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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Masyarakat Indonesia sering menyebut Angkutan Kota dengan akronim 

Angkot/Angkota. Transportasi umum ini beroperasi sesuai dengan rute yang telah 

ditentukan. Namun angkot tidak memiliki tempat pemberhentian khusus, angkot 

dapat dimana saja berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang. Jenis 

kendaraan yang digunakan adalah minibus yang idealnya dapat menampung 10 

orang.  

Awalnya mulai dikenalkan di Jakarta pada akhir tahun 1970-an dengan nama 

mikrolet untuk menggantikan alat transportasi umum saat itu yaitu oplet. Nama 

Mikrolet dipilih karena didapat dari akronim kata “Mikro” (dari bahasa Yunani Kuno, 

Mikros yang berarti kecil) dan “Oplet”. Tetapi di beberapa daerah di Indonesia lebih 

sering dipanggil dengan sebutan Angkot.  

Terdapat pula perbedaan penyebutan nama angkot di beberapa daerah. Di kota 

Jakarta dikenal sebagai mikrolet, sedangkan di kota Surabaya disebut bemo, di kota 

Makassar disebut pete-pete, di kota Bandung dan Semarang dikenal sebagai angkot, 

di kota Medan disebut sudako, di kota Malang dikenal sebagai angkota, di kota 

Samarinda dan Bengkulu disebut taksi.  

Untuk tarif, bervariasi sesuai dengan jarak tempuh penumpang. Jalur operasi 

angkot dapat diketahui dari warna, kode kombinasi huruf dan angka yang tertera di 

badan mobil, bahkan kadang jenis mobilnya pun dapat menjadi pembeda tiap 

jalurnya.  

Angkutan kota kini mulai tersingkirkan dengan adanya transportasi modern saat 

ini seperti Bus Trans Semarang dan juga angkutan online seperti Grab dan GoJek 

yang mulai berkembang di Semarang. Kedua alat transportasi umum tersebut 

memiliki media informasi yang jelas, serta tersebar luas dan mudah di akses oleh 

penumpang. Hal ini sering dikeluhkan oleh supir angkutan kota karena merasa 

tersingkirkan.  

Terdapat beberapa kelebihan dari naik angkot yaitu mobilitas yang tinggi karena 

ada banyak rute angkot yang dapat menjangkau tempat tujuan, bahkan 

jangkauannya lebih luas dibandingkan BRT. Dari segi harga, lebih murah 
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dibandingkan dengan transportasi online. Jarak tempuh angkot tidak jauh, sehingga 

berdampak pada frekuensi angkot yang lewat lebih tinggi dibandingan dengan BRT, 

hal tersebut berpengaruh juga pada waktu tunggu yang lebih cepat. Angkot pun 

penumpangnya lebih sedikit dibandingkan BRT, sehingga penumpang dapat lebih 

waspada karena duduknya berhadapan. Selain itu pijakan angkot yang rendah 

mempermudah penumpang angkot yang sudah tua.  

Terdapat pula beberapa masalah terkait dengan angkutan kota, mulai dari 

perubahan jalur menjadi satu arah yang membuat adanya perubahan rute angkot.  

Adanya demo para supir angkot karena adanya pesaing trasportasi modern seperti 

bus Trans Semarang dan juga transportasi online seperti GoJek dan Grab. Serta 

adanya keluhan akan kebijakan permerintah yang mau menerapkan penggunaan AC 

pada angkutan kota, hal tersebut memberatkan karena tidak adanya subsidi yang 

mendukung peraturan tersebut. Kemudian terdapat hambatan pula karena kini 

banyak armada angkot yang tidak layak jalan sehingga dishub kesulitan untuk 

menampung angkot yang sudah tidak layak jalan tersebut, hal tersebut secara tidak 

langsung menunjukkan adanya memangkasan jumlah armada angkot dalam jumlah 

yang tidak sedikit.  

Perkembangan jaman kini semakin pesat dengan segala perubahannya, 

namun media informasi yang selama ini memuat info tentang jalur angkot Semarang 

masih sedikit. Masyarakat mendapatkan informasi jalur angkot biasanya secara 

verbal bertanya pada penumpang lainnya. Namun menurut hasil pencarian media 

informasi yang penulis dapatkan, jalur angkot di semarang tertera pada yellow pages, 

website resmi dan tidak resmi yang dibuat oleh masyarakat umum. Tak hanya itu, 

salah satu anggota dalam grup facebook MIK Semar (Media Informasi Kota 

Semarang) yang bernama Hanafie AP membagikan poster infografis tentang warna 

angkot dan kode jalur serta menyebutkan rute utama tujuan angkot tersebut.  

Meskipun terdapat berbagai media informasi seperti di atas, namun yang 

konsisten memuat info jalur angkot kini sudah mulai berkurang. Sejak 2009-2010 

yellow pages tidak lagi memuat tabel informasi jalur angkot, kemudian website resmi 

tidak memiliki keterangan kapan tabel informasi tersebut di update, lalu untuk website 

tidak resmi paling baru dimuat pada tanggal 19 Agustus 2016. Untuk poster yang 

dibagikan pun, tanggal yang tertera adalah 5 April 2016, dengan adanya perubahan 

rute jalur angkot pada awal tahun 2017, maka informasi yang tertera dapat mengalami 

perubahan. 
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  Masalah inilah yang membuat penulis dekati, karena menurut pengamatan 

di lapangan, penulis melihat potensi perancangan media informasi visual yang 

kreatif untuk dapat memecahkan masalah sumber informasi yang minim ini. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Terdapat pula masalah yang di alami dari sisi penumpang jika ingin naik angkot. 

Masalah yang sering di hadapi adalah sebagai berikut :  

▪ Penumpang belum mengetahui semua jalur angkot di Semarang.  

▪ Belum ada sumber informasi yang up to date memberikan info jalur angkot di 

Semarang.  

▪ Tarif pasti tiap meter/kilometernya jika menggunakan angkot belum jelas, hanya 

ada kisaran harga sesuai jauh dekat.  

▪ Belum ada perkiraan waktu berapa lama penumpang harus menunggu angkot. 

Belum ada informasi perkiraan waktu tempuh angkot tersebut menghampiri 

penumpang.  

▪ Belum ada media yang memberikan informasi kepada penumpang untuk 

mengetahui jumlah armada angkot yang beroperasi pada jalur tersebut.  

▪ Belum ada inovasi yang efektif untuk mempermudah masyarakat mendapatkan 

informasi jalur angkot.  

1.3 Lingkup Pembahasan  

Berdasarkan paparan data dan juga permasalahan yang dihadapi oleh 

penumpang angkot Semarang, maka pembahasan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah bagaimana langkah yang efektif agar dapat memberikan 

informasi seputar angkot kepada penumpang angkot di Semarang. Solusi yang 

penulis ajukan dalam proposal ini berupa bentuk media informasi visual kreatif yang 

lebih ditujukan kepada pengguna agar lebih tertarik untuk naik angkot.  

1.4 Batasan  

1.4.1 Batasan Permasalahan 

Batas dari permasalahan yang telah dipaparkan adalah membuat 

karya media informasi visual yang efektif untuk ditujukan kepada 

penumpang angkot 
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1.4.2 Batasan Wilayah 

Batas wilayah yang menjadi acuan pembuatan media informasi adalah 

kota Semarang. Sampling responden mengacu pada jalur angkot yang 

melewati jalan utama di Semarang karena melewati tempat utama seperti 

terminal/stasiun, pasar tradisional/mall, sekolah/kampus dan juga tempat 

kerja/pabrik.  

1.4.3 Sasaran 

Pembatasan sasaran konsumen atau pengguna dari inovasi media 

informasi dilakukan untuk memperjelas siapa saja yang lebih membutuhkan 

informasi tersebut. Sasaran konsumen adalah sebagai berikut.  

1.4.3.1 Primer  

Usia    : 25-35 Tahun 

Jenis Kelamin  : Pria dan Wanita 

Golongan SES  : B dan C 

1.4.3.2 Sekunder  

Usia    : 25-35 Tahun 

Jenis kelamin  : Pria dan Wanita  

Golongan SES  : A  

(Dengan pertimbangan seorang backpacker, turis, dan/atau orang 

yang berlibur/berkunjung ke Semarang) 

Asumsi pemilihan sasaran konsumen disimpulkan berdasarkan jumlah 

pengguna yang mendominasi, serta pengguna yang lebih membutuhkan 

informasi karena memiliki mobilitas tinggi. Untuk pemilihan SES (Social 

Economy Status) B dan C karena dengan alasan tarif yang dikenakan 

kepada penumpang angkot terbilang jauh lebih murah dibandingkan dengan 

transportasi online. Meski ada pilihan transportasi lain seperti BRT yang lebih 

murah, namun waktu tunggu yang tidak sebentar sedikit-banyak akan 

memengaruhi mobilitas seseorang.  

Dari beberapa kelebihan angkot serta permasalahan angkot yang telah 

diaparkan pada latar belakang, membuat SES B dan C menjadi target 

utama. Jika dikaitkan dengan target sekunder, pendatang yang datang ke 

Semarang, SES A tidak akan ragu menggunakan transportasi online, 
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sehingga kurang cocok untuk menjadi target utama sasaran media informasi 

yang akan dirancang. Penulis menjadikan pendatang dengan SES A 

sebagai target sekunder, karena dengan harapan perancangan yang akan 

dibuat dapat menarik perhatian serta minat semua kalangan untuk naik 

angkot karena informasi jalurnya dapat diketahui dengan mudah. 

Alasan mengapa tidak fokus pada anak sekolah SD-SMP karena 

mereka cenderung menggunakan transportasi angkot untuk pulang pergi 

sekolah dan kembali lagi ke rumah. Anak sekolah cenderung belum terlalu 

membutuhkan informasi bagaimana menuju pusat perbelanjaan seperti 

pasar dan mall, maupun tempat transit seperti terminal serta stasiun.  

1.5 Rumusan Masalah  

Bagaimana perancangan media informasi visual yang efektif agar penumpang 

angkot di kota Semarang dapat mengetahui informasi seputar angkot?  

1.6 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang mendasari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk memenuhi 

tujuan sebagai berikut :  

▪ Merancang media informasi visual yang kreatif sehingga informasi jalur angkot 

dapat sampai ke masyarakat yang berada di kota Semarang dengan lebih 

efektif.  

▪ Agar masyarakat tertarik untuk naik angkot sebagai sarana transportasi umum.  

1.7 Manfaat Penelitian  

▪ Diharapkan dapat memberikan solusi dari minimnya media informasi seputar 

angkutan kota dalam bentuk rancangan media informasi yang kreatif.  

▪ Diharapkan dapat menarik minat masyarakat di kota Semarang untuk 

menggunakan angkot sebagai sarana transportasi umum.  

▪ Hasil penelitian serta perancangan yang penulis buat akan disumbangkan 

kepada institusi pendidikan, khususnya program studi Desain Komunikasi 

Visual, Universitas Katolik Soegijapranata. Dengan harapan dapat 

direalisasikan jika bekerja sama dengan pihak yang berwenang, agar dapat 

membantu secara nyata para penumpang angkutan kota di Semarang.   
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1.8 Metode Pemecahan Masalah  

1.8.1 Pengumpulan Data Primer  

1.8.1.1 Observasi Lapangan  

Melakukan pengamatan yang lebih mendalam pada 

permasalahan yang terjadi di lapangan, serta agar dapat lebih 

melihat tentang bagaimana kebiasaan serta cara penumpang 

angkot memperoleh informasi jalur angkot. 

1.8.1.2 Wawancara 

Membutuhkan seorang yang profesional untuk menjadi 

narasumber agar dapat menanggapi isu permasalahan yang ada. 

Baik dari sudut pandang pemerintah, dalam konteks ini Dinas 

Perhubungan, dan juga apa yang dibutuhkan oleh penumpang 

angkutan umum. 

1.8.1.3 Online Questionnaire Data Resourcing  

Metode mengumpulkan data dengan cara membuat 

kuesioner atau angket yang akan ditujukan kepada target sasaran 

agar dapat mengetahui situasi serta kondisi di lapangan. 

Pengumpulan data ini bertujuan untuk memberikan insight 

perancangan (masalah sebenarnya - bentuk desain yang diminati - 

serta pendekatan media yang efektif).  

1.8.2 Pengumpulan Data Sekunder  

Pengumpulan data sekunder berupa kajian literature dari buku, artikel, 

dan jurnal mengenai masalah yang di angkat, serta penunjang dalam 

pembentukan perancangan media informasi. 

1.8.3 Analisa 

Proses analisa sangat penting dilakukan dalam pengolahan data untuk 

mendalami masalah yang di angkat serta kaitannya dalam mencari insight 

dan creative brief. 

  



7 
 

1.8.4 Alur Pikir  
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1.9 Kajian Pustaka  

1.9.1 Pendekatan Permasalahan 

Kajian pustaka dalam proses pendekatan permasalahan dan juga 

tema yang dibutuhkan sebagai alat bantu untuk mendalami masalah yang 

dibahas secara ilmiah dari sudut pandang ilmu lain. Hal ini berguna dalam 

merancang solusi permasalahan yang sedang dihadapi. Kajian yang 

dibutuhkan yaitu :  

▪ Ilmu Arsitektur tentang desain thinking karena untuk mengetahui lebih 

dekat bagaimana merancang suatu inovasi.  

▪ Ilmu Komunikasi untuk lebih mengetahui lebih dalam tentang 

bagaimana melakukan komunikasi yang efektif kepada penumpang 

angkutan kota. 

1.9.2 Pendekatan Visual   

Pendekatan visual yang akan dibutuhkan untuk menunjang 

perancangan media informasi sebagai sarana untuk membantu memberi 

pedoman untuk memilih mana desain yang cocok diterapkan sesuai dengan 

target konsumen/pengguna. Kajian yang dibutuhkan adalah :  

▪ Warna 

▪ Bentuk 

▪ Tipografi 

▪ Icon 

▪ Ilustrasi  
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1.10 Studi Komparasi  

❖ Adanya informasi dalam bentuk Poster Infografis tentang rute serta visual 

angkot.  

 

  

Gambar  1 Studi Komparasi - Poster Infografis Angkutan Kota Semarang 
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❖ Adanya informasi cetak dalam bentuk tabel tentang rute angkutan kota yang 

tertera pada Yellow Pages (hanya ada hingga tahun 2009-2010) (tahun 2012-

2013 sudah tidak tertera pada Yellow Pages) 

 

 

Gambar  2 Studi Komparasi - Daftar Trayek Angkutan Kota Semarang, Yellow Pages tahun 2009-2010 
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❖ Adanya informasi visual tercetak pada yellow pages terbaru untuk peta 

Semarang, dari bidang kuliner serta wisata.   

 

 

  Gambar  3 Studi Komparasi - Peta Kuliner Semarang, Yellow Pages 2016-2017 
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  Gambar  4 Studi Komparasi - Peta Wisata Semarang, Yellow Pages 2016-2017 
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❖ Terdapat pula aplikasi jalur angkot kota lain, namun masih minim unsur visual.  

  

Gambar  6 Studi Komparasi - Aplikasi 
Rute Angkot, KiriBang, Kota Jakarta 

Gambar  7 Studi Komparasi - Aplikasi 
Rute Angkot Kota Tangerang Selatan 

Gambar  5 Studi Komparasi - Aplikasi Trayek Angkot Kota Purwokerto 


