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Abstrak— Sebagai salah satu komponen dalam sistem pelayanan transportasi perkotaan, 
terminal merupakan salah satu prasarana transportasi yang berfungsi sebagai titik simpul 
pergantian antar moda transportasi angkutan umum. Jadi diadakannya suatu penelitian 
yang bertujuan untuk mengetahui kinerja operasional Terminal Padangan Mojokerto 
dalam melayani para penumpangnya. Pengambilan data diperoleh dengan cara 
pengambilan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melaui 
pengamatan ke lapangan berupa survei statis dan wawancara kru angkutan serta 
penumpang. Dari hasil survei wawancara dengan sampel 30 responden penumpang yang 
memilih sangat puas ada 3 atribut dari 20 atribut yang di pertanyakan yaitu sikap petugas 
terminal dalam melayani penumpang, keramahan dan kesopanan petugas. Kru angkutan 
umum, memilih sangat puas ada 3 atribut dari 21 atribut yang dipertanyakan yaitu ruang 
sirkulasi kendaraan di terminal, luas area parkir sesuai dimensi kendaraan serta 
perletakan pintu keluar masuk terminal. Sedangkan dari hasil survei statis diperoleh 
headway lyn P = 12 menit, lyn SM = 16 menit, lyn LT = 43 menit, lyn F = 45 menit, LK2 = 
76 menit dan lyn LB = 21 menit yang menunjukan headway tidak ideal di bandingkan 
headway ideal 5 – 10 menit. Untuk frekuensi lyn P = 5 kend/jam, lyn SM = 2 kend/jam, lyn 
LT = 1 kend/jam, lyn F = 1 kend/jam, lyn LK2 = 1 kend/jam dan lyn LB = 1 kend/jam, 
berarti frekuensi lyn tidak ideal dengan normalnya 6 – 12 kend/jam. Setiap tahun kondisi 
terminal mengalami penurunan armada dari tahun 1999 - 2009 berkurang 75 %, 
sedangkan tahun 2009 - 2012 berkurang 58 %. Jadi Terminal Padangan Mojokerto perlu 
mendapatkan penanganan tentang tata kelola terminal yang baik untuk meningkatkan 
kinerja operasional terminal.  
 
Kata Kunci— operasional terminal, headway, frekuensi, land use. 
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1. PENDAHULUAN 
Pertumbuhan ekonomi yang semakin 

lama semakin meningkat sehingga banyak 
menimbulkan orang dalam melakukan 
pergerakan atau aktifitas sehari – hari baik 
untuk jarak jauh, sedang maupun pendek. 
Untuk menunjang hal itu semua di perlukan 
sarana agar bisa melakukan pergerakan 
dengan cepat, tepat dan efisien. Sehingga 
aksesbilitas masyarakat dalam menggunakan 
moda transportasi khususnya angkutan umum. 
Agar semua ini bisa berjalan dengan baik 
maka setiap moda harus memiliki jaringan 
trayek dan kapasitas yang tepat. Untuk itu agar 
masyarakat mendapatkan kemudahan, 
khususnya dalam menggunakan moda 
angkutan umum maka diperlukannya 
prasarana angkutan umum yang dapat 
memberikan pelayanan yang nyaman, aman, 
efektif, efisien dan tarif terjangkau salah 
satunya adalah terminal penumpang. 

Jadi dalam penelitian ini, akan mengambil 
suatu permasalahan pada Terminal Padangan 
Mojokerto dalam mengevaluasi mengenai 
kinerja operasional terminal saat melayani 
para penumpangnya baik dalam pelayanan 
terminal dari segi fasilitas terminal sampai 
dengan pelayanan pada operasional angkutan 
umumnya.  

Dalam survei ini, diharapkan nanti dapat 
bermanfaat bagi Pemerintah khususnya yang 
mengelola terminal Padangan Mojokerto. 
Agar terminal tersebut dapat beroperasi sesuai 
dengan penyelenggaraan terminal penumpang 
yang sesuai dengan Keputusan Mentri 
Perhubungan nomer 31, tahun 1995 tentang 
Terminal Transportasi Jalan. 

 
2. METODOLOGI 
2.1 Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian di ambil di terminal 
tipe C di daerah Mojokerto yang salah satunya 
diambil di terminal Padangan Mojokerto. 

Berada di desa Padangan kec.Gedeg, 
Kab.Mojokerto yang berada di pinggiran pusat 
CBD kota Mojokerto. 

 
2.2   Pengumpulan data 

Data yang di kumpulkan pada 
penelitian ini secara umum di bagi menjadi 
dua jenis sesuai dengan metode pengambilan 
yaitu data primer yang dapat diperoleh dengan 
cara melakukan wawancara dan survei statis 
kendaraan. Sedangkan data – data pendukung 
lainnya diperoleh dari data sekunder.  

 
3.3   Metode analisis dan evaluasi data  

Analisis data dari hasil survei 
dilakukan dengan menggunkan indikator – 
indikator kinerja pelayanan terminal. Proses 
analisis dilakukan dengan sistem 
komputerisasi, untuk evaluasi survei 
wawancara di lakukan dengan 
membandingkan nilai kerja indikator yang 
ditelah ditetapkan sesuai tingkat pelayanan 
yang diberikan, yaitu : 
nilai =  1  = sangat puas 
 2  = puas 
 3  = tidak puas 
 4  = sangat tidak puas 
 

3. METODE PENGUMPULAN DATA 
 Untuk memperlancar dalam proses 

penelitian ini, maka ada beberapa data yang 
sangat diperlukan dalam proses pengolahan. 
Data – data yang di maksud adalah data 
primer dan data sekunder.  

 
3.1 Data primer  

Dapat diperoleh dengan cara langsung 
datang ke lokasi yang akan di jadikan 
pengkajian. Dalam proses ini dibagi dua cara 
untuk mencari data primer diantaranya : 
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3.1.1 survei statis 
Untuk mengetahui data – data mengenai 

headway, frekuensi, load faktor, kapasitas 
kendaraan dan jumlah penumpang perjam. 
Pelaksanaannya di lakukan dalam satu hari 
selama jam operasional terminal selesai. 
Kemudian dari data ini dapat mengetahui 
tingkat kinerja operasional terminal sebaik apa 
di bandingkan dengan standardnya yang di 
jelaskan pada tabel 1. 

 
3.1.2 survei wawancara 

Jenis survei yang dilakukan guna untuk 
mengetahui tingkat kinerja pelayanan 
khususnya terminal berdasarkan menurut 
pengguna maupun pengemudi angkutan 
umum. Dalam pelaksanaan survei di ambil 30 
sampel responden pada setiap penumpang 
yang ada di dalam terminal, luar terminal dan 
pengemudi angkutan umum. berikut ini bentuk 
form pertanyaannya : 
 penumpang di dalam terminal 

Untuk bentuk form survei di jelaskan 
pada tabel 2 mengenai form pelayanan 
terminal untuk penumpang di dalam terminal. 
 penumpang di luar terminal 

Sedangkan variabel pada penumpang 
diluar terminal sama saja dengan variabel 
penumpang di dalam terminal. Untuk 
membedakannya adalah pada variabel lokasi 
terminal mudah di jangkau. Untuk variabel 
yang di hilangkan adalah area sirkulasi dengan 
loket penjualan karcis. 
 pengemudi angkutan umum 

Untuk variabel yang di perlukan pada 
pengemudi angkutan umum saat proses 
wawancara, data variabel hampir sama tetapi 
yang membedakannya ada beberpa hal yang 
perlu di perbaiki diantaranya : 
Penambahan variabel : 
1) pelataran kedatangan dan keberangkatan 

angkutan umum berada sesuai rute dan 
jurusan. 

2) kondisi permukaan jalan. 
3) letak pintu masuk dan keluar terminal 

sesuai penempatannya. 
4) pemungutan retribusi angkutan umum. 
5) kantor perwakilan angkutan umum. 
6) bengkel. 
7) tempat cucian kendaraan. 
8) ruang istirahat awak angkutan umum. 
Pengurangan variabel : 
1) lokasi terminal mudah di jangkau. 
2) loket terminal. 
3) penarikan retribusi pelayanan penumpang. 
4) ruang tunggu penumpang. 
5) waktu menunggu antara kedatangan dan 

keberangkatan angkutan umum. 
6) layanan informasi tarif. 
3.2  Data sekuder 

Di dapat dari beberapa sumber baik dari 
instansi maupun media cetak maupun media 
dunia maya.  

 
3.2.1 Fungsi utama terminal 
 penumpang : kenyamanan menunggu 

angkutan umum, sebagai tempat naik 
turunnya penumpang, sebagai tempat 
pergantian antara intra dan antar moda, 
tersedianya tempat fasilitas – fasilitas 
dan informasi kepada penumpannya. 

 operator kendaraan : sebagai tempat 
pelayana operasi kendaraan, penyedia 
fasilitas istirahat dan informasi kepada 
bagi operator kendaraan dan fasilitas 
pangkalan. 

 pemerintah : untuk menata ruang lalu 
lintas dan mengurangi kendaraan 
umum. Bagi pemerintah (segi 
perencanaan dan manajemen lalu 
lintas), terminal berfungsi untuk 
menata lalu lintas dan menghindari 
kemacetan, sebagai sumber 
pemungutan retribusi dan sebagai 
pengendali arus lalu lintas.   
 Sumber. KM No. 31 tahun 1995 
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3.2.2 Tipe terminal penumpang dan pelayanan 
trayeknya : 

 terminal penumpang tipe A 
Suatu terminal yang melayani 

kendaraan angkutan umum untuk jenis 
angkutan antar kota antar propinsi, 
angkutan antar batas Negara, angkutan 
antar kota dalam propinsi, dan 
angkutan pedesaan. 

 terminal penumpang tipe B 
Suatu terminal yang melayani 

kendaraan angkutan umum untuk jenis 
angkutan dengan trayek angkutan antar 
kota dalam propinsi, angkutan kota, 
dan angkutan pedesaan. 

 terminal penumpang tipe C 
Suatu terminal yang melayani 

kendaraan angkutan umum untuk jenis 
angkutan dengan melayani kendaraan 
umum untuk angkutan pedesaan. 

 
3.2.3 Persyaratan lokasi terminal penumpang 

harus memperhatikan beberapa hal 
sebagai berikut : 

 sebagai lokasi titik simpul dalam 
sistem rencana umum jaringan 
transportasi jalan. 

 rencana umum tata ruang. 
 kepadatan lalu lintas dan kapasitas 

jalan sekitar terminal. 
 keterpaduan moda transportasi baik 

intra maupun antar moda. 
 kondisi topografi terminal. 
 kelestarian lingungan. 

Sumber.Suwardjoko P.Warpani. 
 

3.2.4 Pengelolaan terminal 
a. Perencanaan 
 penataan pelataran terminal menurut rute 

atau jurusan. 
 penataan fasilitas penumpang. 
 penataan fasilitas penunjang terminal. 

 penataan arus lalu lintas di daerah 
pengawasan terminal. 

 penyajian daftar rute perjalanan dan tarif 
angkutan. 

 penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan 
kartu pengawasan. 

 pengaturan jadwal petugas di terminal. 
 evaluasi sistem pengoperasian terminal. 

 
b. Pelaksanaan pengoperasian terminal 
 pengaturann tempat tunggu dan arus 

kendaraan umum di dalam terminal. 
 pengaturan kedatangan dan 

pemberangkatan kendaraan menurut jadwal 
yang telah di  tetapkan. 

 pemungutan jasa pelayanan terminal 
penumpang. 

 pemberitahuan tentang pemberangkatan 
dan kedatangan kendaraan umum kepada 
penumpang. 

 pengaturan arus lalu lintas di daerah 
pengawasan terminal. 
 

c. Pengawasan pengoperasian terminal 
 pemantuan pelaksanaan tarif. 
 pemeriksaan kartu pengawasan dan jadwal 

perjalanan. 
 pemeriksaan kendaraan secara jelas bagi 

kendaraan yang tidak memenuhi standard 
dalam kelaikan jalan. 

 pemeriksaan batas kapasitas muatan yang 
di izinkan. 

 pemeriksaan pelayanan yang diberikan oleh 
penyedia jasa angkutan. 

 pencatatan dan pelaporan pelanggaran yang 
terjadi. 

 pemeriksaan kewajiban pengusaha 
angkutan sesuai dengan peraturan 
perundang – undangan yang berlaku. 

 pemantauan pemanfaatan terminal serta 
fasilitas penunjang sesuai dengan 
peruntukannya. 

Sumber PP.No 43 tahun 1993 

Sumber. KM 31 tahun 1995 

Sumber. KM 31 tahun 1995 
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 pencataan jumlah kendaran dan penumpang 
yang datang dan berangkat. 
 

d. Pemeliharaan terminal 
 menjaga kebersihan bangunan beserta 

perbaikannya. 
 menjaga kebersihaan pelataran terminal, 

perawatan tanda – tanda dan perkerasan 
pelataran. 

 merawat saluran – saluran air yang ada. 
 merawat instalasi listrik dan lampu – lampu 

penerangan. 
 menjaga dan merawat alat komunikasi. 
 menyediakan dan merawat sistem hydrant 

atau alat pemadam kebakaran lainnya yang 
siap pakai. 
 

e. Penertiban terminal 
 penertiban calon penumpang yang keluar 

atau masuk ke daerah kewenangan 
terminal. 

 penertiban penggunaan fasilitas penunjang 
sesuai peruntukannya. 

 penertiban terminal dari gangguan 
pedagang asongan, pengemis, calo, dan lain 
– lain. 

 penertiban terminal dari gangguan 
keamanan. 
 

 
4. PEMBAHASAN 

Terminal Padangan Mojokerto merupakan 
salah satu jenis terminal yang memiliki tingkat 
pelayanan tipe C dengan luas lahan 2300 m2 
dengan luas bangunan 640,38 m2

Selain itu, terminal padangan juga 
mempunyai beberapa jenis pelayanan fasilitas 
yang di berikan yaitu : 

 yang di 
jelaskan pada gambar 1 untuk lay out kondisi 
eksisting terminal Padangan Mojokerto. Untuk 
pelayanan trayek yang di layani terminal 
padangan dijelaskan pada tabel 3 yang 
terlampir dibawah.  

 

 Fasilatas utama 
a) jalur keberangkatan kendaraan 

angkutan umum. 
b) jalur kedatangan kendaraan angkutan 

umum. 
c) tempat tunggu kru atau pengemudi 

angkutan umum. 
d) tempat parkir kendaraan angkutan 

umum selama menunggu 
keberangkatan. 

e) bangunan kantor terminal. 
f) tempat tunggu penumpang atau 

pengantar. 
g) menara pengawas. 
h) rambu – rambu, marka dan papan 

informasi. 
i) pelataran parkir kendaraan pengantar. 

 Fasilitas penunjang 
a) toilet 
b) musholla 
c) kantin 

 
5. HASIL DISKUSI 
5.1  survei statis 

Hasil survei statis di jelaskan pada tabel 4 
yang menjelaskan kinerja operasional 
angkutan umum di Terminal Padangan 
Mojokerto. Dari hasil tersebut menjelaskan 
bahwa untuk headway angkutan umum tidak 
ideal lebih dari 5 – 10 menit. Sedangkan untuk 
frekuensi angkutan umum juga tidak ideal 
kurang dari standarnya yaitu 6 – 12 kend/jam.   

 
5.2   survei wawancara 
a) penumpang di dalam terminal 

Untuk hasil analisis pada survei wawancara 
pada penumpang di dalam terminal dijelaskan 
di grafik 1 mengenai nilai pelayanan untuk 
penumpang di dalam terminal. 

Sumber. KM 31 tahun 1995 

Sumber. KM 31 tahun 1995 

Sumber. KM 31 tahun 1995 
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Hasil grafik dibawah menjelaskan tentang 
nilai rata – rata angka kepuasan dari hasil 
observasi dilapangan. Jadi untuk pelayanan 
terbaik di terminal Padangan Mojokerto 
adalah sikap petugas dalam melayani para 
penumpang, keramahan dan kesopanan 
petugas. Sedangkan pelayanan paling rendah 
adalah pemungutan jasa pelayanan terminal, 
loket penjualan karcis, dan tempat penitipan 
barang. 
b) penumpang di luar terminal 

Hasil survei di jelaskan pada grafik 2 
mengenai nilai pelayanan untuk penumpang di 
luar terminal. 

Dari hasil grafik diatas mengenai tingkat 
pelayanan dari penumpang di luar terminal. 
Untuk tingkat pelayanan tertinggi yaitu sikap 
petugas dalam melayani penumpang, 
ketegasan petugas dalam penertiban, 
keamanan dan keselamatan penumpang, 
keberadaan calon penumpang, dan toilet. 
pelayanan terendah yaitu pemungutan retribusi 
penumpang, operasi angkutan umum 24 jam, 
fasilitas pengaduan bila ada keluhan, dan 
pelayanan kesehatan. 
c) pengemudi angkutan umum 

Pada hasil survei ini di jelaskan di grafik 3 
mengenai nilai pelayanan untuk pengemudi 
angkutan umum. 

Hasil grafik diatas pada nilai pelayanan 
untuk pengemudi angkutan umum adalah 
tingkat pelayanan tertinggi terdiri dari 
pelataran kedatangan angkutan umum sesuai 
rute dan jurusan, ruang untuk sirkulasi 
angkutan di terminal, luas area parkir sesuai 
dimensi kendaraan, dan letak pintu keluar 
masuk terminal dekat jalan utama dengan 
lancar. pelayanan terendah terdiri dari 
pelayanan kesehatan dan kantor perwakilan 
angkutan umum. 
 
 
 

6. KESIMPULAN 
Dari hasil diskusi diatas mengenai tingkat 

pelayanan Terminal Padangan Mojokerto 
menunjukan kualitas pelayanannya mulai 
menurun dengan di buktikannya setiap tahun 
armada di terminal mengalami penurunan 75 
% di tahun 1999 – 2009, sedangkan tahun 
2009 - 2012 berkurang 58 %. Dari penurunan 
tersebut mempengaruhi terhadap headway di 
terminal juga ikut menjadi tidak normal. Hal 
ini terjadi karena penumpang di terminal 
mengalami penurunan yang di sebabkannya 
fasilitas di terminal kurang nyaman dan 
kedatangan angkutan umum yang kurang 
pasti. Pada hal lokasi terminal berada di 
kawasan pinggiran CBD kota Mojokerto. 
Sehingga dari permasalahan tersebut dapat di 
berikan tiga solusi dalam meningkatkan 
kualitas pelayanan terminal padangan yaitu 
a) jangka pendek 

Mengkaji ulang trayek angkutan umum 
yang memiliki potensi aksesbilitas lebih tinggi 
baik pada daerah pemukiman, perdagangan, 
perkantoran dan sekolahan. Serta melakukan 
refetalisasi terminal baik dalam perbaikan 
parkir, tempat keberangkatan angkutan umum, 
alur angkutan umum, tempat tunggu 
penumpang, dan tempat tunggu pengantar 
maupun penjemput demi kenyamanan para 
penumpang. 
b) jangka menengah 

Untuk meningkatkan pelayanan terminal 
Padangan Mojokerto yang dilihat dari 
pelayanan fasilitas sampai dengan operasional 
angkutan umum di terminal. Sehingga untuk 
meningkatkan kinerja pelayanan tersebut 
harus segera melakukan evaluasi kinerja 
pelayanan terminal. Maka dari itu, berikut ini 
penanganan pada desain rekomendasi 
Terminal Padangan Mojokerto yang di 
jelaskan pada gambar 2 dan untuk sirkulasi 
kendaraan di dalam terminal juga berubah 
yang di jelaskan pada gambar 3.  
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c) jangka panjang 
1. Kebijakan Pemerintah dalam pembatasan 

kendaraan roda dua khususnya di kota 
Mojokerto, dengan cara biaya uang muka 
DP di bayar minimal 50 % terlebih 
dahulu. 

2. Kebijakan larangan bagi anak sekolahan 
yang membawa sepedah montor ke 
sekolah yang berasal dari pinggiran 
perkotaan, Jadi bagi yang terpaksa 
membawa sepedah montor wajib di parkir 
kedalam terminal padangan, setelah itu 
menuju kesekolahnya menggunakan 
angkutan umum. Sebelumya sudah ada 
sosialisasi terlebih dahulu antara Dinas 
Pendidikan kab. Mojokerto, Polres Kab. 
Mojokerto dan Dinas Perhubungan Kab. 
Mojokerto. Serta juga sudah melakukan 
survei pola bangkitan tarikan pergerakan 
anak sekolah di kota  Mojokerto. 

Dari ketiga jenis penanganan dalam jangka 
panjang, menengah dan pendek yang di 
jelaskan diatas. Maka di harapkan nanti 
kedepannya terminal Padangan Mojokerto 
dalam meningkatkan kualitas pelayanannya 
yang semakin baik dan juga sesuai dengan tata 
kelola terminal yang benar sesuai KM no.31 
tahun 1995. 
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Ideal 

tabel 1. Standard kinerja pelayanan angkutan 
umum. 
 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
tabel 2. form pelayanan terminal untuk 
penumpang di dalam terminal. 
 
 
 
 
 
 
 
sumber. analisis form survei wawancara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tabel 3. trayek di terminal Padangan 
Mojokerto. 

 
 
 
 

 
gambar 1. kondisi eksisting lay out Terminal 
Padangan Mojokerto . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jln.Padangan 

Ideal 

Sumber. Terminal Padangan Mojokerto 
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tabel 4. data survei statis kinerja operasional angkutan umum di Terminal Padangan Mojokerto.  
No Kode trayek Hasil survei 

1 Lyn P 

Headway (In)                = 0:12 menit 

Headway (off)               = 0:11 menit 

Load faktor (In)             = 3.373016 persen 

Load faktor (off)           =  2.777778 persen 

Frekuensi                      = 4.666667 kend/jam 
Jumlah penumpang (in) 
= 1.888889 Pnp/jam 
Jumlah penumpang 
(off) = 1.555556 Pnp/jam 

 

2 Lyn SM 

Headway (In)                  = 0:16 menit 

Headway (off)                = 0:23 menit 

Load faktor (In)              = 16.14035 persen 

Load faktor (off)            =  3.421052 persen 

Frekuensi                         = 2.222222 kend/jam 
Jumlah penumpang (in)  
= 5.333333 Pnp/jam 
Jumlah penumpang (off) 
= 1.444444 Pnp/jam 

 

3 Lyn LT 

Headway (In)                  = 0:43 menit 

Headway (off)                = 0:40 menit 

Load faktor (In)              = 42.42424 persen 

Load faktor (off)            =  58.08081 persen 

Frekuensi                        = 1.222222 kend/jam 
Jumlah penumpang (in) 
= 4.666667 Pnp/jam 

Jumlah penumpang (off) 
= 6.555556 Pnp/jam 

 

4 Lyn F 

Headway (In)                  = 0:45 Menit 

Headway (off)                = 0:41 Menit 

Load faktor (In)              = 7.5 persen 

Load faktor (off)            =  11.66667 persen 

Frekuensi                       = 1.111111 kend/jam 
Jumlah penumpang (in) 
= 1 Pnp/jam 

Jumlah penumpang (off) 
= 1.555556 Pnp/jam 

 

5 Lyn LK2 

Headway (In)              = 1:16 menit 

Headway (off)            = 1:01 menit 

Load faktor (In)          = 22.22222 persen 

Load faktor (off)        =  40.74074 persen 

Frekuensi                    = 0.333333 kend/jam 
Jumlah penumpang 
(in)  = 0.666667 Pnp/jam 

Jumlah penumpang 
(off) = 1.222222 Pnp/jam 

 

6 LB 

Headway (In)              = 0:08 menit 

Headway (off)            = 0:21 menit 

Load faktor (In)          = 33.33333 persen 

Load faktor (off)        =  0 persen 

Frekuensi                    = 0.333333 kend/jam 
Jumlah penumpang 
(in)  = 1.333333 Pnp/jam 
Jumlah penumpang 
(off) = 0 Pnp/jam 

 

 
 

Sumber. analisis evaluasi survei statis 
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grafik 1. nilai pelayanan untuk penumpang di 
dalam terminal. 

 
 
 
 
grafik 2. nilai pelayanan untuk penumpang di 
luar terminal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
grafik 3. nilai pelayanan untuk pengemudi 
angkutan umum di terminal. 

 
 
 

 
gambar 3. lay out hasil rekomendasi terminal 
Padangan Mojokerto. 
 

jln.Padangan 
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gambar 4. hasil rekomendasi baru pada 
sirkulasi kendaraan angkutan umum di 
terminal padangan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah (ATPW),  
Surabaya, 11 Juli 2012, ISSN 2301-6752 
 

 
Manajemen dan Rekayasa Transportasi                                                                                                     B-58 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


