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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Pada prinsipnya perkembangan  dan pertumbuhan daerah perkotaan 

ditentukan oleh dua faktor utama yang berfungsi sebagai faktor percepatan, yaitu 

faktor penduduk dan faktor kegiatan sosial-ekonomi.  

Berkembangnya kegiatan perekonomian dan pertambahan penduduk yang 

mempunyai berbagai aktivitas sosial-ekonomi, berimplikasi terhadap 

meningkatnya tuntutan permintaan atas kebutuhan dan perbaikan 

prasarana/pelayanan yang dapat mendukung pergerakan/mobilitas penduduk. 
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Salah satunya adalah kebutuhan terminal yang layak dan mempunyai daya dukung 

yang seimbang dengan perkembangan kotanya. Dalam menyikapi tuntutan akan 

kebutuhan terminal yang layak tersebut, maka pemerintah mengeluarkan 

peraturan-peraturan tertulis yang dijadikan standar tolok ukur bagi pembangunan-

pembangunan terminal baik di kota kecil maupun kota besar di Indonesia yang 

disesuaikan dengan perkembangan daerahnya.  

1.2 Maksud dan Tujuan  

Maksud penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk dapat mengetahui dan 

menerapkan standar-standar kelayakan yang digunakan dalam pembangunan 

terminal untuk dapat memenuhi kebutuhan akan prasarana yang mendukung 

pergerakan / mobilitas penduduk. 

Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengevaluasi kelayakan 

terminal bus regional dengan mengacu pada peraturan pemerintah yang menjadi 

standar tolok ukur kelayakan pembangunan terminal. 

 

1.3  Pembatasan Masalah 

Obyek penelitian dibatasi pada terminal Sudirman yang berlokasi di kota 

administratif Sukabumi sementara evaluasi kelayakan yang dilakukan dibatasi 

pada evaluasi kelayakan yang menyangkut hal-hal sebagai berikut: 

� Kriteria Teknis Terminal 

� Kriteria Lokasi Terminal 

� Kriteria Fasilitas Terminal 

� Kriteria Kapasitas Terminal 

 



 

 

3 

 

 

1.4 Sistematika Pembahasan  

Untuk memudahkan pembahasan, maka penyusunan Tugas Akhir ini 

dibagi menjadi 5 bab yang terdiri dari sub bab-sub bab pembahasan.  

BAB 1  PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, maksud dan tujuan 

penelitian, pembatasan masalah, serta sistematika pembahasan. 

BAB 2  STUDI PUSTAKA 

Berisi peraturan-peraturan pemerintah dan teori-teori yang menjadi standar 

acuan bagi kriteria teknis, lokasi, fasilitas, dan kapasitas terminal serta hal-hal lain 

yang terkait di dalamnya.  

BAB 3  STUDI KASUS 

 Berisi data-data luas terminal, lokasi, fasilitas, dan lain-lain. 

BAB 4   ANALISA KELAYAKAN 

Berisi analisa kelayakan terminal berdasarkan peraturan-peraturan dan 

teori yang menjadi standar acuan. 

BAB 5   KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan dan saran.  


