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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Transportasi sudah sangat lama ada dalam perkembangan kehidupan 

manusia dari masyarakat kuno hingga pada masyarakat modern saat ini. Dan 

merupakan bagian yang penting dan tidak dapat terpisahkan dari kehidupan 

manusia, transportasi berperanan penting yaitu dalam pemenuhan 

kebutuhan manusia yang beragam, seperti kebutuhan akan pendidikan, 

kesehatan, ekonomi dan lain-lain. Saat ini telah tersedia berbagai macam 

pilihan kendaraan/moda untuk mencapai tempat tujuan baik kendaraan 

pribadi seperti mobil, sepeda motor, serta angkutan umum (bus, kereta api). 

Seiring dengan kemajuan teknologi dan pentingnya peranan transportasi 

dalam kehidupan sehari-hari maka terciptalah transportasi berbasis online. 

Transportasi online secara umum merupakan kendaraan pribadi baik roda 

empat ataupun roda dua yang dioperasionalkan sebagai moda transportasi 

yang pemesanannya dilakukan dengan aplikasi secara online dan untuk 

mempermudah akses penggunanya.  

Angkutan umum merupakan salah satu penunjang terlaksananya aktifitas 

bagi masyarakat pada suatu daerah atau kota. Fungsi angkutan umum yaitu 

untuk memberikan kenyamanan, kemudahan, dan rasa aman yang terjamin 

terhadap pengguna jasa angkutan umum pada saat operasi perjalanan. Maka 

dari itu jika akan membahas suatu angkutan umum, tidak terlepas dari 
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tersedianya fasilitas angkutan umum dan juga pengguna jasa angkutan 

untuk melakukan perjalanan dari satu tempat keberbagai tempat tujuannya. 

Angkutan umum  ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena sebagian 

besar masyarakat yang mempunyai penghasilan menengah kebawah 

kebanyakan akan menggunakan angkutan umum yang beroperasi tersebut 

untuk menunjang kegiatan sehari-hari, dan jasa angkutan umum ini sangat 

penting keberadaannya. Selain itu angkutan umum juga harus direncanakan, 

ditata, diatur, dan dikoordinasikan dengan baik sehingga pelayanan 

angkutan umum yang beroperasi bisa menjangkau semua daerah yang ada, 

khususnya wilayah di daerah sekitar tersebut. 

Di kota Purwokerto telah terdapat sistem transportasi seperti sarana 

transportasi darat berupa angkutan umum maupun angkutan pribadi dan 

terdapat prasarana transportasi berupa jalan dan terminal yang melayani 

berbagai macam aktifitas masyarakat seperti bekerja, sekolah, belanja, 

olahraga dan masih banyak kegiatan lainnya. Pada perkembangannya, untuk 

sarana angkutan umum dalam kota yang beroperasi di purwokerto yaitu 

angkot yang beroperasi sekitar jam 04.00 – 17.00, taksi serta ojek. 

Purwokerto mempunyai angkutan kota sekitar 300 unit yang terbagi 

kedalam 21 jalur / trayek angkutan kota (Juanita,  2014). 

Angkutan Umum di Kota purwokerto dilayani oleh angkot ( angkutan kota) 

yang mengantar penumpang dari pinggiran kota menuju pusat kegiatan 

masyarakat dan tempat tujuan dikota tersebut, dan berdasarkan penelitian 
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terdahulu Kinerja pelayanan angkutan umum dalam kota di Purwokerto 

masih kurang baik dengan nilai CSI 57 % (Juanita, Tito Pinandita, 2015).  

Kemudian dengan adanya transportasi online yang ada di Purwokerto maka 

dapat menjadi alternatif pilihan sebagai pengganti angkutan umum yang 

masih kurang baik tersebut.  

Munculnya transportasi online juga menimbulkan berbagai dampak negatif, 

salah satunya adalah kerusuhan antara transportasi konvensional. Hal ini 

menimbulkan kompetisi antara transportasi online dengan transportasi 

konvensional. Sehingga membuat masyarakat mempunyai pilihan moda 

mana yang paling tepat digunakan dalam mendukung aktivitasnya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang pengambilan judul diatas, maka rumusan 

masalahnya adalah : 

1. Faktor-faktor apakah yang berpengaruh terhadap pemilihan moda 

transportasi konvensional dan transportasi online di kota Purwokerto? 

2. Moda apakah yang menjadi alternatif pilihan dalam menunjang kegiatan 

sosioekonomi masyarakat di Kota Purwokerto (Studi kasus kota 

purwokerto)? 

 

C. Batasan Masalah 

Pemberian batasan masalah adalah untuk mempermudah analisa 

permasalahan sehingga tidak menyimpang dari pokok permasalahan 
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sesuai dengan judul penelitian, batasan masalah pada penelitian ini adalah 

: 

1. Penelitian ini dilakukan di kawasan Purwokerto, Kabupaten Banyumas. 

2. Dalam penelitian ini moda angkutan yang menjadi alternatif yaitu 

transportasi konvensional dan transportasi online maka adanya batasan 

penelitian yang berorientasi terhadap materi yang berkaitan dengan 

permasalahan dari penelitian ini, terutama tentang faktor yang 

mempengaruhi pemilihan moda angkutan umum antara transportasi 

konvensional dan transportasi online. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku perjalanan 

dalam terpilihnya suatu moda transportasi konvensional dan transportasi 

online.  

2. Untuk mengetahui moda apa yang menjadi alternatif untuk menunjang 

kegiatan sosioekonomi masyarakat berdasarkan faktor yang 

mempengaruhi pemilihan angkutan tersebut. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi Akademis 
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Dengan adanya penelitian ini maka dapat dijadikan bahan referensi bagi 

penelitian selanjutnya yang akan mengambil bidang yang sama. 

2. Bagi Instansi 

Memberikan masukkan kepada penyedia jasa transportasi sebagai bahan 

pertimbangan dalam peningkatan layanan moda transportasi. 
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