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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia pendidikan di Indonesia memengalami kemajuan yang sangat pesat,

dilihat dari banyaknya sarana tempat untuk menuntut ilmu, seperti Sekolah Dasar,

Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Perguruan

Tinggi/Universitas. Universitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan

program pendidikan akademik dan professional dalam disiplin ilmu pengetahuan,

teknologi dan kesenian tertentu. Universitas tersusun atas dasar keseluruhan,

kesatuan ilmu pengetahuan dan terbagi atas sekurang-kurangnya 4 golongan

fakultas. (Wikipedia, di akses 2013)

Dalam universitas terdapat banyak mahasiswa yang sedang belajar untuk

mendalami ilmu pengetahuan dan universitas juga menciptakan sumber daya

manusia yang berkualitas dan memiliki keahlianya dalam bidangnya masing-

masing. Dalam menjalaninya mahasiswa membutuhkan sebuah alat transportasi

baik kendaran umum ataupun kendaraan pribadi. Seiring dengan kemajuan

teknologi, banyak mahasiswa menggunakan kendaraan pribadi sebagai alat

transportasi. Namun tidak semua mahasiswa memiliki kendaraan pribadi tersebut.

Sehingga untuk sampai ke fakultas mahasiswa menggunakan jasa angkutan umum

dan ada juga mahasiswa yang berjalan kaki untuk menempuhnya.

UIN SUSKA Riau adalah salah satu Universitas Negeri yang ada di Riau.

UIN SUSKA Riau memiliki delapan fakultas dengan beberapa jurusan yang ada

didalamnya. Dengan banyaknya jumlah fakultas yang ada di UIN SUSKA Riau,

maka banyak pula jumlah mahasiswa yang sedang menuntut ilmu didalamnya.

Dari tahun ke tahun jumlah mahasiswa terus meningkat, pada tahun 2010 lalu

jumlah mahasiswa mencapai 18.000 mahasiswa (Koran Riau 12, Riau School),

dan pada tahun ajaran 2013-2014 mencapai 28.336 mahasiswa. Secara geografis

lokasi gedung UIN tidak berada dalam satu gedung saja, melainkan terpisah-pisah

terdiri dari beberapa gedung yang jaraknya berjauhan. Untuk menempuh jarak

tersebut, mahasiswa membutuhkan alat transportasi yang dapat mengantarkan

mereka ke tujuannya masing-masing. Ada beberapa mahasiswa yang
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menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil ataupun sepeda motor dan

angkutan umum sebagai alat transportasinya. Akan tetapi untuk angkutan umum

saat ini tidak diperbolehkan masuk ke dalam area kampus, hanya sampai pada

pintu masuk UIN SUSKA Riau saja. Sehingga bagi mahasiswa yang tidak

memiliki kendaraan pribadi harus berjalan kaki mencapai fakultas.

Cuaca panas Cuaca grimis/hujan

Gambar 1.1 Mahasiswa sedang berjalan kaki

Dari gambar 1.1 diatas terlihat beberapa mahasiswa yang sedang berjalan

kaki dibawah terik matahari. Dimana faktor cuaca menjadi salah satu hal yang

paling dikeluhkan oleh mahasiswa selain jarak yang cukup jauh. Adapun total

jarak dari gerbang depan UIN SUSKA Riau kembali lagi ke gerbang berkisar

2670 m / 2,67 Km. Rincian jarak tersebut adalah :

Gambar 1.2 jarak antar fakultas

Berdasarkan wawancara dengan beberapa mahasiswa diperoleh faktor utama

keluhan yang dirasakan mahasiswa, yaitu cuaca, jarak dan dari angket yang

disebarkan dapat dilihat % keluhan dari mahasiswa adalah sebagai berikut:



I-3

Tabel 1.1 Hasil Wawancara Dengan Mahasiswa

No Nama Jurusan
Keluhan

Cuaca Jarak Lelah
1 Eva Masrifa Bahasa Arab

2 NurulWahidah Bahasa Arab

3 IdulfitriYatma Ilmu Komunikasi

4 Sri Rahayu Bahasa Inggris

5 Jumiati Pend. Agama Islam

6 Safitri Psikologi

7 Elviza Akutansi

8 Aidil Pertanian

9 M. Subarkah T. Informasi

10 Muslim T. Industri
Jumlah 10 6 5

Persentase 100% 60% 50%

(sumber: Data wawancara Mahasiswa, 2013)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa cuaca memiliki persentase yang paling

besar dibandingkan antara jarak dan tingkat kelelahan. Dari sepuluh mahasiswa di

wawancarai dalam penelitian pendahuuan berpendapat bahwa cuaca menjadi

keluhan utama mahasiswa, sehingga keluhan cuaca mencapai 100%. Sedangkan

untuk faktor jarak memiliki persentase yaitu 60%, karena dari sebagian

mahasiswa berpendapat bahwa jarak tidak begitu dikeluhkan jika tidak diikuti

dengan cuaca yang panas atau hujan.

Kondisi jarak yang cukup jauh dan cuaca yang tidak menentu

mengakibatkan jarak tempuh mahasiswa menjadi berat. Dengan kondisi tersebut,

maka perlu dilakukan penelitian mengenai kelayakan penyediaan alat transportasi

bus kampus untuk mahasiswa. Penelitian dapat memberikan informasi atau

gambaran bagi universitas jika ingin mewujudkannya.

Gambar 1.3 Grafik mahasiswa yang memiliki kendaraan dan tidak.
(Sumber: Pengumpulan data 2013)
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Dari grafik di atas terlihat bahwa jumlah mahasiswa yang tidak memiliki

kendaraan sebesar 43,63 % dimana mahasiswa yang memliki kendaraan sebesar

56,37 %. Hal ini menunjukkan terdapat peluang bagi universitas untuk

menyediakan sarana transportasi yang berguna bagi mahasiswa untuk mengatasi

keluhan-keluhan yang dialami oleh mahasiswa.

Studi kelayakan sering disebut juga dengan feasibility study merupakan

bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, apakah menerima atau

menolak dari suatu gagasan usaha atau proyek yang direncanakan. Pengertian

layak dalam penilaian ini adalah kemungkinan dari gagasan atau proyek yang

dilaksanakan memberikan manfaat (benefit), baik dalam arti financial benefit

maupun dalam arti sosial benefit. Layaknya suatu gagasan usaha atau proyek

dalam arti sosial benefit tidak selalu menggambarkan layak dalam arti financial

benefit, hal ini tergantung dari segi penilaian yang dilakukan (Ibrahim, M. Yakub,

2009).

Dengan demikian, maka dilakukanlah penelitian tentang “ analisa

kelayakan pengadaan bus untuk mahasiswa dilingkungan Uin Suska Riau”. Untuk

mengetahui seberapa besar potensi pengadaan bus di lingkungan kampus.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan

masalah sebagai berikut “Bagaimana Kelayakan Pengadaan Bus kampus di

Lingkungan UIN Suska Riau Berdasarkan Aspek Pasar, Aspek Teknis dan

Finansial”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan-penelitian ini adalah mengetahui kelayakan

penyediaan transportasi bus kampus di lingkunagan UIN SUSKA Riau

berdasarkan aspek pasar, aspek teknis dan aspek finansial.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai Peneliti

Sebagai sarana untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan

yang diperoleh diperkuliahan serta menambah pengetahuan mengenai cara
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menganalisa kelayakan sebuah proyek, sehingga penulis memperoleh

pengetahuan yang kelak berguna apabila terjun ke masyarakat maupun pada

dunia kerja.

2. Bagi UIN SUSKA Riau adalah sebagai bahan masukan agar pihak universitas

mengetahui pentingnya pengadaan bus kampus bagi mahasiswa.

1.5 Batasan Masalah

1. Penelitian dilakukan pada bulan April sampai Desember 2013

2. Aspek yang diteliti meliputi Aspek Pasar, Aspek Teknis dan Finansial

3. Harga barang yang digunakan adalah harga pada periode Juni sampai

Desember 2013

4. Biaya operasional bus diasumsikan tetap.

5. Suku bunga pinjaman menggunakan suku bunga Bank BRI sebesar 12%

6. Penelitian ini lebih kepada pendalaman materi, tidak mengikutsertakan pihak

universitas.

1.6 Posisi Penelitian

Agar dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan penyalinan

maka perlu ditampilkan posisi penelitian, berikut adalah tampilan posisi

penelitian.

Table 1.2 PosisiPenelitian
Nama Judul Tahun Tujuan Lokasi

Priya Rama
Deva

Analisis kelayakan
bisnis pengangkutan
barang serba guna pada
cv. Bina Usaha Medan

2010 Untuk mengetahui dan
menganalisis kelayakan
bisnis pengangkutan
barang

Sumatera
utara

I Gusti Putu
Bagus
Sasrawan
Mananda

Studi kelayakan
pendirian PT Medussa
Multi
Business Center
(MBBC) sumanda tour
& travel
Di bali

2011 Menganalisis kelayakan
pendirian PT Medussa
Multi Business Center
(MMBC)
Sumanda Tour & Travel di
Bali

Denpasar

Eli Muhtarom Analisa Kelayakan
Pengadaan Bus Kampus
di Lingkungan UIN
SUSKA Riau

2013 Menganalisa kelayakan
penyediaan transportasi
bus kampus di lingkunagan
UIN SUSKA Riau
berdasarkan aspek pasar,
aspek teknis dan finansial.

Pekanbaru
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1.7 Sistematika Penulisan

Sebagaimana gambaran umum dalam penyusunan laporan ini sesuai

dengan judul, penulis menyusun penjelasannya dari ringkasan setiap isi, dan bab

per bab yang dibagi dalam enam bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini dikemukakan secara garis besar isi penelitian

meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan

masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab kedua ini berisikan teori-teori penunjang yang berhubungan

dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian terkait.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ketiga ini berisikan penjelasan tentang tahapan yang akan

digunakan serta langkah-langkah yang akan dilakukan dalam

memecahkan masalah beserta flow chart pemecahan masalah.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Bab ini berisikan data umum perusahaan dan data yang diperlukan

untuk pemecahan masalah serta hasil dari pemecahan masalah.

BAB V ANALISA

Bab ini berisikan analisis dan pembahasan hasil dari pengolahan data

yang dilakukan berdasarkan teori yang digunakan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisa serta saran yang

diajukan penulis sebagai suatu masukan yang ditujukan kepada tempat

penelitian yang bersangkutan.


