Keamanan Parkir Sepeda 

Keberadaan parkir sepeda yang aman pada stasiun mampu 

meningkatkan cakupan sistem layanan serta mendukung moda non 

motor yang ramah lingkungan tersebut. Hal ini juga mampu 

menyediakan berbagai pilihan untuk mengakses koridor BRT, dan 

menghemat waktu. Fasilitas parkir sepeda formal yang aman (baik 

dipantau oleh petugas atau diamati oleh kamera keamanan) dan 

pelindung cuaca akan meningkatkan penggunaan sepeda dalam 

mengakses BRT. 

 

TABEL II.29  

KEAMANAN PARKIR SEPEDA 
 

Keamanan Parkir Sepeda Poin 

Parkir sepeda yang aman setidaknya di stasiun dengan permintaan tinggi 

dan rak sepeda standar di stasiun lain 
2 

Rak sepeda standar terdapat di sebagian besar stasiun 1 

Sedikit atau tidak ada tepat parkir sepeda 0 
Sumber : ITDP, 2016 

 

g. Jalur Sepeda 

Jalur sepeda yag terintegrasi dengan koridor BRT mampu 

meningkatkan aksesibilitas pengguna. Jalur sepeda idealnya 

menghubungkan semua permukiman besar, pusat perdagangan, 

sekolah, dan pusat bisnis dengan stasiun BRT yang berjarak 2 km. 
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Pada variabel ini baiknya bus dirancang untuk kegunaan ganda antara 

bus dan sepeda, akan timbul risiko kemanan bagi pengendara sepeda. 

Jalur sepeda harus dibangun baik di dalam koridor yang sama atau 

jalan yang berada di dekatnya dengan lebar setidaknya 2 meter (6.5 

kaki), untuk tiap arah tanpa hambatan. 

 

TABEL II.30  

JALUR SEPEDA 
 

Jalur Sepeda Poin 

Jalur sepeda berada atau sejajar dengan sepanjang koridor 2 

Jalur sepeda tidak menjangkau seluruh koridor 1 

Dirancang dengan kurang baik atau tidak ada infrastruktur bagi 

sepeda  
0 

Sumber : ITDP, 2016 

 

h. Integrasi Bike Sharing 

Integrasi bike sharing merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan 

untuk meminimalisir biaya operasional untuk menyediakan bus feeder. 

Selain itu. dengan menyediakan hal ini juga mampu menghemat waktu 

perjalanan, meningkatkan kualitas perjalanan pengguna, dan 

mengurangi biaya operasional untuk penyediaan layanan feeder. 

 

TABEL II. 31  

INTEGRASI BIKE SHARING 
 

Integrasi Bike Sharing Poin 

Terdapat fasilitas bike-sharing minimal 50% stasiun di koridor  1 

Terdapat fasilitas bike-sharing < 50% stasiun di koridor 0 
Sumber : ITDP, 2016 

 

2.3.1.7 Deduksi Operasional 

a. Kecepatan Komersial 

Rata-rata kecepatan komersial minimal mengacu pada kecepatan 

rata-rata di seluruh koridor dan bukan rata-rata kecepatan pada 

segmen yang paling lambat saja. Untuk mengukur kecepatan 

komersial di sepanjang koridor, lakukan pembagian jarak total 
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perjalanan dengan waktu total perjalanan atau gunakan rata-rata 

kecepatan dari pengukuran GPS. Apabila kecepatan komersial 

tidak mudah didapatkan, pengurangan penuh dapat dilakukan bila 

bus-bus mengantre di banyak stasiun BRT atau persimpangan. 

 

TABEL II.32  

KECEPATAN KOMERSIAL 
 

Kecepatan Komersial Poin 

Kecepatan Komersial Rata-rata kecepatan komersial minimal mencapai 20 km 

per jam (12 mil per jam) atau lebih  
0 

Rata-rata kecepatan komersial minimal berada antara 16 – 19 km per jam (10 

– 12 mil per jam) atau lebih 
-3 

Rata-rata kecepatan komersial minimal berada antara 13 – 16 km per jam (8 – 

10 mil per jam) atau lebih 
-6 

Rata-rata kecepatan komersial minimal lebih rendah dari 13 km per jam (8 mil 

per jam) 
-10 

Sumber : ITDP, 2016 

 

b. Penumpang per Jam per Arah (pphpd)* pada Jam Sibuk di bawah 

1,000 

Koridor BRT dengan tingkat penggunaan kurang dari seribu 

penumpang per jam per arah (atau passenger per hour per direction – 

pphpd) pada jam sibuk, memobilisasi lebih sedikit penumpang 

dibandingkan lajur lalu lintas umum. Jumlah penumpang yang sedikit 

ini dapat dikarenakan kompetisi dari koridor BRT lain ataupun layanan 

bus lain non-BRT. Kemungkinan lain, pemilihan lokasi koridor yang 

tidak baik. Pengurangan nilai sebesar 5 poin dilakukan apabila sebuah 

koridor berada di bawah 1,000 pphpd saat jam sibuk. Poin tidak 

dikurangi sama sekali apabila tingkat minimal tersebut tercapai.  

 

TABEL II.33  

PENUMPANG PER-JAM  DAN PER-ARAH 
 

PPHPD* pada Periode Puncak Poin 

Kurang dari 1000 -5 
Sumber : ITDP, 2016 
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c. Jalur Bus yang Kurang Steril 

Meskipun sebuah koridor BRT memiliki alignment serta separator 

fisik yang memadai, apabila jalur bus kurang steril dari kendaraan lain, 

kecepatan bus akan berkurang. Pengurangan nilai ini dikenakan 

kepada koridor dengan jalur khusus bus yang kurang terjaga dari 

gangguan kendaraan lain. 

 

TABEL II.34  

JALUR BUS KURANG STERIL 
 

Gangguan dari Kendaraan Lain Poin 

Banyak gangguan dari kendaraan lain pada jalur khusus bus -5 

Beberapa gangguan dari kendaraan lain pada jalur khusus bus -3 

Sedikit gangguan dari kendaraan lain pada jalur khusus bus -1 
Sumber : ITDP, 2016 

 

d. Celah yang Signifikan antara Lantai Bus dan Platform Stasiun 

Meskipun bus telah dirancang untuk mengakomodasi platform-level 

boarding, celah horizontal yang signifikan masih dapat terjadi jika bus 

tidak merapat dengan tepat. Celah horizontal yang besar antara 

platform stasiun dan lantai bus mengurangi penghematan waktu dari 

platform-level boarding dan memiliki risiko keamanan yang signifikan 

untuk penumpang.  

Celah horizontal dikategorikan “minor” apabila berjarak 15–20 cm (6–

8 inci) dan dikatakan “major” apabila lebih besar dari 20 cm (8 inci). 

Sebagai sampel, setidaknya 20 bus yang merapat di stasiun harus 

dihitung untuk menentukan skor. 

 

TABEL II.35  

CELAH SIGNIFIKAN ANTARA LANTAI BUS DAN PLATFORM 

STASIUN 
 

Celah saat pintu merapat Poin Bobot Nilai 

Celah horizontal "major" -5 % sample yang 

diamati Celah horizontal "minor" -3 
Sumber : ITDP, 2016 

 



62 
 

 
 

e. Overcrowding 

Kriteria ini disertakan karena banyak koridor yang umumnya 

dirancang dengan baik namun menjadi terlalu padat sehingga menjadi 

tidak nyaman untuk pelanggan. Indikator ini mampu terlihat dari bus 

dan stasiun yang penuh dapat digunakan, seperti pintu bus yang tidak 

dapat menutup, stasiun yang penuh oleh penumpang dikarenakan 

mereka tidak bisa menaiki bus yang sudah penuh, dan sebagainya. 

 

TABEL II.36  

OVERCROWDING 
 

Overcrowding Poin 

Kepadatan penumpang pada jam sibuk di lebih dari 25% bus pada segmen 

penting lebih dari 5 penumpang per m
2
 

-5 
Kepadatan penumpang pada jam sibuk di lebih dari 25% bus pada segmen 

penting lebih dari 5 penumpang per m
2
 

Sumber : ITDP, 2016 

 

f. Buruknya Perawatan Jalur Bus, Armada, Stasiun dan Sistem Teknologi 

Meskipun koridor BRT dibangun dengan baik dan menarik, tetap dapat 

terjadi kerusakan. Penilaian ini sangat penting sehingga jalur bus, 

armada bus, stasiun, dan sistem teknologi dirawat secara teratur. 

Sebuah koridor dapat dikenakan sanksi untuk setiap jenis perawatan 

yang buruk seperti tercantum di bawah ini dengan total pengurangan -

14 poin. 

TABEL II.37  

BURUKNYA PERAWATAN JALUR BUS, ARMADA, 

STASIUN, DAN SISTEM TEKNOLOGI 
 

Indikator Poin 

Perawatan Jalur bus 
 

Pada jalur bus terdapat kerusakan signifi kan, termasuk lubang jalan, 

lengkungan, atau puing seperti sampah atau salju 
-4 

Perawatan Armada bus Poin 

Pada armada bus terdapat graffi ti, sampah, kursi yang rusak, 

mekanisme bus (misalnya pintu) tidak berfungsi dengan baik 
-2 

Perawatan Stasiun Poin 

Pada stasiun terdapat graffiti, sampah, ditempati gelandangan 

ataupun penjual, atau terdapat kerusakan struktural 
-2 
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Indikator Poin 

Perawatan Sistem Teknologi Poin 

Sistem teknologi, termasuk teknologi penarikan tarif, tidak berfungsi 

dengan baik, tidak up-to date, dan/atau tidak akurat 
-2 

Perawatan Trotoar di Koridor Poin 

Trotoar rusak -2 

Perawatan Lajur Sepeda di Koridor Poin 

Lajur sepeda rusak -2 
Sumber : ITDP, 2016 

 

g. Frekuensi Rendah pada Jam Sibuk 

Agar BRT dapat bersaing dengan moda alternatif lain, seperti mobil 

pribadi, pelanggan harus percaya bahwa waktu tunggu mereka lebih 

pendek dan bus berikutnya akan segera tiba. Frekuensi jam sibuk 

dihitung berdasarkan jumlah bus yang diamati per jam untuk tiap rute 

yang melewati ruas permintaan tinggi di koridor selama jam sibuk. 

Jika pengamatan tidak dapat dilakukan, frekuensi dapat dilakukan 

melalui jadwal rute. 

TABEL II.38  

FREKUENSI RENDAH PADA JAM SIBUK 
 

% Rute dengan frekuensi setidaknya 8 bus per jam Poin 

100% rute memiliki setidaknya 8 bus per jam 0 

75% rute memiliki setidaknya 8 bus per jam -1 

50% rute memiliki setidaknya 8 bus per jam -2 

< 50% rute memiliki setidaknya 8 bus per jam -3 

Sumber : ITDP, 2016 

 

h. Frekuensi Rendah di luar Jam Sibuk 

Seperti pada frekuensi jam sibuk, berapa banyak bus yang datang di 

luar jam sibuk juga merupakan indikator yang baik untuk kualitas 

layanan.  

TABEL II.39  

FREKUENSI RENDAH DI LUAR JAM SIBUK 
 

% Rute dengan frekuensi setidaknya 4 bus per jam Poin 

100% rute memiliki setidaknya 4 bus per jam 0 

60% rute memiliki setidaknya 4 bus per jam -1 
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% Rute dengan frekuensi setidaknya 4 bus per jam Poin 

< 60% rute memiliki setidaknya 4 bus per jam -2 
Sumber : ITDP, 2016 

 

i. Mengizinkan Penggunaan Sepeda Yang Tidak Aman 

Penggunaan sepeda pada jalur bus tidak direkomendasikan. Hal ini 

sangat tidak aman untuk jalur bus dengan batas kecepatan lebih tinggi 

dari 25 km per jam (15 mil per jam) dan/atau jalur bus dengan lebar 

kurang dari 3.8 meter (12 kaki). Apabila pesepeda ditemukan dalam 

jalur bus dengan kondisi seperti ini, maka pengurangan nilai akan 

dilakukan. 

TABEL II.40  

PENGGUNAAN SEPEDA YANG TIDAK AMAN 
 

Mengizinkan Penggunaan Sepeda secara Tidak Aman Poin 

Memperbolehkan penggunaan sepeda pada lajur bus dengan batas kecepatan 

tinggi dari 25 km per jam (15 mil per jam) dan/atau pada lajur bus dengan 

kelebaran kurang dari 3.8 meter (12 kaki) 

-2 

Sumber : ITDP, 2016 

 

 

 

j. Kurangnya Data Keselamatan Lalu Lintas 

Data keselamatan lalu lintas sangatlah penting untuk memastikan 

sistem transportasi bekerja dengan aman dan untuk upaya perbaikan 

dan peningkatan keselamatan. Setiap kota mengumpulkan data 

keselamatan lalu lintas dan menginformasikan hal tersebut ke publik 

sehingga kemajuan dapat dilacak. 

 

TABEL II. 41  

DATA KESELAMATAN LALU LINTAS 
 

Data Keselamatan Lalu Lintas tidak Dikoleksi Poin 

Data keselamatan lalu lintas tidak dikoleksi -2 
Sumber : ITDP, 2016 
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k. Terdapat Rute Bus non-BRT Paralel dengan Koridor BRT 

Koridor BRT seharusnya dirancang untuk menangkap sebanyak 

mungkin permintaan transportasi umum dalam suatu koridor untuk 

memaksimalkan utilisasi infrastruktur, khusus bagi transportasi umum. 

Banyaknya jumlah bus umum yang beroperasi di luar jalur bus akan 

mengakibatkan kesulitan dalam transfer bus, mengurangi 

keberlanjutan finansial koridor BRT, serta dapat berdampak pada 

berkurangnya frekuensi layanan dalam koridor. 

 

TABEL II.42  

BUS YANG PARALEL TERHADAP KORIDOR BRT 
 

Bus yang Paralel Terhadap Koridor BRT Poin 

< 60% bus beroperasi di dalam lajur khusus bus -2 

< 40% bus beroperasi di dalam lajur khusus bus -4 

< 20% bus beroperasi di dalam lajur khusus bus -6 
Sumber : ITDP, 2016 

 

i. Bus Bunching 

Bus bunching – terjadi saat jarak antar bus menjadi sangat tidak merata 

(ada yang terlalu dekat dan terlalu jauh) sehingga mengurangi 

reliabilitas, meningkatkan waktu tunggu dan juga menyebabkan bus 

menjadi terlalu sesak sehingga mengurangi kualitas dan kecepatan 

layanan. Pengurangan nilai bus bunching dilakukan ketika dua bus 

terlihat beroperasi di jalur dan rute yangsama, yaitu saat bus yang satu 

berada di belakang bus yang lain. 

 

TABEL II.43  

BUS BUNCHING 
 

Bus Bunching  Poin 

Terdapat bus bunching dalam koridor -2 

Terdapat beberapa bus bunching dalam koridor pada jangka 

waktu satu jam 
-4 

  Sumber : ITDP, 2016 
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 Dalam Bus Rapid Transit Guide dan The BRT Standart oleh ITDP, 

penyelenggaraan BRT terdapat penilaian dalam hal kualitas layanan yang 

dibagi menjadi tiga predikat peringkat dari yang tertinggi, yaitu emas, 

perak, dan perunggu. Gold-standard atau predikat emas BRT konsisten 

dengan hampir seluruh elemen BRT dalam best practice internasional. 

Koridor- koridor ini mencapai level tertinggi dalam performanya, 

efisiensi operasional serta memberikan pelayanan berkualitas. Predikat 

gold ini dapat dicapai oleh koridor manapun dengan tingkat permintaan 

yang cukup untuk investasi BRT. Koridor-koridor ini memiliki 

kemampuan yang besar untuk menginspirasi publik dan kota-kota lain. 

Salah satu sistem BRT yang telah dianugerahi standar emas  yaitu 

Bogotá, Guangzhou, dan Peru. Kota Bogotá dan Kota Curitiba sebagai 

ibukota dari negara berkembang telah berhasil menerapkan sistem full-

BRT. 

 

2.3.2 Pengembangan BRT Kota Bogota 

 Kota Bogota, selain sebagai ibukota dari Colombia juga merupakan pusat 

kegiatan pemerintahan dan perekonomian negara. Adanya permasalahan 

transportasi yang semakin kompleks sehingga pemerintah berupaya untuk 

menanganinya. Selama bertahun-tahun, solusi yang dipilih pemerintah 

dengan membangun sistem metro rel berat dianggap tidak efisien. Ada total 

10 upaya untuk menerapkan rel berat di Bogotá di antara tahun 1947 hingga 

1997 (Lleras, dalam Burgess & Ordiz, (2010)). Upaya ini terus menerus 

tidak berhasil karena modal yang tinggi biaya dan tentangan dari operator 

sistem transportasi umum tradisional (Burgess & Ordiz, 2010). Pada tahun 

1997 saat Enrique Peñalosa terpilih menjadi walikota, berdasarkan 

rekomendasi dari Lloyd Wright, The Institute For Transportation And 

Development Policy ia mengusulkan trasportasi umum dengan sistem yang 

terintegrasi yang mengutamakan kereta api berat dan jaringan busway. 

Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintah pusat tidak memiliki dana 

yang cukup untuk membangun rel, sehingga untuk kereta api berat tersebut 
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ditunda tanpa batas waktu (National BRT Institute dalam Burgess & Ordiz, 

(2010)). 

Hingga akhirnya pada Desember tahun 2000, BRT Transmilenio lahir 

sebagai sistem transportasi perkotaan yang berbasiskan pada bus rapid 

transit dengan model BRT yang sama seperti yang diaplikasikan di Curitiba, 

Brazil.  Sebelum BRT Transmilenio beroperasi, walikota Bogota melakukan 

penataan kota secara besar-besaran yang hingga kini menghasilkan lebih 

dari 300.000 meter persegi ruang publik berhasil ditata (recuperate), dan 

dibangun untuk trotoar, jalur pedestrian, ruang terbuka hijau, lorong, dan 

jalur tambahan jalan utama serta revitalisasi angkutan umum untuk 

mewujudkan BRT Transmilenio yang berkelanjutan (Budi Hartanto Susilo, 

2007). BRT Transmilenio memiliki sistem operasi koridor rute yang terdiri 

dari beberapa sistem yaitu layanan express (servicios expresos), layanan 

reguler (servicios corrientes), dan layanan feeder (servicios alimentado).  

Sistem ini beroperasi secara bertahap sejak 19 Desember 2000 dengan 

dengan membawa penumpang sebanyak 18,618 perhari pada hari pertama 

beroperasi. Selama 20 minggu pertama, permintaan harian naik menjadi 

lebih dari 20 kali lipat. Dan sampai dengan Maret 2002, jumlah penumpang 

yang diangkut adalah 644.586/hari, dengan 38 kilometer koridor rute, 104 

kilometer layanan feeder pada 60 shelter dengan jumlah armada beroperasi 

462 articulated-bus dan 197 bus feeder. Sejak diterapkannya sistem BRT 

Transmilenio di Bogota pada Desember 2000 terjadi perubahan kondisi lalu-

lintas kota yang cukup signifikan, dimana tingkat kecelakaan berkurang 

hingga 90% pada koridor-koridor dimana angkutan Transnilenio beroperasi. 

Selain itu, kejadian tindak kriminal dalam kendaran berkurang hingga 83%, 

dan udara kota juga menjadi lebih bersih dan sehat. Berikut elemen dasar 

penyelenggaraan BRT oleh Bogotá sebagai salah satu sistem BRT 

percontohan dunia. 
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a. Jalur Khusus dan Penempatan jalur bus 

 

   Sumber : Transmilenio, 2021 

 

 GAMBAR 2.9   

JALUR KHUSUS DAN PENEMPATAN JALUR BRT TRANSMILENIO 

 

a. Penarikan tarif offboard 

  

 

 

 

 

  

 (a) 

 

Sumber : Transmilenio, 2021 

GAMBAR 2.10 (a) (b)  

PENARIKAN TARIF OFFBOARD BRT TRANSMILENIO 

 

 

 

 

 

(b) 
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b. Pengaturan persimpangan 

 

Sumber : Transmilenio, 2021 

GAMBAR 2.11  

PENGATURAN PERSIMPANGAN BRT TRANSMILENIO 

 

c. Platform level boarding 

 

Sumber : Transmilenio, 2021 

GAMBAR 2.12  

PLATFOM LEVEL BOARDING BRT TRANSMILENIO 

 

2.3.2 Pengembangan BRT Kota Curitiba 

        Curitiba adalah ibu kota negara bagian Paraná, Brasil. Curitiba 

merupakan pusat budaya, politik dan ekonomi dengan hal ini 
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mengindikasikan bahwa Curitiba merupakan kota yang memiliki peranan 

penting di Brasil, sama seperti Bogota. Sistem transit di Curitiba, Brazil, 

telah menarik perhatian dunia karena luar biasa karena pencapaian dengan 

sumber daya yang terbatas. Di A.S., Curitiba telah menjadi temuan penting 

untuk angkutan cepat berbasis bus (Burgess & Ordiz, 2010). 

Curitiba mengalami pertumbuhan populasi penduduk yang pesat dimana, 

populasi tumbuh dari 140.000 jiwa menjadi 500.000 jiwa pada tahun 1965. 

Pesatnya pertumbuhan kota membuat pemerintah meluncurkan Dekrit 1.000 

dengan serangkaian debat publik pada Juli 1965, yang disebut “Curitiba de 

Amanhã” (Curitiba of Tomorrow), untuk membahas proposal rencana yang 

disusun dalam kemitraan dengan Institut Penelitian dan Perencanaan Kota 

Curitiba (IPPUC) (Burgess & Ordiz, 2010). 

Rencana IPPUC merevolusi kota. Pada 1970-an, undang-undang ruang dan 

zonasi ditetapkan yang membuat struktural jalan raya dirancang untuk 

mengarahkan pertumbuhan linier dengan menarik kepadatan hunian dan 

komersial sepanjang massa jalan. Pada tahun 1974, jalur angkutan massal 

utama mulai beroperasi di sepanjang jalan tersebut. Sistem bus rapid transit 

(BRT) Curitiba dikembangkan sebagai bagian integral dari keseluruhan 

rencana induk yang tujuan dasarnya termasuk perluasan kota secara radial di 

sepanjang lima koridor (sumbu struktural), mengintegrasikan penggunaan 

lahan dan transportasi, dan melindungi pusat kota tradisional (Burgess & 

Ordiz, 2010). Saat pertama kali beroperasi pada tahun 1974, BRT Curitiba 

tidak sepenuhnya langsung berhasil, angkutan ini sempat stagnan dan tidak 

ada pengembangan hingga tahun 1979. Hingga akhirnya pada tahun 1993 

adanya kemajuan yang dilakukan dengan pengelolaan sistem yang lebih 

baik, membuka rute baru, revitalisasi stasiun dan sebagainya. Sehingga BRT 

ini menunjukkan potensi penuh yang mampu mengangkut penumpang 1.5 

Juta penumpang perhari. Berikut elemen dasar penyelenggaraan BRT oleh 

Curitiba sebagai salah satu sistem BRT percontohan dunia: 

a. Jalur Khusus dan Penempatan jalur bus 
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   Sumber : The Guardian, 2015 

GAMBAR 2.13  

JALUR KHUSUS DAN PENEMPATAN JALUR BUS BRT CURITIBA 
 

 

b. Penarikan tarif offboard 

 

 

Sumber :The Guardian , 2015 

GAMBAR 2.14  

PENARIKAN TARIF OFFBOARD BRT CURITIBA 
 

 

c. Pengaturan persimpangan 
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Sumber : The Guardian, 2015 

GAMBAR 2.15  

PENGATURAN PERSIMPANGAN BRT CURITIBA 
 

d. Platform level boarding 

 

 

Sumber : The Guardian, 2015 

GAMBAR 2.16  

PLATFORM LEVEL BOARDING BRT CURITIBA 
 

 

2.4 Kegiatan Masyarakat Perkotaan 

 Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa transportasi berangkat 

dari kebutuhan atau dapat dikatakan bahwa transportasi merupakan komponen 
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utama dalam sistem kehidupan manusia (Soehardi & Dinata, 2018). 

Pergerakan tidak perlu dilakukan jika semua kebutuhan sudah tersedia di 

tempat kita berada, namun dalam ilmu perencanaan wilayah dan kota setiap 

guna lahan memiliki fungsi dan ketentuannya masing-masing sehingga lokasi 

kegiatan tersebar dan heterogen di dalam ruang yang ada (Tamin, 2000). Hal 

ini mendindikasikan bahwa hampir tidak mungkin untuk tidak melakukan 

pergerakan.  

 Manusia melakukan transportasi antara tata guna lahan dengan sistem 

jaringan transportasi. Dalam suatu lingkup kota terdapat unsur tata guna lahan 

yang beragam, hal ini menyebabkan timbulnya pergerakan manusia, 

kendaraan dan barang. Kebutuhan merupakan hal yang mendasari pergerakan, 

pemenuhan kebutuhan merupakan kegiatan yang biasanya harus dilakukan 

setiap hari, misalnya pemenuhan kebutuhan akan pekerjaan, pendidikan, 

kesehatan, dan olahraga (Tamin, 2000).  

 

2.5 Permintaan Angkutan Umum 

 Permintaan terhadap transportasi merupakan kebutuhan tidak langsung 

yang timbul karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan 

lain yang sebenarnya. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Broaddus et al., (2010) 

bahwa permintaan transportasi selain berkaitan dengan bisnis dan 

pengangkutan barang, adalah yang utamanya berkaitan dengan kebutuhan dan 

keinginan mobilitas masyarakat. Sehingga keinginan tersebut menimbulkan 

ketertarikan untuk menggunakan angkutan umum.  

Jasa transportasi hanyalah media perantara untuk mencapai tujuan (Miro, 

2005). Menurut Cole dalam (Azali et al., 2018) bahwa transportasi merupakan 

layanan yang bersifat tidak biasa dalam permintaannya dan memiliki suatu 

karakteristik. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Surung (2013), 

bahwa pendapatan responden, biaya transportasi dan akses berpengaruh 

terhadap permintaan transportasi. Menurut Cole dalam Azali et al. (2018) 

bahwa semakin rendah harga transportasi maka semakin banyak orang untuk 
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menuntut layanan transportasi yang ditawarkan. Dalam Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal 

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor dalam Trayek menyatakan 

bahwa standar pe1ayanan minimal sebagaimana dimaksud meliputi keamanan, 

keselamatan, kenyamanan. Adapun diatur pada Keputusan Direktur Jenderal 

Perhubungan Darat Nomor: Sk.687/Aj.206/Drjd/2002 tentang Pedoman 

Teknis Penyelenggraan Angkutan Penumpang Umum Diwilayah Perkotaan 

Dalam Trayek Tetap dan Teratur, kecepatan layanan merupakan prasyarat 

umum dari penyelenggaraan angkutan umum. 

 

2.6 Preferensi Masyarakat dalam Menggunakan Angkutan Umum 

 Transportasi dibangun dari sebuah sistem transportasi yang menyuluruh 

melalui keikutsertaan peran regulator, operator, dan juga pengguna 

(masyarakat). Transportasi umum diselenggarakan dengan tujuan sebagai 

sarana pelayanan angkutan yang layak bagi masyarakat (Nurhayati, 2020). 

Preferensi konsumen berhubungan dengan harapan konsumen terhadap pilihan 

suatu produk barang atau jasa (Iman Sungkawa, et al  2015). Preferensi 

merupakan sebuah rasa suka atau kesukaan atau sesuatu hal yang lebih disukai 

konsumen (Assael dalam Wardhani et al., 2016). Preferensi juga diartikan 

sebagai sebuah rasa suka, atau hal yang dipilih karena lebih disukai 

masyarakat (Assael dalam Wardhani et al., 2016). Selera atau kesukaan dapat 

menentukan bagaimana seseorang menggunakan berbagai pilihan barang, 

pada barang publik kualitas layanan merupakan hal yang penting untuk 

mempengaruhi permintaan (Ptutra & Kurnia, 2013).  

 Dimuat pada “The Factors Influencing Transit Ridership: A Review and 

Analysis of the Ridership Literature” bahwa kualitas layanan merupakan 

faktor internal yang memengaruhi masyarakat dalam menggunakan angkutan 

umum (Arif Sulistyo Aji Wibowo, 2020). Kualitas pelayanan dapat 

mempengaruhi keinginan masyarakat dalam menggunakan transportasi publik 

(Henri Prianto Sinurat, Jul Fahmi Salim, 2020). Dalam hal ini preferensi 

berperan untuk mengetahui dukungan masyarakat terhadap keberlangsungan 
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penyelenggaraan transportasi (Hiremath dkk. dalam Trindade, Romadlon & 

Saintika, (2020)), sehingga preferensi masyarakat merupakan salah satu faktor 

utama untuk rekomendasi kebijakan (Romadlon & Saintika, 2020). 

Berdasarkan teori tersebut menunjukkan bahwa preferensi masyarakat 

berperan dalam tingginya penggunaan masyarakat dalam menggunakan 

angkutan umum, sehingga penelitian ini membahas terkait preferensi 

masyarakat terhadap kualitas layanan BRT Trans Patriot untuk meningkatkan 

penggunaan BRT Trans Patriot. 

 

2.7 Kualitas Layanan Angkutan Perkotaan 

 Pelayanan transportasi adalah jasa yang dihasilkan oleh penyedia jasa 

transportasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa transportasi (Sistem 

Transportasi Nasional No. 49 Tahun, 2005). Kualitas pelayanan angkutan 

perkotaan diukur dalam suatu proses manajemen yang berkesinambungan, 

proses ini melibatkan aktor-aktor yang berperan sebagai penilai yang 

merasakan kualitas pelayanan, yaitu pengguna angkutan perkotaan itu sendiri 

(user), operator yang mengoperasikan, dan pihak regulator yang menentukan 

kebijakan dalam pengoperasian angkutan (Basuki, 2008). Menurut Goeth dan 

Davis dalam (Susanto, 2020) kualitas pelayanan merupakan kondisi yang 

dinamis dan berhubungan antara produk, jasa, manusia, proses dan lingkutan 

untuk memenuhi atau melebihi harapan, sehingga mengenai hal tersebut 

dalam penelitian ini digunakannya preferensi masyarakat. Menurut Efthymiuo 

dan Antoniou, dalam Henri Prianto Sinurat, Jul Fahmi Salim (2020) 

peningkatan kualitas layanan transportasi publik mampu meningkatkan 

permintaan transportasi publik. 

 

2.7.1 Kemudahan Akses 

 Diatur pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat 

Nomor Sk.687/Aj.206/Drjd/2002 tentang Pedoman Teknis 

Penyelenggraan Angkutan Penumpang Umum Diwilayah Perkotaan 
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Dalam Trayek Tetap dan Teratur, dalam mengoperasikan kendaraan 

angkutan penumpang umum, operator harus memenuhi dua prasyarat 

minimum pelayanan, yaitu prasyarat umum dan prasyarat khusus. 

Prasyarat umum salah satunya adalah faktor kemudahan penumpang 

mendapatkan bus. Menurut Rosa & Widad (2018), faktor ini 

merupakan faktor memiliki dampak yang besar kepada konsumen. 

Kemudahan akses yang dimaksud adalah kemudahan yang diperoleh 

konsumen dalam menggunakan jasa transportasi, hal ini meliputi 

fasilitas,sarana, dan prasarana untuk mendapatkan layanan jasa 

transportasi (Venter, Bogopane, & Rickert dalam Rosa & Widad, 

2018). Pendapat tesebut dilengkapi oleh pendapat Gray dalam 

Engelberthus Anggoman (2007),bahwa kemudahan pencapaian 

meliputi distribusi rute yang menjangkau seluruh wilayah, kapasitas 

kendaraan, frekuensi pelayanan, dan pengoperasian jadwal, identifikasi 

tempat pemberhentian dan distribusi papan informasi. 

 

2.7.2 Keandalan 

 Menurut menurut Philip Kotler dan Supranto dalam Idris (2009), 

keandalan merupakan kemampuan pelayanan jasa sesuai dengan yang 

telah dijanjikan dengan tepat, pasti dan terpercaya. Hal ini disetujui 

oleh pedapat dari Victoria Transport Policy Institute, dalam 

‘Evaluating Public Transit Benefits and Costs, Best Practices 

Guidebook’ (2006) bahwa keandalan merupakan salah satu faktor yang 

digunakan yang memengaruhi kualitas pelayanan angkutan umum. 

Keandalan dapat dilihat dari beberapa dimensi yaitu diantaranya 

keandalan kepedulian petugas, ketepatan waktu, serta kesesuaian 

layanan yang dijanjikan (Azali et al., 2018). Menurut Gray dalam 

Engelberthus Anggoman (2007), keandalan layanan angkutan umum 

juga termasuk adanya informasi apabila terjadi perubahan jadwal 

keberangkatan/kedatangan, jaminan kemudahan pergantian kendaraan 

dan lain-lain.  

 



77 
 

 

2.7.3 Kenyamanan 

 Kenyamanan dalam penggunaan jasa transportasi merupakan 

pendorong pengguna jasa, pengguna jasa akan menggunakan jasa 

transportasi umum bila sudah merasakan kenyamanan dari jasa 

transportasi umum yang digunakan tersebut. Sehingga penyedia jasa 

harus memberikan fasilitas yang nyaman bagi pengguna jasa baik 

secara fisik maupun non fisik agar ketertarikan beli jasa meningkat 

(Nurhayati, 2020). 

 Menurut Gray dalam Engelberthus Anggoman (2007), 

kenyamanan merupakan salah satu elemen penting dari kualitas 

layanan. Kenyaman, meliputi kenyamanan fisik, keindahan dan 

lingkungan. Kenyamanan fisik meliputi kenyamanan dalam kendaraan 

maupun ditempat pemberhentian, hal ini seperti kenyamanan tempat 

duduk dan tempat berdiri, kemudahan pada waktu keluar masuk 

kendaraan, serta kebersihan. Sedangkan keindahan meliputi tempat 

duduk yang bersih, tempat pemberhentian yang menarik, sedangkan 

kenyamanan meliputi perlindungan lingkungan terhadap polusi udara 

dan suara (N, 2021). 

 

2.7.4 Keamanan dan Keselamatan 

 Dalam Transit Capacity and Quality of Service Manual (2003) 

keamanan merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dan 

dipenuhi angkutan perkotaan. Keselamatan dan Keamanan (Safety and 

Security) yang dimaksud merupakan perasaan dan tindakan yang bisa 

melibatkan dalam satu kecelakaan (keselamatan) atau menjadi korban 

dari suatu kejahatan (keamanan) saat menggunakan angkutan. Menurut 

Joewodo dalam Rosa & Widad (2018) Dalam transportasi, faktor ini 

merupakan faktor yang berperan sangat besar. Konsumen berharap 

keamanannya terjamin selama menggunakan jasa transportasi, yang 

mana keamanan yang diutamakan oleh penumpang meliputi keamanan 

dari tindak kejahatan dan keamanan dari kecelakaan. Kedua faktor 
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tersebut dapat berupa kecakapan, tindakan dan niat dari awak 

angkutan, fasilitas dan sarana prasarana yang digunakan (Rosa & 

Widad, 2018). Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik 

Indonesia No. 98 Tahun 2013 Standar Pelayanan Minimal Angkutan 

Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek diatur 

beberapa hal yang harus dipenuhi untuk faktor keamanan dan 

keselamatan, sebagai berikut: 

 

TABEL II.44  

 STANDAR PELAYANAN MINIMUM ANGKUTAN ORANG DENGAN 

KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK 
 

Faktor Uraian 

Keamanan 

Identitas Kendaraan 
Nomor Kendaraan dan Nama Trayek di tempel pada 

bagian depan dan belakang kendaraan 

Identitas Awak Kendaraan 
Mengenakan pakaian seraga dan identitas nama 

pengemudi dan perusahaan 

Lampu Penerangan Sumber penerangan di dalam kendaraan 

Kaca Film Perlindungan dari sinar matahari langsung 

Lampu Isyarat Tanda Bahaya 
Lampu sebagai pemberi informasi adanya keadaan bahaya 

di dalam kendaraan 

Keselamatan 

Peralatan keselamatan 

a. Alat Pemecah Kaca 

b. Alat pemadam api ringan 

c. Alat Penerangan 

Fasilitas Kesehatan Perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) 

Informasi tanggap darurat 

Informasi dalam keadaan darurat berupa stiker berisi 

nomor telepon dan/ atau SMS pengaduan ditempel pada 

tempat yang strategis dan mudah terlihat di dalam 

Kendaraan 

Fasilitas pegangan penumpang 

berdiri 
Handgrip bagi penumpang berdiri 

Sumber: Mentri Perhubungan RI, 2013 

 

2.8 Optimalisasi Penggunaan BRT Trans Patriot 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi merupakan pencapaian 

hasil terbaik yang menjadi keputusan yang paling menguntungkan. Menurut 
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Winardi dalam Ali, (2014) bahwa optimalisasi juga dapat diartikan sebagai 

usaha untuk memaksimalkan suatu kegiatan sehingga dihasilkannya 

keuntungan yang dinginkan atau dikehendaki. Dalam penelitian ini, 

penggunaan BRT Trans Patriot diharapkan mampu maksimal dengan 

diberikannya masukan dari penelitian yang dilaksanakan sehingga 

dihasilkannya berbagai keuntungan khususnya dalam menyelesaikan 

permasalahan transportasi perkotaan serta dalam wujud pengembangan Kota 

Bekasi. 

 

2.9 Regresi Linear Berganda 

 Menurut Sugiyono, (2007), analisis regresi digunakan oleh peneliti untuk 

meramalkan suatu keadaan variabel dependen bila satu atau lebih variabel 

independennya di manipulatif. Perbedaan mendasar antara analisis ini dengan 

analisis korelasi adalah, analisis korelasi digunakan untuk mencari arah dan 

kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih yang mana hubungannya 

dapat bersifat simetris, kausal, dan reciprocal. Sedangkan analisis regresi 

digunakan untuk memprediksi seberapa jauh perubahan nilai variabel 

dependen bila nilainya di manipulasi. Analisis regresi linerar berganda 

dilakukan dengan minimal dua variabel independen. Manfaat dari analisis ini 

adalah untuk membuat keputusan terhadap naik dan menurunnya variabel 

dependen dapat dilakukan melalui peningkaan variabel independen atau tidak. 

Analisis ini digunakan dalam  penelitian adalah untuk melihat apakah variabel 

dominan apa dari variabel independen, faktor kualitas layanan mampu 

mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan BRT Kota Bekasi. Dalam 

melakukan analisis regresi diperlukannya uji linearitas dan uji keberatian 

(Sugiyono, 2007). Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui bahwa analisis 

regresi dapat dilakukan dan uji keberartian merupakan uji yang dilakukan 

untuk menukur seberapa cermat suatu item dalam suatu yang ingin di ukur. 

Berikut persamaan analisis regresi linear berganda. 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2+ . . +𝑏𝑛𝑋𝑛 
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Keterangan: 

Y = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan 

a  = Harga Y ketika harga X=0 

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka 

peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang 

berdasarkan pada perubahan variabel independen 

X  = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu 

 

  Dalam analisis regresi tersebut ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan yaitu: 

A. Uji F 

Uji F dilakukan untuk menemukan seberapa besar pengaruh semua 

variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen 

(Soraya, 2015). Apabila nilai peluang (p-value)  uji F < α = 5%, berarti 

variabel independen yang ada di dalam model secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Hipotesis:  

H0: β1 = β2 = …. = βi  

H1: minimal ada satu βi ≠ 0  

Untuk i = 1 dan 2 

Jika:  

p-value ≤ α, maka tolak H0 

p-value > α, maka terima H0 

B. Koefisien Determinasi 

Menurut Nugroho dalam (Soraya, 2015) Koefisien determinasi adalah 

alat analisis untuk mengukur proporsi dari total variabel terikat yang 

dijelaskan oleh variabel bebas dalam regresi.  

C. Uji T 
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Uji T merupakan suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui 

signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial atau individual 

terhadap variabel terikat. Kriteria yang digunakan adalah :  

c. Jika nilai t hitung > t tabel maka variabel bebas berpengaruh 

terhadap variabel terikat  

d. Jika nilai t hitung < t tabel maka variabel bebas tidak berpengaruh 

terhadap variabel terikat 

Data yang digunakan untuk regresi berganda dalam penelitian ini 

merupakan data ordinal yang diubah kedalam data interval dengan 

menggunakan Metode Suksesif Interval. Selain itu analisis regresi 

berganda dalam penelitian ini dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu 

dengan menggunakan:  

1. Uji Normalitas 

Menurut Umar (2011) uji normalitas digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel dependen, independen, atau keduanya berdistribusi 

secara normal, mendekati normal. Menurut Janie (2012) model regresi 

dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas apabila data menyebar di 

sekitar grafik histogram atau garis diagonalnya. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Umar (2011) uji heterokedastisitas dilakukan guna mengetahui 

jika didalam model sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varians dari 

residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. 

3. Uji Multikolinieritas.  

Menurut Umar (2011) uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui 

jika pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independen, jika terdapat korelasi maka terdapat masalah multi 

kolinearitas yang harus diatasi. 

 

2.10 Sintesis Variabel 

Pada sub-bab ini akan dijabarkan mengenai variabel penelitian pada 

penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan topik dengan penelitian ini 
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yaitu Studi Upaya Pengoptimalan Penggunaan BRT Trans Patriot 

Kota Bekasi Berdasarkan Preferensi Masyarakat. Sintesis variabel ini 

kemudian akan digunakan untuk menentukan variabel apa saja yang diteliti 

oleh penulis pada penelitian ini agar dapat menyelesaikan tujuan penelitian 

ini. Berikut sintesis variabel dari penelitian ini: 

 

TABEL II. 45  

SINTESIS VARIABEL 
 

Konsep Variabel Indikator 
Teknik 

Analisis 
Output 

Permintaan 

Angkutan 

Umum 

Tarif Biaya Perjalanan 

Analisis 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Faktor-faktor yang 

mendorong 

masyarakat untuk 

menggunakan BRT 

Trans Patriot 

Kecepatan 

Layanan 

Waktu perjalanan singkat 

waktu tunggu yang lebih pendek 

Kualitas 

Layanan 

Angkutan 

Umum 

Kemudahan 

Akses 

Distribusi Rute yang mudah 

dijangkau 

Identifikasi tempat 

pemberhentian 

informasi perjalanan jelas dan 

mudah didapatkan 

Keandalan 

Terjadwal dan teratur 

Ketersediaan angkutan tepat 

waktu 

Keterpaduan dengan moda 

angkutan lainnya 

Adanya informasi perubahan 

jadwal 

keberangkatan/kedatangan 

angkutan 

kenyamanan 

Tempat duduk yang nyaman di 

dalam kendaraan 

Tempat duduk yang nyaman di 

dalam stasiun 

Tempat berdiri yang nyaman di 
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Konsep Variabel Indikator 
Teknik 

Analisis 
Output 

dalam kendaraan 

Tempat berdiri yang nyaman di 

dalam stasiun 

Kendaraan yang bersih 

Stasiun yang bersih 

Stasiun yang menarik 

Keamanan 

Identitas Kendaraan 

Identitas Awak Kendaraan 

Lampu Penerangan 

Kaca Film 

Lampu Isyarat Tanda Bahaya 

Peralatan keselamatan 

Fasilitas Kesehatan 

Informasi tanggap darurat pada 

bus dan halte 

Kriteria 

Standard 

BRT 

Elemen 

Dasar BRT 

Jalur Khusus (Dedicated Right of 

way) 

Analisis 

Skoring 

Evaluasi 

Kesesuaian 

Penerapan BRT 

Trans Patriot 

dengan kriteria 

standar BRT 

Penempatan Jalur Bus (busway 

alignment) 

Pemungutan tarif off-board 

Pengaturan Simpang 

Platform level Boarding 

Perencanaan 

Layanan 

Rute Bertumpuk 

Layanan Ekspres, Limited 

stop,dan layanan lokal 

Pusat Kendali 

Berlokasi di Sepuluh Koridor 

Terbaik 

Profil Permintaan 

Jam Operasional 

Jaringan Multi Koridor 

Infrastruktur Jalur Menyusul pada Stasiun 
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Konsep Variabel Indikator 
Teknik 

Analisis 
Output 

Meminimalsasi Emisi Armada 

Bus 

Jarak Stasiun dari Persimpangan 

Stasiun Median 

Kualitas Perkerasan Jalan 

Stasiun 

Jarak Antar Stasiun 

Stasiun Aman dan Nyaman 

Jumlah Pintu pada Bus 

Docking Bays dan Sub-stops 

Pintu Geser pada Stasiun 

Komunikasi 

Branding 

Informasi Penumpang 

Akses dan 

Integrasi  

Akses Umum 

Integrasi dengan Moda 

Transportasi Umum Lain 

Akses dan Keselamatan Pejalan 

Kaki 

Keamanan Parkir Sepeda 

Jalur Sepeda 

Integrasi Bike Sharing 

Deduksi 

Operasi  

Kecepatan Komersial 

Penumpang per jam per arah 

(PPHPD) pada jam sibuk di 

bawah 1000 

Jalur Bus yang Kurang Steril 

Celah yang Signifikan antara 

Lantai Bus dan Platform Stasiun 

Overcrowding 

Buruknya Perawatan 

Infrastruktur 

Frekuensi Rendah pada Jam 
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Konsep Variabel Indikator 
Teknik 

Analisis 
Output 

Sibuk 

Frekuensi Rendah di luar Jam 

Sibuk 

Mengizinkan Penggunaan 

Sepeda yang Tidak Aman 

Kurangnya Data Keselamatan 

Lalu Lintas 

Terdapat Rute Bus non-BRT 

Parralel dengan koridor BRT 

Bus Bunching 

Sumber: Hasil analisis, 2020 

 

2.11 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian 

yang sedang dilakukan (Sugiyono, 2013). Peneliti merumuskan hipotesis 

dalam penelitian ini berdasarkan kerangka teori yang telah dibuat adalah 

sebagai berikut.  

H1 :  Semakin tinggi tingkat kemudahan akses, maka semakin tinggi 

permintaan masyarakat Kota Bekasi untuk mengunakan BRT 

Trans Patriot 

H2 :  Semakin tinggi tingkat keandalan, maka semakin tinggi permintaan 

masyarakat Kota Bekasi untuk mengunakan BRT Trans Patriot 

H3 :  Semakin tinggi tingkat kenyamanan, maka semakin tinggi 

permintaan masyarakat Kota Bekasi untuk mengunakan BRT 

Trans Patriot 

H4 :  Semakin tinggi tingkat keamanan dan keselamatan, maka semakin 

tinggi permintaan masyarakat Kota Bekasi untuk mengunakan 

BRT Trans Patriot 
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