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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

 

Transportasi umum merupakan sebuah alat yang disediakan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia dalam pengembangan ekonomi suatu 

bangsa. Menurut Nasution (2008:15), transportasi diartikan sebuah proses 

pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Faktor 

penentu dalam kelancaran transportasi antara lain kondisi penumpang dan 

barang, ruang untuk bergerak, kondisi sarana dan prasarana, sistem informasi 

serta manajemen transportasinya itu sendiri. Tujuan utama dari 

penyelenggaraan urusan transportasi umum adalah dapat memberikan 

pelayanan kepada masyarakat yang terjamin penumpang atau barang yang 

diangkut, akan sampai ke tempat tujuan dalam keadaan baik dan aman seperti 

pada saat awal diangkut. Selain itu banyak manfaat lain yang dapat diperoleh 

masyarakat dengan menggunakan transportasi umum, seperti mengurangi 

kemacetan di jalan dan dapat menghemat ongkos pengeluaran saat bepergian 

dibanding dengan menggunakan kendaraan pribadi. Oleh karena itu, transportasi 

umum tidak dapat terlepas dari kebutuhan manusia sehari-hari selama hal 

tersebut masih dibutuhkan dalam pendistribusian suatu bahan, pergerakan 

aktifitas manusia maupun barang sebagai komponen mikro suatu perekonomian 

bangsa. 

 

Angkutan umum merupakan salah satu media transportasi umum yang 

banyak digunakan oleh masyarakat secara bersama-sama dengan membayar 

tarif. Menurut UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, 

perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa 

angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum (Undang-

Undang Republik Indonesia, 2009). Jenis angkutan umum sendiri dibagi menjadi 

angkot, bis, dan metro mini. Dalam hal perekonomian, angkutan umum 

merupakan salah satu elemen penting karena berkaitan langsung dengan 

pendistribusian barang, jasa maupun tenaga kerja, serta merupakan inti dari 

pergerakan ekonomi di suatu kota. Berbagai macam bentuk moda angkutan 
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umum kota yang diberikan saat ini mempunyai karakteristik dan tingkat 

pelayanan yang bermacam-macam sehingga sistem angkutan umum kota sudah 

selayaknya memberikan kenyamanan dan keamanan kepada penggunanya 

sehingga dapat bersaing dengan angkutan pribadi. 

 

Semarang merupakan kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia, 

sesudah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Sebagai salah satu kota yang 

paling berkembang di Pulau Jawa, pada tahun 2016 Kota Semarang mempunyai 

jumlah penduduk yang mencapai 1.634.482 Juta Jiwa (Data Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, 2016). Perekonomian di 

Kota Semarang sendiri menurut data BPS 2012 didominasi oleh sektor Industri 

dan sektor Perdagangan yang berkembang dengan pesat, selain itu Semarang 

juga terkenal sebagai pusat budaya, sekaligus berpotensi wisata yang tinggi, baik 

wisata alam, budaya, maupun pendidikan. Potensi kota yang tinggi ini menuntut 

masyarakat Semarang untuk selalu hidup dinamis. Dukungan infrastruktur 

transportasi kota mutlak diperlukan untuk mendukung dinamika masyarakat 

dalam meningkatkan pengguna transportasi angkutan umum. Hal ini terbukti 

dengan fakta bahwa Kota semarang mendapatkan penghargaan sebagai Kota 

Terbaik Peningkatan Pengguna Angkutan Umum dalam Indonesia Road Safety 

Award (IRSA) 2016 dalam kategori Kota dengan jumlah penduduk di atas 1 juta 

jiwa (news.detik.com, 2016). 

 

Dalam hal transportasi, Informasi merupakan salah satu hal yang sangat 

penting agar tercapainya suatu kelancaran. Setiap orang memerlukan informasi 

khususnya pengguna jasa transportasi angkutan umum yang ingin menuju ke 

lokasi yang diinginkan, terutama bagi pendatang baru dari luar kota. Namun 

informasi mengenai ini semua terkadang sulit untuk didapatkan, sehingga 

menyebabkan pengguna jasa transportasi kebingungan dalam menentukan 

angkutan umum mana yang tepat dan terdekat sebelum naik. Belum adanya 

sistem informasi yang menunjukan rute mana yang akan dilalui dan masih 

manualnya sistem pencarian jurusan angkutan umum di Kota Semarang 

membuat sebagian orang juga merasa ragu-ragu karena takut salah tujuan saat 

ingin menggunakan jasa transportasi tersebut.  

 



 

3 
 

Setiap rute trayek di Semarang diwaliki oleh satu angkutan umum yang 

harus memiliki ijin trayek resmi dari Dinas Perhubungan Kota Semarang. Setiap 

moda memiliki jalur atau rute yang berbeda-beda, meskipun terkadang dalam 

beberapa ruas jalan memungkinkan ada beberapa yang bercampur dalam satu 

jalan. Angkutan umum di Kota Semarang menggunakan kode nomor yang 

berbeda-beda, dimana setiap kode nomer berfungsi untuk memberikan informasi 

mengenai jurusan maupun tujuan dari setiap angkutan umum tersebut.  Pola dan 

keterbatasan informasi angkutan umum seperti ini dapat menjadi kendala yang 

sering timbul bagi beberapa masyarakat yang baru tinggal di Kota Semarang 

maupun wisatawan yang hendak berpergian menggunakan angkutan umum. 

 

Berdasarkan masalah tersebut, dengan memanfaatkan perkembangan 

teknologi saat ini yaitu smartphone, maka perlu untuk dibuat sebuah aplikasi 

yang dapat membantu memudahkan sekaligus memberikan informasi kepada 

pengguna jasa transportasi di Kota Semarang, untuk bisa mengetahui jenis 

angkutan umum dan rute mana saja yang akan ditempuh selama perjalanan dan 

yang dapat diakses pengguna di mana saja. Perancangan aplikasi ini diharapkan 

dapat membantu dalam memberikan solusi untuk masyarakat Kota Semarang 

maupun yang baru tinggal atau baru menetap dan para wisatawan yang akan 

memilih menggunakan angkutan umum sebagai alternatif sarana transportasi. 

 

I.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, terdapat beberapa 

permasalahan apabila diklarifikasi sebagai berikut : 

I.2.1 Terbatasnya informasi mengenai rute angkutan umum yang sulit untuk 

didapatkan, sehingga pengguna jasa transportasi kebingungan dalam 

menentukan angkutan umum mana yang tepat dan terdekat sebelum naik 

I.2.2 Masih manualnya sistem pencarian jurusan pada angkutan umum di Kota 

Semarang yaitu dengan cara bertanya langsung kepada orang yang 

pernah melewati rute yang sama maupun kepada petugas atau sopir 

angkot.   

I.2.3 Kurangnya upaya pemerintah dalam menyediakan informasi yang efektif 

kepada pengguna angkutan umum di Kota Semarang. 
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I.3 Pembatasan Masalah 

Mengingat banyak dan luasnya permasalahan yang dikemukakan, maka 

penelitian ini hanya mengambil satu permasalahan yaitu mengenai terbatasnya 

informasi rute angkutan umum yang sulit untuk didapatkan pengguna angkutan 

umum di Kota Semarang. Pembatasan masalah yang ditetapkan mengenai 

terbatasnya informasi rute angkutan umum dikarenakan mengingat pentingnya 

sebuah transportasi dalam usaha mencapai tujuan pengembangan ekonomi 

suatu bangsa sehingga melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu 

memudahkan pengguna angkutan umum nantinya dalam mendapatkan 

informasi rute yang dibutuhkan. 

I.3.1  Lingkup Pembahasan 

 1. Mengingat terdapat banyaknya rute yang ada, maka, lingkup lokasi yang 

dilakukan pada penelitian ini adalah rute angkutan umum yang ada di 

Kota Semarang dengan titik rute yang dimulai dari Terminal Terboyo 

sampai Terminal Mangkang. 

    2. Lingkup pembahasan yang berikutnya yaitu pada pemecahan masalah 

yang berupa perancangan aplikasi rute angkutan umum di Kota 

Semarang bertujuan untuk menginformasikan tentang rute apa saja 

yang akan ditempuh selama perjalanan meliputi, jenis 

angkutan,rute,harga,dan jam operasionalnya. 

   3. Moda yang ditinjau adalah Angkutan umum dengan awalan kode C 

  4. Lingkup target sasaran utama pada perancangan ini adalah usia pelajar 

dan umum 15-21 tahun pengguna smartphone di Kota Semarang. 

I.4  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan indentifikasi masalah diatas, maka 

masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu bagaimana merancang 

desain komunikasi visual aplikasi mobile smartphone yang digunakan oleh 

pengguna transportasi dengan usia 15-21 sebagai media pencari informasi rute 

angkutan umum di Kota Semarang ?  
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I.5  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dalam penelitian ini dimaksud untuk membantu memberikan 

informasi kepada masyarakat pengguna jasa transportasi di Kota semarang 

mengenai rute mana saja yang akan dilewati saat menggunakan angkutan umum 

dengan melalui media aplikasi smartphone, sehingga masyarakat pengguna jasa 

transportasi tidak lagi kebingungan dalam menentukan angkutan umum mana 

yang tepat dan terdekat sebelum naik. Selain itu penulis berharap melalui 

penelitian ini dapat menjadi efek berantai dalam memecahkan masalah 

transportasi seperti kemacetan dan mendorong masyarakat untuk lebih 

menggunakan transportasi umum dibanding kendaraan pribadi. 

I.6 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Bagi Masyarakat Pengguna Jasa Angkutan Umum   

    Melalui penelitian ini masyarakat pengguna jasa transportasi 

angkutan umum yang baru tinggal maupun menetap di Kota Semarang akan 

lebih dimudahkan dalam mendapatkan informasi tentang rute mana saja yang 

akan dilewati nantinya. 

       

b. Manfaat Bagi Sopir Angkutan Umum 

     Dengan adanya aplikasi ini nantinya akan dapat meningkatan jumlah 

pengguna angkutan umum, secara tidak langsung maka dapat meningkatkan 

pendapatkan sopir angkutan umum di Kota Semarang juga, sehingga mereka 

akan lebih semangat lagi dalam bekerja. 

 

c. Manfaat Bagi Pemerintah Kota Semarang 

 Melalui Penelitian ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan 

pendapatan Kota Semarang di sektor transportasi sekaligus dapat mengurangi 

pengangguran di Kota Semarang. Manfaat lain yang diharapkan adalah dapat 

berkurangnya kemacetan di Kota Semarang dengan mendorong masyarakat 

untuk lebih menggunakan transportasi umum.   

 

d. Manfaat Bagi Intitusi Pendidikan 

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan 

menambah daftar pustaka bahan bacaan bagi mahasiswa/ mahasiswi Desain 

Komunikasi Visual UNIKA Soegijapranata nantinya. 
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I.7  Metode Pengumpulan Data dan Rencana Pemecahan Masalah 

Metode yang digunakan penulis dalam melakukan riset penelitian ini yaitu : 

1.7.1  Refrensi 

Mencari data yang berasal dari buku literatur atau dari jurnal internet 

terkait masalah yang diangkat dalam penelitian ini yang bertujuan untuk 

memperoleh data teori yang kuat mengenai transportasi dan aplikasi. 

1.7.2   Wawancara Dan Kuesioner  

Wawancara merupakan alat pengumpulan data untuk memperoleh 

informasi langsung dari sumbernya. Wawancara akan dilakukan secara 

langsung kepada objek yang disurvei yaitu : 

1. Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Semarang  

 Wawacara ini dimaksud untuk memperoleh data mengenai titik rute, 

jadwal, harga, dan jenis angkutan umum yang terdapat di Kota Semarang 

2. Sopir Angkutan Umum  

 Wawancara ini dimaksud untuk memperoleh kebenaran informasi 

mengenai jadwal, harga, rute serta kebiasaan pengguna angkutan umum 

saat menentukan angkutan yang tepat.  

3. Pengguna Angkutan umum di Kota Semarang sebagai target sasaran 

utama untuk mendapatan insight yang mendalam mengenai kendala-

kendala yang dialami ketika ingin menggunakan angkutan umum yaitu 

dengan cara menyebar kuesioner kepada responden usia 15-21 dan 22-

25 tahun sebagai target sekunder. 

1.7.3   Observasi 

Observasi dilakukan dengan mengadakan pencatatan sistematis 

tentang hal yang diamati untuk keperluan data dalam penelitian ini. 

Observasi akan dilakukan secara langsung terhadap objek yang akan 

diamati dengan demikian penulis melakukan pengamatan langsung di 

beberapa tempat titik rute angkutan umum yang ada di Kota Semarang 

sebagai sample yaitu Terminal Terboyo, Jl.Imam Bonjol dan Jl.Pemuda 

untuk mendapat data dan fakta yang terjadi di lapangan.  

1.7.4   Analisis 

Dari sumber data yang diperoleh baik secara primer dan data 

sekunder maupun hasil wawancara langsung terhadap target sasaran 

melalui teknik pengumpulan data kualitatif dengan menggunakan 
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kuesioner dan wawancara, akan diolah untuk mendapatkan informasi 

yang bermanfaat yang mendukung teori yang digunakan dalam proyek 

akhir ini. 

 

1.8. Sistematika Penulisan 

     Sistematika dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

I.1. Latar Belakang Permasalahan 

I.2. Identifikasi Masalah 

I.3. Pembatasan Masalah 

I.4. Perumusan Masalah 

I.5. Tujuan Penelitian dan Perancangan 

I.6. Manfaat Penelitian dan Perancangan 

I.7. Metode Penelitian dan Perancangan 

I.8. Sistematika Penulisan 

BAB II Tinjauan Umum 

II.1. Kerangka Berpikir 

II.2. Landasan Teori 

II.3. Kajian Pustaka 

II.4. Studi Komparasi 

BAB III Strategi Komunikasi 

III.1. Data Hasil Penelitian 

III.2. Khalayak Sasaran 

III.3. Strategi Komunikasi 

BAB IV Strategi Kreatif 

IV.1. Konsep Visual 

IV.2. Konsep Verbal 

IV.3. Visualisasi Desain 

BAB V Kesimpulan 

  


	PROPOSAL PROYEK AKHIR IMMANUEL FIX 2.pdf (p.1-97)
	COVER FIX.pdf (p.1)
	HALAMAN PENGESAHAN.pdf (p.2-4)
	PRAKATA.pdf (p.5)
	ABSTRAK.pdf (p.6)
	DAFTAR ISI PA.pdf (p.7-14)
	PROPOSAL PA FINAL FIX.pdf (p.15-97)

	PLAGSCAN.pdf (p.98)

