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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Terminal 

1. Pengertian Terminal 

 Menurut Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, terminal adalah tempat pangkalan kendaraan bermotor umum 

yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan 

menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.22 tahun 2009, 

tentang Lalu Lintas Angkatan Jalan, terminal merupakan: 

a. Titik simpul dalam jaringan transportasi yang berfungsi untuk pelayanan 

secara umum 

b. Tempat pengawasan, pengendalian, pengaturan dan pengoperasian lalu lintas 

c. Prasarana angkutan merupakan  bagian dari sistem transportasi untuk 

melancarkan arus penumpang dan barangmerupakan  bagian dari sistem 

transportasi untuk melancarkan arus penumpang dan barang 

d. Unsur tata ruang yang berperanan penting bagi efisiensi kehidupan kota 

2. Jenis Terminal 

Berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, terminal dibedakan berdasarkan jenis angkutan, menjadi 2: 

a. Terminal Penumpang, adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan 

menaikkan dan menurunkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar 
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moda transportasi serta pengaturan kedatangan dan pemberangkatan 

kendaraan umum. 

b. Terminal Barang, adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan 

membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda 

transportasi. 

3. Fungsi Terminal 

 Berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan, fungsi Terminal Angkutan Jalan dapat ditinjau dari 3 unsur: 

a. Fungsi terminal bagi penumpang, adalah untuk kenyamanan menunggu, 

kenyamanan perpindahan dari satu moda atau kendaraan ke moda atau 

kendaraan lain, tempat fasilitas-fasilitas informasi dan fasilitas parkir 

kendaraan pribadi. 

b. Fungsi terminal bagi pemerintah, adalah dari segi perencanaan dan 

manajemen lalu lintas untuk menata lalulintas dan angkutan serta 

menghindari dari kemacetan, sumber pemungutan retribusi  dan sebagai 

pengendali kendaraan umum. 

c. Fungsi terminal bagi operator/pengusaha adalah pengaturan operasi bus, 

penyediaan fasilitas istirahat dan informasi bagi awak bus dan sebagai 

fasilitas pangkalan. 

4. Tipe Terminal 

 Berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan tipe terminal penumpang berdasarkan fungsi pelayanannya 

dibagi menjadi: 
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a. Terminal Penumpang Tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk 

angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan. 

b. Terminal Penumpang Tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk 

angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan/atau  angkutan 

pedesaan. 

c. Terminal Penumpang Tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk 

angkutan pedesaan 

B. Kondisi Sosial 

Menurut kamus Bahasa Indonesia (2007) kondisi sosial masyarakat 

diartikan sebagai pengembangan masyarakat. Jadi kondisi sosial yaitu suatu 

keadaan yang berkaitan dengan keadaan atau situasi dalam masyarakat tertentu 

yang berhubungan dengan keadaan sosialnya. 

Menurut Dalyono, (2012:133) Kondisi sosial adalah semua orang atau 

manusia lain yang mempengaruhi kita. Lingkungan sosial juga mempengaruhi 

tercapainya pendidikan anak. Kondisi sosial yang mempengaruhi individu melalui 

dua cara yaitu secara langsung dan secara tidak langsung.Pengaruh secara 

langsung seperti dalam pergaulan dengan orang lain, melalui teman, keluarga, 

lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan dan sebagainya. 

Menurut Linton (2000 dalam Basrowi dan Juariyah, 2010:62) kondisi sosial 

masyaraka dapat dilihat dari lima indikator yaitu Umur dan jenis kelamin, 

keluarga, prestise, dan keanggotaan dalam kelompok perserikatan. Dari kelima 

indikator tersebut hanya indikator umur dan jenis kelamin yang tidak terpengaruh 

oleh proses pendidikan sehingga tinggal empat indikator yang perlu diukur tempat 
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kebaikannya guna untuk mengetahui tingginya manfaat sosial bagi kalangan 

masyarakat. 

Salah satu kondisi/satus sosial dalam kehidupan masyarakat adalah 

Kondisi/status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi dapat menggolongkan 

masyarakat kedalam kondisi ekonomi seperti ekonomi ringgi, sedang dan 

rendah.sehubungan dengan itu Richard Centers ( dalam Susanto, 1983:68) 

menyebutka tentang penilaian subyektif seseorang mengenai kondisi/lapisan 

masyarakat tersebut, yaitu: 

a. Bentuk rumah, ukuran, kondisi, perawatan rumah dan tata kebun; 

b. Wilayah tempat tinggal atau lingkungan bahwa wilayah tempat tinggal 

menentukan status 

c. Pekerjaan atau profesi 

d. Sumber pendapatan menentukan status sosial seseorang, sehubungan dengan 

ini perlu dijelaskan bahwa bukan jumlah uang yang diterima melainkan status 

yang dinikmati melalui sumber itu. 

C. Kondisi Ekonomi 

Menurut Damsar dan Indrayani, (2009: 9) kondisi diartikan sebagai 

keadaan,  ekonomi merupakan kata serapan dari bahasa inggris yaitu economy. 

Economy berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomike yang berarti pengolahan 

rumah tangga. Ekonomi sebagai pengolahan rumah tangga adalah suatu usaha 

dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaanya yang berhubungan dengan 

pengalokasian sumber daya rumah tangga yang sangat terbatas, dengan 
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mempertimbangkan kemampusan dalam bidang usaha, dan keinginan masing-

masing. Jadi kondisi ekonomi yaitu keadaan yang di olah oleh rumah tangga. 

Status ekonomi memegang peran penting dalam pembangunan karena 

orientasi pembangunan pada pemerataan pendapatan mengharuskan bahwa 

struktur ekonomi dilakukan dengan meningkatkan kelompok miskin (Salim, 1986 

dalam suwignyo 2004:11). 

Status yang bersifat subyektif merupakan status yang dimiliki  oleh 

seseorang dengan siapa ia berkontak dan berhubungan, ada dua kriteria yang 

dapat menentukan tinggu rendahnya satatus seseorang : 

1) Pemilikan 

2) Ortoriter/kekuasaan/jabatan 

D. Kondisi Sosial Ekonomi 

Menurut Sastropradja (2000, dalam Basrowi dan juariyah 2010:60), Kondisi 

sosial ekonomi adalah keadaan atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. 

Menurut Sumardi dan Evers (2002, dalam Basrowi dan juariyah 2010:61) kondisi 

sosial ekonomi adalah kedudukan secara rasionaldan menetapkan seseorang pada 

posisi tertentu dalam masyarakat. Adapun ciri-ciri keadaan sosial ekonomi yaitu : 

a. Lebih berpendidikan; 

b. Mempunyai status sosial yang ditandai dengan tingkat kehidupan, kesehatan, 

pekerjaan dan pengenalan terhadap lingkungan; 

c. Mempunyai tingkat mobilitas keatas lebih besar; 

d. Mempunyai ladang yang luas; 

e. Lebih berorientasi pada ekonomi komersial produk; 
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f. Mempunyai sikap lebih berkenaan dengan kridit; 

g. Pekerjaan lebih spesifik. 

Menurut Salim, (2001, dalam Basrowi dan Juariyah 2010:61) menyatakan 

bahwa kondisi sosial ekonomi mempunyai makna yaitu suatu keadaan yang 

menunjukan pada kemampuan finansial keluarga dan perlengkapan material yang 

dimiliki, dimana keadaan ini bertaraf baik,cukup, dan kurang. 

Menurut Zunaidi (2013:54) Kondisi sosial ekonomi merupakan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat untuk melihat kondisi 

sosial ekonomi , menurut Melly G.Tan  dapat dilihat dari pekerjaan, pendidikan, 

kesehatan dan pemenuhan kebutuhan hidup dalam rumah tangga. 

E. Pedagang Partisi 

  Menurut Akhinayasrin (2011 dalam Puspitasari, 2013:15) pedagang 

adalah orang yang pekerjaannya memperjualbelikan barang atas prakarsa dan 

resiko. Menurut sulistyo dan Suprobo (2007 dalam puspitasari, 2013:15), 

pedagang adalah individu atau kelompok yang melaksanakan proses saluran 

distribusi dengan cara berinteraksi dari produsen atau pedagang lain kepada 

konsumen untuk memperoleh keuntungan. 

Terminal sangat memberi peluang usaha bagi pedagang,hal ini terlihat dari 

beragam kegiatan ekonomi yang bermunculan di dalam terminal bus Purwokerto 

seperti usaha perdagangan dan jasa. Berbagai kegiatan perdagangan dan jasa 

tersebut antara lain pedagang di kios, pedagang partisi, agen bus, calo, office boy, 

tukang ojeg, sopir, dll. 
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Partisi berasal dari dua kata yaitu part dan tisi, par berarti bagian dan tisi 

berarti skat/batas. Pedagang partisi adalah pedagang yang tempat berjualannya di 

batasi dengan menggunakan papan atau sejenisnya. Pedagang partisi mulai 

berdagang di terminal Bus Purwokerto sejak Tahun 2006, jenis dagangan yang di 

jual berupa makanan ringan, minuman ringan buah-buahan, konter HP 

(Dishubkominfo). 
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F. Hasil penelitian yang relevan 

 Penelitian yang dilakukan Gatot Ervan Santoso, 2013 tentang Kajian 

Kondisi Soial Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Jalan Perintis Kemerdekaan 

Kecamatan Purwokerto Selatan, tujuan mengetahui kondisi sosial ekonomi 

pedagang kaki lima di jalan perintis kemerdekaan kecamatan purwokerto selatan, 

metode analisais deskriptif kuantitatif, jenis penelitian yaitu survai, dengan hasil 

penelitian yaitu kondisi sosial ekonomi di jalan perintis kemerdekaan Kecamatan 

Purwokerto selatan termasuk dalam katagori sedang. 

Penelitiam yang dilakukan Ita Puspita Sari, 2013 tentang kajian perubahan 

kondisi sosial ekonomi pedagang di terminal bus Purwokerto Kabupaten 

Banyumas dengan tujuanmengkaji perubahan kondisi sosial ekonomi pedagang di 

terminal bus Purwokerto Kabupaten Banyumas. Metode analisis  menggunakan 

metode analisis  deskriptif kuantitatif, jenis penelitian yaitu survai. Hasil 

penelitian yaitu adanya perubahan kondisi sosial ekonomi pedagang kecil di 

terminal bus Purwokerto Kabupaten Banyumas. 
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G. Kerangka Pikir 

Diagram Alir Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Diagram Alir Kerangka Pikir 

 

H. Hipotesis 

Kondisi sosial ekonomi pedagang partisi di terminal bus purwokerto 

Kabupaten Banyumas lebih dari 50% termasuk dalam kriteria sedang.  
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