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ABSTRACT

Radin Inten II Airport South Lampung is the only airport serving national flights in
Lampung Province. In this study using the technique stated preference, Stated
Preference is an approach by conveying the option statement in the form of a
hypothesis to be assessed by the respondent. By using the technique stated
preference, the researcher can fully control the factors in the hypothesized situation.
To determine the utility function for model forecasting in meeting the demand of
travelers based on characteristics of travelers is used regression analysis with the
help of SPSS program. The analysis result obtained that the passengers of airport
passengers more dominant in the selection of modes of cost attributes than other
attributes. From the result of regression analysis, the influence of independent
variable to the highest dependent variable is when the five attributes are used
together with the R square value of 8.8%. The relationship between cost, time,
headway, time acces and service with the selection of modes, the provision that states
whether or not there is a decision. The significance of α = 0.05 with chi-square test.
There is a relationship between cost, time, headway, time acces and service and mode
selection. And from the Crame's V test average of 0.298, there is around the middle,
then the claim that the relationship is moderate enough.

Key word: Stated Preference, uji Crame’s V, uji chi-square, Radin Inten II Airport.
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ABSTRAK

Bandara Radin Inten II Lampung Selatan merupakan satu-satunya bandar udara yang
melayani penerbangan nasional di Provinsi Lampung. Dalam penelitian ini
menggunakan teknik stated preference, Stated Preference adalah sebuah pendekatan
dengan menyampaikan pernyataan pilihan (option) berupa suatu hipotesa untuk
dinilai oleh responden. Dengan meggunakan teknik stated preference, peneliti dapat
mengontrol secara penuh faktor-faktor yang ada pada situasi yang dihipotesis. Untuk
menentukan fungsi utilitas guna peramalan model dalam memenuhi permintaan
pelaku perjalanan berdasarkan karakteristik pelaku perjalanan digunakan analisa
regresi dengan bantuan program SPSS. Hasil analisa yang diperoleh bahwa peminat
penumpang bandara lebih dominan dalam pemilihan moda terhadap atribut cost dari
pada atribut lainnya. Dari hasil analisa regresi pengaruh variabel bebas terhadap
variabel terikat yang tertinggi adalah pada saat kelima atribut digunakan secara
bersama-sama dengan nilai R kuadrat sebesar 8,8%. Hubungan antara cost, time,
headway, time acces dan service dengan pemilihan moda, ketentuan yang
menyatakan ada tidaknya dalam pengambilan keputusan. Adapun signifikansi α =
0,05 dengan uji chi-square. Ada hubungan antara cost, time, headway, time acces dan
service dan pemilihan moda. Dan dari hasil uji Crame’s V rata-rata sebesar 0,298, ada
disekitar tengah-tengah, maka klaim bahwa hubungan cukup moderat.

Kata kunci: Stated Preference, uji Crame’s V, uji chi-square, Bandara Radin Inten II.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bandara Radin Inten II Lampung Selatan merupakan satu-satunya bandar

udara yang melayani penerbangan nasional di Provinsi Lampung. Dengan

meningkatnya jumlah penumpang dari tahun ke tahun, maka meningkat pula

aktivitas di bandara. Dengan adanya renovasi perluasan pada Bandara Radin

Intan II dapat mengurangi tingginya aktivitas di bandara, karena jika tidak

didukung dengan fasilitas prasarana yang memadai akan menyebabkan

ketidak nyamanan bagi para penumpang.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik stated preference, dimana teknik

stated preference merupakan pendekatan terhadap responden untuk

mengetahui respon mereka terhadap situasi yang berbeda. Pada teknik stated

preference ini, peneliti dapat mengontrol secara penuh faktor-faktor yang ada

pada situasi yang dihipotesis. Masing-masing individu ditanya tentang

responnya jika mereka dihadapkan kepada situasi yang diberikan dalam

keadaan yang sebenarnya (bagaimana preferensinya terhadap pilihan yang

ditawarkan).

Metode ini telah secara luas dipergunakan dalam bidang transportasi karena

metode ini dapat mengukur/memperkirakan bagaimana masyarakat memilih



2

moda perjalanan yang belum ada atau melihat bagaimana reaksi mereka

terhadap suatu peraturan baru. Teknik ini menggunakan pernyataan preferensi

dari para responden untuk menentukan alternatif rancangan yang terbaik dari

beberapa macam pilihan rancangan. Teknik stated preference mendasarkan

estimasi permintaan pada sebuah analisis respon terhadap pilihan yang

sifatnya hipotetikal misalnya sarana yang masih dalam perencanaan. Hal ini,

tentu saja, dapat mencakup atribut-atribut dan kondisi-kondisi dalam lingkup

yang lebih luas daripada sistem yang sifatnya nyata.

Kemampuan penggunaan stated preference terletak pada kebebasan membuat

desain eksperimen dalam upaya menemukan variasi yang luas bagi keperluan

penelitian. Kemampuan ini harus diimbangi oleh keperluan untuk

memastikan bahwa respon yang diberikan cukup realistis. Teknik stated

preference berasal dari ilmu psikologi matematika dan mulai diperkenalkan

pada akhir tahun 70-an.

Pada kasus ini, pemilihan jenis kendaraan/moda (Mode Choice) penting

di dalam perencanaan transportasi angkutan umum. Hal ini dikarenakan peran

kunci dari angkutan umum dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas

sistem pergerakan dalam suatu sistem transportasi (Tamin, 2000). Model

pemilihan jenis kendaraan/moda (Mode Choice) ini digunakan untuk

menghitung distribusi perjalanan beserta moda yang digunakan. Ini dapat

dilakukan apabila tersedia berbagai macam kendaraan/moda yang menuju

tempat tujuan, seperti kendaraan pribadi (misalnya mobil, sepeda motor,

sepeda) serta angkutan umum (becak, bus, kereta api).
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Berikut pengaruh karakteristik penumpang terhadap pemilihan moda dalam

perjalanan menuju Bandara Radin Inten II Lampung Selatan, yang dimana

pada penelitian ini akan mengacu dalam moda baru kereta api dengan

menganalisis dengan metode stated preference, dari penelitian ini dapat

diuraikan berdasarkan hasil survei kuisioner pada penelitian Nazori (2014)

dalam pemilihan moda.

Dimana pada penelitian Nazori (2014) terdapat empat kategori dalam

pemilihan moda yaitu golongan usia, maksud perjalanan, jenis pekerjaan dan

jenis kelamin. Dari jumlah sample sebanyak 109 kuisioner yang dibagikan

banyak penumpang bandara memerlukan moda angkutan umum untuk

menuju Bandara Radin Inten II. Jenis angkutan umum yang dipakai saat

penelitian terdiri dari taksi/travel, bus dan kendaraan pribadi.

Fenomena ini mendorong keinginan untuk mempelajari faktor-faktor apa

yang menyebabkan pengguna moda dengan cara memahami perilaku

pengguna yang bertindak sebagai pengambil keputusan yaitu dengan

melakukan pemodelan, sehingga faktor yang berpengaruh terhadap pemilihan

moda dapat diidentifikasi. Di sini juga bertindak sebagai pengambil

keputusan dalam memilih moda rute Tanjung Karang – Bandara Radin Inten

II dan juga ingin mengetahui seberapa besar persaingan yang terjadi antar

sesama moda.

Untuk memahami perilaku ini diperlukan suatu sampel kecil yang diharapkan

dapat mewakili individu dalam memilih moda untuk melakukan perjalanan.

Dalam studi ini nantinya akan didapatkan atribut apa yang paling



4

berpengaruh atau dominan dalam menentukan moda bagi pengguna untuk

rute Tanjung Karang – Bandara Radin Inten II. Di sini juga akan didapatkan

seberapa besar tingkat sensitivitas pengguna terhadap perubahan nilai

maupun perubahan harga masing-masing atribut. Misalkan jika harga ongkos

dinaikkan apakah pengguna angkutan pribadi tersebut berpaling ke angkutan

umum yang lain atau tetap. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui peminat

penumpang bandara terhadap moda yang ditawarkan saat menuju Bandara

Radin Inten II.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Karakteristik apa saja yang mempengaruhi pemilihan moda transportasi

umum.

b. Bagaimana model pemilihan moda antara mobil pribadi, bus, taksi dan

kereta api serta berapa selisih biaya, waktu tempuh, waktu tunggu, lama

perjalanan dan pelayanan.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

a. Untuk mengetahui karakteristik pengguna kendaraan dalam pemilihan

moda transportasi.

b. Untuk memperoleh suatu model yang dapat menjelaskan probabilitas

pemilihan moda antara mobil pribadi, bus, taksi dan kereta api pada rute
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Tanjung Karang – Bandara Radin Inten II Lampung Selatan.

D. Batasan Penelitian

Untuk mempermudah dalam menganalisis permasalahan agar tidak

menyimpang dari pokok permasalahan sesuai dengan judul penelitian, maka

diberikan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

a. Penelitian ini dilakukan hanya pada rute Tanjung Karang – Bandara Radin

Inten II Lampung Selatan.

b. Penelitian ini menggunakan metode wawancara/kuisioner pada

masyarakat yang berusia 17 tahun ke atas.

c. Dalam penelitian ini obyek penelitiannya adalah moda transportasi

angkutan darat yaitu mobil pribadi, bus, taksi dan kereta api.

d. Data untuk analisis preferensi pelaku perjalanan menggunakan teknik

stated preference.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah:

a. Dapat memberikan masukkan pada masyarakat/pemerintah mengenai

perencanaan transportasi umum ke Bandara Radin Inten II Lampung

Selatan.

b. Memberikan data-data dasar yang diperlukan dalam bidang ilmu

perencanaan transportasi untuk pemilihan moda dan sebagai bahan

pertimbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan

dengan pemilihan moda.
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c. Dapat mengetahui pilihan moda yang digunakan masyarakat dan dapat

menambah pengalaman dan pengetahuan yang bermanfaat tentang

pemilihan moda.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Transportasi

1. Pengertian

Sistem adalah gabungan beberapa komponen atau objek yang saling

berkaitan. Transportasi diartikan sebagai usaha memindahkan,

menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu

tempat ke tempat lain, dimana di tempat lain ini objek tersebut lebih

bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu (Miro, 2004).

Transportasi juga merupakan sebuah proses, yakni proses gerak, proses

memindah, dan proses mengangkut.

Maka dapat disimpulkan bahwa sistem transportasi adalah beberapa

komponen atau objek yang saling berkaitan dalam suatu usaha

memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek

dari suatu tempat ke tempat lain, dimana di tempat lain ini objek tersebut

lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu.

Proses transportasi merupakan gerakan dari tempat asal menuju tempat

tujuan. Pergerakan terjadi karena adanya proses pemenuhan kebutuhan.

Pemenuhan kebutuhan merupakan kegiatan yang dilakukan setiap hari,
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misalnya pemenuhan kebutuhan akan pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan

olahraga. Dalam melakukan pergerakan dalam memenuhi kebutuhan

tersebut, manusia mempunyai dua pilihan yaitu bergerak dengan moda

transportasi atau tanpa moda transportasi (berjalan kaki). Pergerakan tanpa

moda transportasi (misal berjalan kaki) biasanya berjarak pendek (1-2 km),

sedangkan pergerakan dengan moda transportasi berjarak sedang atau jauh.

Pengertian transportasi menurut Steenbrink (1974), transportasi adalah

perpindahan orang atau barang dengan menggunakan alat atau kendaraan

dari dan ke tempat-tempat yang terpisah secara geografis. Menurut Morlok

(1978), transportasi didefinisikan sebagai kegiatan memindahkan atau

mengangkut sesuatu dari suatu tempat ketempat lain. Sedangkan menurut

Bowersox (1981), transportasi adalah perpindahan barang atau penumpang

dari suatu tempat ke tempat lain, dimana produk dipindahkan ke tempat

tujuan dibutuhkan. Dan secara umum transportasi adalah suatu kegiatan

memindahkan sesuatu (barang dan/ atau barang) dari suatu tempat ke tempat

lain, baik dengan atau tanpa sarana.

Jenis moda transportasi yang digunakan dalam melakukan pergerakan sangatlah

beragam, seperti mobil pribadi, taksi, bus, kereta api, sepeda motor, pesawat

terbang dan kapal laut. Semua moda transportasi tersebut memerlukan tempat

bergerak sepert jalan raya, jalan rel, bandar udara dan pelabuhan yang disebut

sistem prasarana transportasi.

Penyediaan fasilitas yang mendukung pergerakan yang cepat, aman, nyaman

dan sesuai kebutuhan akan kapasitas angkut dengan menyesuaikan dengan
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jenis moda yang digunakan. Adapun jenis moda angkutan umum

penumpang yang ada dalam transportasi darat, yaitu:

Tabel 2.1. Jenis Moda Transportasi Darat

Jenis
Angkutan

Badan / Body
Tenaga

Penggerak
Cara Bergerak

Sistem
Kontrol

Penumpang
a. Sedan Cabin untuk pengemudi

(4 - 5 orang)
Mesin Bensin / Menggunakan

Roda Karet
Pengemudi

Diesel

b. Mini Bus Cabin untuk pengemudi
(6 - 8 orang)

Mesin Bensin / Menggunakan
Roda Karet

Pengemudi
Diesel

c. Bus Cabin untuk pengemudi
(40 orang)

Diesel Menggunakan
Roda Karet

Pengemudi

d. Kereta Cabin untuk pengemudi
(50 orang)

Diesel Menggunakan
roda karet besi
di atas rel

Signal

Gerbong tertutup
Listrik Menggunakan

roda karet besi
di atas rel

Signal

Listrik induksi
linier

Tolak menolak
gaya magnet

Signal

Sumber : Sistem Transportasi, 1997

2. Konsep Perencanaan Transportasi

Beberapa konsep perencanaan transportasi yang telah berkembang sampai saat

ini dan yang paling populer adalah “Model Perencanaan Transportasi Empat

Tahap (Four Step Models).” Model perencanaan ini merupakan gabungan dari

beberapa seri submodel yang masing-masing dilakukan terpisah dan berurutan.

Submodel tersebut adalah:

- aksesibilitas

- bangkitan dan tarikan pergerakan

- sebaran pergerakan
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- pemilihan moda

- pemilihan rute

- arus lalulintas dinamis

Sedangkan Model Perencanaan Transportasi Empat Tahap (Four Step

Models) tersebut adalah (Tamin, 2000):

1. Model Bangkitan Pergerakan (Trip Generation Models), yaitu

pemodelan transportasi yang berfungsi untuk memperkirakan dan

meramalkan jumlah (banyaknya) perjalanan yang berasal

(meninggalkan) dari suatu zona/kawasan/petak lahan dan jumlah

(banyaknya) perjalanan yang datang/tertarik (menuju) ke suatu

zona/kawasan/petak lahan pada masa yang akan datang (tahun

rencana) per satuan waktu.

2. Model Sebaran Pergerakan (Trip Distribution Models), yaitu pemodelan

yang memperlihatkan jumlah (banyaknya) perjalanan/yang bemula dari

suatu zona asal yang menyebar ke banyak zona tujuan atau sebaliknya

jumlah (banyaknya) perjalanan/yang datang mengumpul ke suatu zona

tujuan yang tadinya berasal dari sejumlah zona asal.

3. Model Pemilihan Moda Transportasi (Mode Choice Models), yaitu

pemodelan atau tahapan proses perencanaan angkutan yang berfungsi

untuk menentukan pembebanan perjalanan atau mengetahui jumlah

(dalam arti proporsi) orang dan barang yang akan menggunakan atau

memilih berbagai moda transportasi yang tersedia untuk melayani suatu

titik asal-tujuan tertentu, demi beberapa maksud perjalanan tertentu pula.
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4. Model Pemilihan Rute (Trip Assignment Models), yaitu pemodelan yang

memperlihatkan dan memprediksi pelaku perjalanan yang memilih

berbagai rute dan lalu lintas yang menghubungkan jaringan transportasi

tersebut.

Dalam penelitian ini hanya akan dibahas mengenai model pemilihan moda

transportasi (mode choice model).

B. Model Pemilihan Moda Transportasi (Mode Choice Models)

1. Pengertian

Model adalah sesuatu yang dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya

yang ada di lapangan atau merupakan suatu alat bantu atau media yang

dapat digunakan untuk mencerminkan dan menyederhanakan suatu realita

(dunia sebenarnya) secara terukur. Beberapa macam model:

1. Model verbal, yakni model yang menggambarkan keadaan yang ada

dalam bentuk kalimat. Misalnya: suatu kota yang dipenuhi dengan

pepohonan yang rindang dengan sungai yang indah.

2. Model fisik, yakni model yang menggambarkan keadaan yang ada

dengan ukuran yang lebih kecil. Misalnya: model bangunan, model

saluran, model jembatan dan maket bangunan.

3. Model matematis, yakni model yang menggambarkan keadaan yang

ada dalam bentuk persamaan-persamaan matematis. Model inilah

yang dipakai pada perencanaan transportasi. Misalnya: jumlah lalu

lintas yang sebanding dengan jumlah penduduk.
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Model matematis transportasi dapat dijabarkan dalam bentuk-bentuk berikut

ini:

1. Deskriptif, yang menjelaskan keadaan yang ada atau keadaan jika

dilakukan suatu perubahan terhadap keadaan yang ada.

2. Prediktif, yang meramalkan keadaan yang akan datang.

3. Planning, yang meramalkan keadaan yang akan datang disertai

dengan rencana-rencana perubahannya.

Pemilihan moda merupakan model terpenting dalam perencanaan

transportasi. Hal ini dikarenakan peran kunci dari angkutan umum dalam

meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem pergerakan dalam suatu sistem

transportasi (Tamin, 2000). Hasil analisis pemilihan moda ini sangat

bermanfaat sebagai masukan dan bahan pertimbangan penyedia jasa

transportasi dan para pengambil kebijakan di dalam mengambil

pertimbangan dan keputusan ke depannya. Beberapa kelompok pengguna

jasa dan moda transportasi (Miro, 2005):

a. Pengguna jasa transportasi/pelaku perjalanan (trip maker)

Pengguna jasa transportasi atau konsumen jasa transportasi dapat dibagi

menjadi dua kelompok:

1) Golongan ketergantungan merupakan jumlah terbesar di negara

berkembang, yaitu golongan masyarakat yang terpaksa menggunakan

angkutan umum karena ketiadaan mobil pribadi. Mereka secara

ekonomi adalah golongan masyarakat lapisan menengah ke bawah

(miskin atau ekonomi lemah).



13

2) Golongan masyarakat yang mempunyai kemudahan (akses)

ke kendaraan pribadi dan dapat memilih untuk menggunakan

angkutan umum atau angkutan pribadi. Mereka secara ekonomi adalah

golongan pilihan (choice), merupakan jumlah terbanyak di negara-

negara maju, yaitu golongan masyarakat lapisan menengah ke atas

(kaya atau ekonomi kuat).

b. Bentuk Alat (Moda) Transportasi/Jenis Pelayanan Transportasi

Moda adalah jenis-jenis sarana yang tersedia untuk melakukan perjalanan

atau pergerakan seseorang dari suatu tempat ke tempat lainnya baik yang

menggunakan kendaraan bermotor maupun tidak serta para pejalan kaki

yang sedang menggunakan jalan.

Ada dua kelompok besar moda transportasi, yaitu:

1) Kendaraan pribadi (private transportation)

Moda transportasi yang dikhususkan untuk pribadi seseorang dan

seseorang itu bebas menggunakannya kemana aja, kapan saja, dan

dimana saja yang diinginkan atau tidak menggunakannya sama sekali

(mobilnya disimpan di garasi). Keuntungan yang didapat adalah

perjalanan menjadi lebih cepat, bebas tidak tergantung waktu, dapat

membawa barang dan anak-anak dengan lebih aman, bebas memilih

rute sesuai keinginan pengemudi (Warpani, 1990)

2) Kendaraaan umum (public transportation)

Moda transportasi yang diperuntukkan buat bersama (orang banyak),

kepentingan bersama, menerima pelayanan bersama, mempunyai arah

dan titik tujuan yang sama, serta terikat dengan peraturan trayek yang
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sudah ditentukan dan jadwal yang sudah ditetapkan dan para pelaku

perjalanan harus wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan

tersebut apabila angkutan umum ini sudah mereka pilih. Moda

angkutan umum menggunakan ruang jalan jauh lebih efisien daripada

moda angkutan pribadi (Tamin, 2000).

Dalam penelitian ini akan membahas salah satu angkutan umum massa yaitu

bus trans Lampung, kereta api dan taxi bandara sehingga perlu dibicarakan

secara tersendiri dan jelas.

Bus adalah tipe alat transportasi darat yang berperan untuk membawa

penumpang dalam jumlah banyak. Ukuran serta berat kendaraan bus ini

semakin besar daripada mobil penumpang umum. Arti bus sendiri datang

dari bahasa Latin, yakni omni bus, yang bermakna kendaraan yang berhenti

disemua perhentian.

Adapun transportasi darat Trans Lampung adalah kendaraan berjenis Bus

Rapid Transit (BRT) di Bandar Lampung, Indonesia. Trans Lampung

di bawah pengelolaan BUMD Lampung, yaitu PT Lampung Jasa Utama.

BUMD ini berada di bawah koordinasi Dinas Perhubungan Provinsi

Lampung.. Sistem transportasi Trans Lampung ini menghubungkan wilayah

kota dalam jarak yang cukup jauh.
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Gambar 2.1. Bus Trans Lampung

Keberadaan Bus Trans Lampung juga diharapkan dapat meningkatkan

koneksi antara Tanjung Karang dengan Bandara Radin Inten II agar lebih

mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan angkutan umum yang

aman, nyaman, bersih, dan hemat tentunya. Bus Trans Lampung sebagai

suatu sistem juga memiliki kelebihan dan kekurangan.

Kelebihan dari sistem Bus Trans Lampung adalah:

1. Tarif ongkos murah dengan  keamanan dan keselamatan lebih terjamin,

selain itu juga ada petugas jaga di depan pintu untuk mengingatkan rute-

rute perjalanan yang akan dituju serta membantu penumpang yang mau

keluar dan masuk ke dalam bus

2. Dibangun untuk masyarakat umum, semua orang baik yang ekonomi

bawah, menengah dan atas dapat menikmati  jasa transportasi ini karena

ini memang dikhususkan untuk umum

3. Mendapatkan kenyamanan selama di dalam bus, di dalam Bus Trans

Lampung para penumpang merasa nyaman karena di dalam bus
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dilengkapi dengan "air conditioner" sehingga penumpang tidak merasa

kepanasan selama berada di dalam bus.

Sedangkan kekurangan dari sistem Bus Trans Lampung adalah:

1. Frekuensi waktu menunggu cukup lama, disaat menunggu bus tiba

di halte bisa memakan waktu yang lama berkisar antara 15 - 30 menit.

2. Armadanya perlu diperbanyak, karena dengan waktu menunggu lama

maka penumpang enggan menggunakan bus, jika tepat waktu dan banyak

armada bus akan sangat berguna bagi para penumpang

3. Sterilisasi pembangunan bus perlu ditingkatkan, jika ada pembangunan

atau perenovasian busway (jalur bus) maupun halte bus maka akan

membuat kenyamanan bagi para penumpang.

Adapun dengan Kereta Api didefinisikan sebagai sarana transportasi berupa

kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan

dengan kendaraan lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di rel.

Dengan demikian kereta api hanya dapat bergerak/berjalan pada

lintasan/jaringan rel yang sesuai dengan peruntukannya, hal ini menjadi

keunggulannya karena tidak terganggu dengan lalu lintas lainnya.

Gambar 2.2 Ilustrasi Kereta Api Bandara Raden Inten II



17

Kereta Api merupakan sarana transportasi dengan jalur yang tetap, relnya

satu namun kecepatan dan ketepatan tergantung dari beberapa hal. Jalan

yang tunggal atau ganda itu digunakan untuk perjalanan beberapa kereta api

tiap hari dengan jadwal yang sudah diatur dan diharapkan minim adanya

tabrakan antar kereta api. Kereta api sebagai suatu sistem juga memiliki

kelebihan dan kekurangan.

Kelebihan dari sistem Kereta Api adalah:

1. Perjalanan sudah terjadwal. Calon penumpang bisa memilih jadwal

keberangkatan yang tersedia, mau milih kereta jadwal pagi, siang atau

malam. Mau memilih kereta ekonomi, bisnis atau eksekutif bisa di

kondisikan.

2. Punya jalur sendiri (rel). Jalur (rel) kereta api memungkinkan kereta

untuk memacu dengan kecepatan tertentu sesuai dengan batas-batasnya.

Bebas dari kemacetan karena punya jalur sendiri.

3. Saat ini seluruh kereta api sudah dilengkapi dengan AC/Pendingin Udara.

Kereta Api Ekonomi lokal yang harganya super murah pun sekarang

sudah dilengkapi dengan pendingin udara.

4. Keamanan dalam kereta juga terjamin, selain ada security, juga ada

polsuska jadi pedagang asongan dan pengamen tidak bisa masuk

ke dalam kereta api walaupun Kereta Api Ekonomi sekallipun. Namun

alangkah baiknya tetap menjaga kewaspadaan terhadap barang bawaan

kita.

5. Toilet dan ruang tunggu yang nyaman dan bersih
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Sedangkan kekurangan dari sistem Kereta Api adalah:

1. Terlambat dengan sebab : lokomotif mogok, lokomotif kehabisan daya,

ada rintangan jalan seperti kecelakaan, ada truk mogok di rel, ada pohon

tumbang, serta kereta anjlok. Dan hal lain yang mengakibatkan

perjalanan kereta api terganggu karena jalannya terganggu.

2. Pendingin Udara/AC mati, Saat ini, jendela kereta api didesain tidak bisa

dibuka karena ber AC, saat AC mati, maka suhu di dalam kereta akan

sangat panas.

3. Suspensi atau roda yang tidak rata, Perjalanan jadi tidak begitu

menyenangkan, tidak nyaman tidur dan berisik.

4. Jadwal sudah diatur, sehingga jika kereta tepat masuk stasiun A 15 menit

lebih awal, maka kereta harus menunggu jadwal keberangkatan

sebenarnya, jadi harus menunggu 15 menit.

5. Keterlambatan kereta tidak sebanding dengan kompensasi yang

diberikan.

Berbeda halnya dengan transportasi umum Taksi adalah angkutan umum

yang menggunakan mobil untuk mengangkut penumpangnya. Taksi

umumnya menggunakan mobil jenis sedan, namun di beberapa negara ada

pula taksi jenis van yang dapat mengangkut lebih banyak penumpang atau

muatan. Istilah taksi juga dapat merujuk kepada angkutan umum lain selain

mobil yang mengangkut penumpang dalam kapasitas kecil, misalnya "taksi

air", yang sebenarnya mungkin hanya berupa sampan.
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Gambar 2.3 Taksi Bandara Radin Inten II

Tarif layanan jasa angkutan taksi dihitung melalui dua cara:

a. Menggunakan argometer - dihitung secara otomatis tergantung jumlah

jarak yang ditempuh.

b. Berdasarkan kesepakatan - penumpang dan pengemudi menyepakati

tariff sebelum (kadang bisa juga sesudah) perjalanan.

Perbedaan utama antara taksi dengan angkutan umum darat yang modern

lainnya seperti bus terletak pada jumlah penumpangnya. Menggunakan

mobil, taksi hanya dapat memuat sekitar 4 atau lebih penumpang

di dalamnya, dan penumpangnya tersebut biasanya berada dalam satu

kelompok.

Kelebihan dari sistem Taksi adalah:

1. Tepat waktu

2. Keamanan dan privacy terjamin

3. Langsung jemput di tempat lokasi tujuan

4. Di dalam kendaraan hanya sendiri ataupun dengan keluarga sendiri,

tidak dengan penumpang lainnya seperti transportasi umum lainnya
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5. Kenyamanan (dimensi yang layan dan tersedianya pendingin ruang,

media audio dan visual).

Sedangkan kekurangan dari sistem Taksi adalah:

1. Prinsip keselamatan, keamanan dan kenyamanan belum sepenuhnya

dipahami oleh operator dan pengemudi

2. Harga yang relatif masih mahal dikalangan para penumpang yang tidak

sepadan dengan harga pada transportasi umum lainnya

3. Tarif taksi dari Bandara Radin Inten II di Lampung Selatan ke Bandar

Lampung tidak berdasarkan argo. Sebaliknya, besaran tarif didasarkan

pada ketentuan

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Moda

Model pemilihan modal bertujuan untuk mengetahui proporsi orang yang

akan menggunakan setiap moda. Proses ini dilakukan dengan maksud untuk

mengkalibrasi model pemilihan moda pada tahun dasar. Pemilihan moda

sangat sulit untuk dimodel karena banyak faktor yang sulit dikuantifikasi

misal kenyamanan, keamanan, keandalan, atau ketersediaan moda saat

diperlukan. Faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan moda ini dapat

dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok (Miro, 2005), yaitu:

1. Kelompok faktor karekteristik sipelaku perjalanan (traveler

characteristics factor). Beberapa variabel berikut ini diyakini sangat

mempegaruhi pemilihan moda:

• Ketersediaan atau pemilikan kendaraan pribadi (car ownership).
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• Pendapatan (income), berupa daya beli sang pelaku perjalanan untuk

membiayai perjalananya.

• Kondisi kendaraan pribadi (tua, jelek, baru dll).

• Kepadatan pemukiman (density of residential development).

• Sosial ekonomi lainnya, seperti struktur dan ukuran keluarga

(pasangan muda, punya anak, pensiun atau bujangan), usia, jenis

kelamin, jenis pekerjaan, lokasi pekerjaan, punya lesensi mengemudi

(SIM) atau tidak.

2. Kelompok faktor karakteristik perjalanan (travel charecteristics

factor). Terdapat beberapa variable yang dianggap kuat pengaruhnya

terhadap perilaku pengguna jasa moda transportasi dalam memilih

moda:

• Tujuan perjalanan (trip purpose) seperti bekerja, sekolah, sosial dan

lain-lain.

• Waktu perjalanan (time of trip made) seperti pagi hari, siang, tengah

malam, hari libur dan seterusnya.

• Panjang perjalanan (trip length), merupakan jarak fisik (km) antara

asal dengan tujuan, termasuk panjang rute, waktu pembanding kalau

menggunakan moda-moda lain, disini berlaku bahwa semakin jauh

perjalanan, semakin orang cenderung memilih untuk naik angkutan

umum.

3. Kelompok faktor karakteristik sistem transportasi (transportation

system characteristics factor) .
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3. Pemilihan Moda Transportasi

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam model pemilihan moda

(Tamin,2000):

1. Biaya

Dalam pemodelan pemilihan moda sangat penting dibedakan antara

biaya perkiraan dengan biaya aktual. Biaya perkiraan adalah biaya yang

dipikirkan oleh pemakai jalan dan dasar pengambil keputusan, sedangkan

biaya aktual adalah biaya sebenarnya yang dikeluarkan setelah proses

pemilihan moda dilakukan.

2. Angkutan umum captive

Dalam pemodelan pemilihan moda, tahap berikutnya adalah

mengidentifikasi pemakai angkutan umum captive. Orang seperti ini

didefenisikan sebagai orang yang berangkat dari rumah dan tidak atau

mempunyai atau menggunakan kendaraan pribadi (tidak ada pilihan lain

kecuali angkutan umum). Diasumsikan bahwa orang tersebut pasti

menggunakan angkutan umum.

3. Lebih dari dua moda

Beberapa prosedur pemilihan moda memodel pergerakan dengan hanya

dua buah moda transportasi: angkutan umum dan angkutan pribadi.

Dibeberapa negara Barat terdapat beberapa pilihan lebih dari dua moda;

misalnya, London mempunyai kereta api bawah tanah, kereta api, bus

dan mobil. Di Indonesia terdapat bebrapa jenis moda kendaraan bermotor

(termasuk ojek) ditambah becak dan berjalan kaki termasuk penting
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di Indonesia. Tamin (2000) menekankan dua pendekatan umum tentang

analisis sistem dengan dua buah moda.

Gambar 2.4 Pemilihan dua moda (angkutan umum dan mobil)

Dari gambar di atas dapat diambil asumsi bahwa gambar sebelah kiri

mengasumsikan pelaku perjalanan mengambil pilihan antara bergerak dan

tidak bergerak. Apabila pelaku perjalanan melakukan pergerakan, maka

pertanyaan yang timbul adalah apakah menggunakan angkutan pribadi atau

umum? Sedangkan gambar sebelah kanan mengasumsikan bahwa begitu

memilih untuk bergerak maka pelaku perjalanan memilih moda yang

tersedia.

4. Penilaian Uji Validitas dan Uji Reabilitas

Keberhasilan mengungkapkan variabel yang ingin diukur sebagaimana

adanya (objektivitas hasil penilaian) sangat tergantung pada kualitas alat

penilaiannya pada cara pelaksanaannya. Berdasarkan beberapa pernyataan

mengetahui dan memahami arti dari validitas dan reabilitas dalam penelitian

sangatlah penting. Oleh karena itu akan membahas mengenai validitas dan
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rebilitas untuk mengetahui apakah kuisioner itu layak atau tidak dalam suatu

penelitian.

a. Uji Validitas

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukam fungsi

ukurannya (Azwar, 1986). Selain itu validitas adalah suatu ukuran yang

menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel

yang hendak diteliti oleh peneliti (Zulganef, 2006).

Suatu tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika tes tersebut

menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang  tepat dan

akurat sesuai dengan maksud dikenakannya tes tersebut. Suatu tes

menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan diadakannya

pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah.

Sisi lain dari pengertian validitas adalah aspek kecermatan pengukuran.

Suatu alat ukur yang valid dapat menjalankan fungsi ukurnya dengan

tepat, juga memiliki kecermatan tinggi. Arti kecermatan disini adalah

dapat mendeteksi perbedaan-perbedaan kecil yang ada pada atribut yang

diukurnya.

Validitas item ditunjukkan dengan adanya korelasi atau dukungan

terhadap item total (skor total), perhitungan dilakukan dengan cara

mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. Bila kita

menggunakan lebih dari satu faktor berarti pengujian validitas item

dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor faktor,
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kemudian dilanjutkan mengkorelasikan antara skor item dengan skor

total faktor (penjumlahan dari beberapa faktor).

Dari hasil perhitungan korelasi akan didapat suatu koefisien korelasi

yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item dan untuk

menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak. Dalam

penentuan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan, biasanya

dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05,

artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap

skor total. Maka pengujian validitas item instrumen dilakukan dengan

menggunakan rumus koefisien korelasi. Rumus yang digunakan adalah

sebagai berikut:= (∑ ) (∑ )(∑ ){ ∑ (∑ ) }{ ∑ (∑ ) } ........................................... (2.1)

Dimana :

= Koefisien korelasi

= Jumlah responden

= Skor tiap item

= Skor seluruh item responden uji coba

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas berasal dari kata reliability. Pengertian dari reliability

(reliabilitas) adalah keajegan pengukuran (Walizer, 1987). Sitinjak dan

Sugiharto (2006) menyatakan bahwa reliabilitas menunjuk pada suatu

pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk
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memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat

pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya

dilapangan. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban

seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke

waktu. Reliabilitas suatu test merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi,

daya prediksi, dan akurasi. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang

tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliabel.

Tinggi rendahnya reliabilitas, secara empirik ditunjukan oleh suatu angka

yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Reliabilitas yang tinggi

ditunjukan dengan nilai mendekati angka 1. Kesepakatan secara umum

reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan jika ≥ 0.700.

Pengujian reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus Alpha

Cronbach karena instrumen penelitian ini berbentuk angket dan skala

bertingkat. Rumus Alpha Cronbach sebagai berikut :

= 1 − ∑
.......................................................(2.2)

Dimana :

= Reliabilitas yang dicari

= Jumlah item pertanyaan yang diuji∑ = Jumlah varians skor tiap-tiap item

= Varians total
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5. Pendekatan Model Pemilihan Moda

Dalam model pemilihan moda ini ada beberapa hipotesis yang diajukan

yaitu bahwa pelaku perjalanan selalu memilih moda yang salah satu atau

kombinasi dari beberapa atribut berikut yaitu: tercepat, termurah, dan

ternyaman. Oleh karena itu, untuk memodelkan pemilihan moda tersebut

(Tamin, 2000) merekomendasikan asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Pelaku perjalanan yang rasional selalu memaksimumkan kepuasan yang

diperolehnya.

2. Dalam pemanfaatan sumber kepuasan tersebut, pelaku perjalanan

mempunyai batasan-batasan seperti pendataan dan sebagainya.

3. Pelaku perjalanan mempunyai pengetahuan yang cukup tentang

karakteristik masing-masing alternatif moda yang akan dipilihnya.

4. Jatuhnya pilihan pada salah satu moda menunjukkan bahwa dia

mempertimbangkan karakteristik moda tersebut sesuai dengan

karakteristik perjalanannya.

5. Pelaku perjalanan konsisten sepanjang waktu terhadap pilihannya selama

tidak terdapat peubah pada karakteristik pribadinya.

Model pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini terhadap pemilihan

moda adalah model pemilihan diskret. Secara umum, model pemilihan

diskret dinyatakan sebagai probabilitas setiap individu memilih suatu

pilihan merupakan fungsi ciri sosioekonomi dan daya tarik pilihan tersebut.

Untuk menyatakan daya tarik suatu alternatif, digunakan konsep utilitas.

Utilitas didefinisikan sebagai sesuatu yang dimaksimumkan oleh setiap

individu (Tamin, 1997).
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a. Pendekatan Agregat

Pendekatan agregat yaitu bagaimana menganalisa prilaku pelaku

perjalanan secara kelompok (sekelompok individu atau perusahaan).

Menurut Manheim (1979), agregat dapat dilakukan dua cara, yaitu :

a. Membagi objek atas beberapa kelompok/segmen/zona yang

mempunyai elemen-elemen yang relatif homogen.

b. Melakukan agragasi dari data agregat, dimana fungsi agregat untuk

suatu kelompok tertentu dapat diturunkan dari fungsi utilitas individu

sebagai anggota tersebut.

b. Pendekatan Disagregat

Menganalisis prilaku pelaku perjalanan secara individu. Hal ini mencakup

bagaimana merumuskan tingakah laku individu kedalam model kebutuhan

transportasi. Pendekatan semacam ini ada dua yaitu:

a. Pendekatan Disagregat Deterministik

Asumsi pendekatan disagregat deterministik menjadi dasar dari

kebanyakan model perjalanan, dengan asumsi ini dianggap bahwa

pemilihan terhadap sesuatu tidak berubah bila pelaku perjalanan

dihadapkan pada sekumpulan alternatif secara berulang-ulang dan sama

persis. Pendekatan ini mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

a) Pemakai mampu mengidentifikasikan semua atribut yang ada pada

setiap alternatif.

b) Pemakai mampu merumuskan persepsi dan preferensi tentang atribut–

atribut secara eksplisit.



29

c) Pemakai mampu menggunakan semua informasi diatas untuk

mengambil keputusan.

Bentuk modelnya adalah model persamaan linear berganda tanpa unsur

kesalahan (error) seperti persamaan berikut ini:

Ui = a + b1T + b2X + b3C ....................................................................(2.3)

Dimana:

Ui = Nilai kepuasaan menggunakan moda i

a = Konstanta

T = Variabel waktu di atas kendaraan

X = Variabel waktu di luar kendaraan

C = Variabel ongkos transportasi

b1 – b3 = Parameter fungsi kepuasan untuk masing

masing variabel tersebut (koefisien regresi)

b. Pendekatan Disagregat Stokastik

Asumsi bersifat stokastik adalah dengan melihat kenyataan bahwa proses

pemilihan tidak selamanya deterministik. Hal ini dikarenakan terdapat

ketidakmampuan konsumen untuk memperoleh informasi secara lengkap,

baik untuk alternatif moda maupun atributnya, dan pilihan moda yang

diambil pelaku perjalanan dapat berubah oleh pengaruh -pengaruh

tertentu. Oleh karena itu, untuk mengatasinya diperlukan unsur error atau

unsur residual yang bersifat random.

Berdasarkan pengalaman para ahli dalam menganalisa perilaku

perjalanan diperoleh kesimpulan bahwa model pemilihan determinan
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deterministik mungkin akan terbatas dalam menjawab suatu

permasalahan yang ada dalam kenyataan yang sebenarnya.

Alasan digunakan model stokastik (Kanafani, 1983):

1. Perilaku dari individu – individu tidak selalu dapat mengikuti aturan

pemilihan rasional dan perilaku yang khas dari pelaku perjalanan tidak

dapat diantisipasi dalam suatu model deterministik.

2. Biasanya tidak memungkinkan untuk memasukkan semua variabel

yang dapat mempengaruhi pemilihan ke dalam suatu rumus/model

pemilihan. (Kalaupun bisa, akan diperoleh rumus yang rumit dan tidak

praktis).

3. Tidak tersedianya informasi yang lengkap sehingga mengakibatkan

pelaku perjalanan yang dapat kurang mengerti tentang sistem

transportasi dan alternatif-alternatif yang diberikan.

C. Model Logit Multinominal/Binomial

Untuk pembahasan model logit binomial dinyatakan sebagai berikut:

Pji =
( )( ) dan dan U(x) = ∑ ...............................(2.4)

Dimana:

U(x) = Nilai kepuasan (Utilitas)

Pji = Probabilitas memilih moda-j bagi individu-i

= Koefisien dari atribut xjni

= Atribut ke-n dalam memilih moda-j, bagi individu-i
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Model logit binomial/multinomial harus memenuhi aksioma Independent of

Irrelevant Alternatif (IIA) yang dapat ditulis sebagai berikut :

P =
( )( )........................ (2.5)

Probabilitas bahwa individu memilih kereta api, bus trans Lampung, taxi

dan mobil pribadi adalah fungsi perbedaan utilitas antara keempat moda.

Dengan menganggap bahwa fungsi utilitas linear, maka perbedaan utilitas

diekspresikan dalam bentuk perbedaan dalam sejumlah atribut n yang

relevan diantara kedua moda, dirumuskan sebagai berikut :

(U(kereta api) - U(bus trans Lampung ) - U(taxi) - U(mobil pribadi))

= a0 – a1 X1 + a2 X2 +…+  an Xn ......................................................... (2.6)

Dimana:

U(x) = Respon individu pernyataan pilihan

a0 = Konstanta

a1, a2, … an = Koefisien masing-masing atribut yang

ditentukan multiple linear regresion.

Analisa pengolahan data diperlukan guna mendapatkan bunga kuantitatif

antara atribut dan respon yang diekspresikan dalam skala semantik dengan

rumusan model seperti pada persamaan diatas. Data yang telah didapat dari

hasil survey diolah dengan menggunakan program SPSS (Statistical

Product and Service Solutions). Dari hasil output program ini akan

didapatkan nilai koefisien masing-masing dari atribut yang telah ditentukan.
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D. Korelasi

Secara sederhana, korelasi dapat diartikan sebagai hubungan. Namun ketika

dikembangkan lebih jauh, korelasi tidak hanya dapat dipahami sebatas

pengertian tersebut. Korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam

statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang

bersifat kuantitatif. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena

adanya hubungan sebab akibat atau dapat pula terjadi karena kebetulan saja.

Dua variabel dikatakan berkolerasi apabila perubahan pada variabel yang

satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan

arah yang sama (korelasi positif) atau berlawanan (korelasi negatif). Berikut

ini adalah penjelasan dari masing-masing korelasi dan bagaimana cara

menghitung hubungan dari masing-masing korelasi tersebut.

1) Korelasi Sederhana

Korelasi Sederhana merupakan suatu teknik statistik yang dipergunakan

untuk mengukur kekuatan hubungan antara 2 variabel dan juga untuk

dapat mengetahui bentuk hubungan keduanya dengan hasil yang bersifat

kuantitatif. Kekuatan hubungan antara 2 variabel yang dimaksud adalah

apakah hubungan tersebut erat, lemah, ataupun tidak erat. Sedangkan

bentuk hubungannya adalah apakah bentuk korelasinya linear positif

ataupun linear negatif.

Di antara sekian banyak teknik-teknik pengukuran asosiasi, terdapat dua

teknik korelasi yang sangat populer sampai sekarang, yaitu Korelasi

Pearson Product Moment dan Korelasi Rank Spearman.
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2) Korelasi Parsial

Korelasi parsial adalah suatu metode pengukuran keeratan hubungan

(korelasi) antara variabel bebas dan variabel tak bebas dengan

mengontrol salah satu variabel bebas untuk melihat korelasi natural

antara variabel yang tidak terkontrol. Analisis korelasi parsial (partial

correlation) melibatkan dua variabel. Satu buah variabel yang dianggap

berpengaruh akan dikendalikan atau dibuat tetap (sebagai variabel

kontrol).

Sebagai contoh misalnya kita akan meneliti hubungan variabel X2 dan

variabel bebas Y, dengan X1 dikontrol (korelasi parsial). Disini variabel

yang dikontrol (X1) dikeluarkan atau dibuat konstan. Sehingga X2’ = X2

– (b2X1 + a2 ) dan Y’ = Y – (b1 X1 +a1 ), tetapi nilai a dan b didapatkan

dengan menggunakan regresi linear. Setelah hasilnya diperoleh,

kemudian dicari regresi X2‘ dengan Y’ dimana : Y’ = b3X2’ + a3.

Korelasi yang didapatkan dan sejalan dengan model-model di atas

dinamakan korelasi parsial X2 dan Y sedangkan X1 dibuat konstan.

Data yang digunakan dalam korelasi parsial biasanya memiliki skala interval

atau rasio. Berikut adalah pedoman untuk memberikan interpretasi serta analisis

bagi koefisien korelasi:

0.00 - 0,199 = sangat rendah

0,20 - 0,3999 = rendah

0,40 - 0,5999 = sedang

0,60 - 0,799 = kuat

0,80 - 1,000 = sangat kuat
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3) Korelasi Ganda

Korelasi ganda adalah bentuk korelasi yang digunakan untuk melihat

hubungan antara tiga atau lebih variabel (dua atau lebih variabel

independen dan satu variabel dependent). Korelasi ganda berkaitan

dengan interkorelasi variabel-variabel independen sebagaimana korelasi

mereka dengan variabel dependen.

Korelasi ganda adalah suatu nilai yang memberikan kuatnya pengaruh

atau hubungan dua variabel atau lebih secara bersama-sama dengan

variabel lain. Korelasi ganda merupakan korelasi yang terdiri dari dua

atau lebih variabel bebas (X1,X2,…..Xn) serta satu variabel terikat (Y).

Apabila perumusan masalahnya terdiri dari tiga masalah, maka hubungan

antara masing-masing variabel dilakukan dengan cara perhitungan

korelasi sederhana.

Korelasi ganda memiliki koefisien korelasi, yakni besar kecilnya

hubungan antara dua variabel yang dinyatakan dalam bilangan. Koefisien

Korelasi disimbolkan dengan huruf R. Besarnya Koefisien Korelasi

adalah antara -1; 0; dan +1.

Besarnya korelasi -1 adalah negatif sempurna yakni terdapat hubungan di

antara dua variabel atau lebih namun arahnya terbalik, +1 adalah korelasi

yang positif sempurna (sangat kuat) yakni adanya sebuah hubungan di

antara dua variabel atau lebih tersebut, sedangkan koefisien korelasi 0

dianggap tidak terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih yang

diuji sehingga dapat dikatakan tidak ada hubungan sama sekali.
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E. Teknik Stated Preference

Stated preference adalah sebuah pendekatan dengan menyampaikan

pernyataan pilihan (option) berupa sebuah hipotesa untuk dinilai oleh

responden. Teknik Stated Preference pertama kali dikembangkan pada akhir

tahun 1970-an. Hasil dari Stated Preference berupa respon atau jawaban

dari responden untuk situasi yang berbeda.

Kebanyakan Stated Preference menggunakan perancangan eksperimen

untuk menyusun alternatif-alternatif yang disajikan kepada responden.

Rancangan ini biasanya dibuat “orthogonal” artinya kombinasi antara atribut

yang disajikan bervariasi secara bebas satu sama lain. Salah satu

keuntungannya adalah bahwa efek dari masing-masing atribut yang direspon

lebih mudah diidentifikasi.

Sifat-sifat utama dari stated preference survey adalah sebagai berikut:

1. Stated preference didasarkan pada pernyataan pendapat responden

mengenai bagaimana respon mereka terhadap beberapa alternatif

hipotesa.

2. Setiap pilihan dipresentasikan sebagai “paket” dari atribut yang berbeda

seperti waktu, ongkos, headway, reability dan lain-lain.

3. Peneliti membuat alternatif hipotesa sedemikian rupa sehingga pengaruh

individu pada setiap atribut dapat diestimasi; ini diperoleh dengan teknik

desain eksperimen (eksperimental design).

4. Alat interview (questionnaire) harus memberikan alternatif hipotesa yang

dapat di mengerti oleh responden, tersusun rapi dan masuk akal.
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5. Responden menyatakan pendapatnya pada setiap pilihan (option) dengan

melakukan ranking, rating dan choice pendapat terbaiknya dari sepasang

atau sekelompok pernyataan.

6. Respon sebagai jawaban yang diberikan oleh individu dianalisa untuk

mendapatkan ukuran kuantitatif mengenai hal yang penting (reality) pada

setiap atribut.

Tiga cara utama untuk mengetahui dan mengumpulkan informasi mengenai

preferensi responden terhadap alternatif pilihan yang ditawarkan kepadanya,

adalah sebagai berikut:

1. Ranking responses

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menyampaikan seluruh pilihan

pendapat kepada responden. Lalu responden diminta untuk

merankingnya kedalam pilihan lain yang secara tidak langsung

merupakan nilai hiraraki dari utilitas. Dalam pendekatan ini seluruh

pilihan dipresentasikan tetapi jumlah alternatif pilihan harus dibatasi agar

tidak melelahkan responden.

2. Rating techniques

Dalam kasus ini responden ditanya, untuk mengekspresikan derajat

pilihan terbaiknya, menggunakan aturan skala, sering berada diantara 1

dan 10, dengan disertakan label spesifik sebagai angka kunci, untuk

contoh 1 = ’sangat tidak suka’, 5 = ’tidak suka’, 10 = ’sangat disukai’.

Disini diperlihatkan bahwa respon tidak lepas dari skala yang digunakan

dan label yang disertakan, untuk itu pilihan terbaik didapatkan dan

diteremahkan kedalam skala cardinal.
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3. Choice Experiment

Individu hanya ditanya untuk memilih pilihan preferencenya dari

beberapa alternatif (dua atau lebih) dalam sekumpulan pilihan.

Selanjutnya memperkenankan responden untuk mengekspresikan derajat

keyakinannya kedalam pernyataan pilihan. Diakhir responden ditawarkan

skala semantik (makna). Beberapa tipe antara lain: 1) Pasti pilih pilihan

pertama, 2) Mungkin menyukai pilihan pertama, 3) Tidak dapat memilih

(berimbang), 4) Mungkin menyukai pilihan kedua, 5) Pasti pilih pilihan

kedua. Cara inilah nantinya yang akan penulis gunakan dalam

mengidentifikasikan pilihan dalam penulisan ini.

F. Penilaian Uji Chi-Square dan Uji Cramer-V

1. Uji Chi-Square

Chi Square disebut juga dengan Kai Kuadrat. Chi Square adalah salah satu

jenis uji komparatif non parametris yang dilakukan pada dua variabel, di

mana skala data kedua variabel adalah nominal. Apabila dari 2 variabel, ada

1 variabel dengan skala nominal maka dilakukan uji chi square dengan

merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah.

Uji chi square merupakan uji non parametris yang paling banyak digunakan.

Namun perlu diketahui syarat-syarat uji ini adalah: frekuensi responden atau

sampel yang digunakan besar, sebab ada beberapa syarat di mana chi square

dapat digunakan yaitu:

1) Tidak ada cell dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga Actual

Count (F0) sebesar 0 (Nol).
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2) Apabila bentuk tabel kontingensi 2 X 2, maka tidak boleh ada 1 cell saja

yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expected count (“Fh”)

kurang dari 5.

3) Apabila bentuk tabel lebih dari 2 x 2, misal 2 x 3, maka jumlah cell

dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%.

Dalam pengambilan keputusan jika signifikan di atas 0,05 maka Ho diterima

sebaliknya jika signifikan di bawah 0,05 maka Ho ditolak. Berikut adalah

rumus varian dari uji chi-squre:= ∑ ( )
................................................ (2.7)

Dimana:

= Nilai chi-kuadrat

= Frekuensi yang diperoleh/diamati

= Frekuensi yang diharapkan

2. Uji Cramer-V

Uji korelasi Cramer atau Cramer’s V atau Cramer Contigency Coefficient

adalah uji hipotesis untuk mengetahui hubungan 2 variabel skala nominal.

Uji koefisien korelasi Cramer adalah uji statistik untuk menguji 2 variabel

yang menggunakan data nominal.

Terkait dengan karakteristik skala data nominal tersebut maka uji korelasi

Cramer termasuk statistik non parametrik yaitu tidak mensyaratkan data

harus berdistribusi normal. Untuk mengetahui terdapat hubungan atau tidak

dapat dilihat dari nilai signifikansi tiga koefisien korelasi yaitu Phi,
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Cramer’s V dan Cramer Contigency Coefficient. Koefisien Cramer

didefinisikan sebagai berikut:

= ( ) .................................................. (2.8)

Dimana:

= Nilai cramer’s

= Nilai chi-kuadrat

= Ukuran contoh total

= Banyak baris atau kolom yang lebih kecil

G. Studi Terdahulu Yang Berkaitan Dengan Tesis

Sebagai bahan pebandingan penulis mengemukakan salah satu contoh studi

terdahulu yang juga membahas tentang pemilihan moda transportasi yaitu

dengan menggunakan metode stated preference, yaitu sebagai berikut:

1. Studi lainnya yang membahas tentang moda choice yaitu taksi (“Model

Pemilihan dan tingkat kebutuhan taksi di kota Padang”:Yosritzal, ITB).

Dalam studinya menggunakan metode "stated preference" dimana utilitas

pemilihan taksi dikembangkan dengan memanfaatkan data "stated

preference" yang dianalisis dengan pendekatan multi regresi. Sensitifitas

respon individu dalam memilih angkutan taksi terhadap perubahan atribut

diukur dengan menggunakan analisis elastisitas model. Model pemilihan

taksi dibangun berdasarkan analisis terhadap data "stated preference". Uji

statistik yang dilakukan terhadap model menunjukkan bahwa model yang

diperoleh cukup baik. Analisis elastisitas menunjukkan bahwa pengaruh
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masing-masing atribut berbeda menurut golongan sosio ekonomi orang. Orang

dengan pendapatan diatas Rp. 1.000.000,00, pilihannya lebih dipengaruhi oleh

perubahan waktu dari pada perubahan ongkos dan penghasilan. Sedangkan

orang dengan penghasilan kurang dari Rp. 500.000,00 lebih

mempertimbangkan perubahan ongkos. Pada analisis data "stated preference",

model utilitas yang dihasilkan cukup memenuhi syarat uji statistik meskipun

koefisien determinasinya relatif rendah.

2. Perencanaan Moda Transprtasi Umum Rute Stasiun Tanjung Karang – Bandara

Radin Inten II Lampung Selatan (Nazori, 2014)

Penelitian ini terdiri dari dua tahapan, yaitu mengumpulkan data primer yang

diperlukan, seperti karakterisitik penumpang, pilihan moda transportasi, data

penerbangan, jumlah penumpang dalam kurun waktu tertentu, jarak dan waktu

perjalanan dari Stasiun Tanjung Karang menuju Bandara Radin Inten II

Lampung Selatan. Kemudian menganalisisnya dengan beberapa metode yang

digunakan sebagai parameter penarikan kesimpulan. Penelitian ini

menggunakan beberapa parameter yang digunakan sebagai acuan perencanaan

moda transportasi yang direncanakan, yaitu persentase karakteristik dan

pemilihan moda hasil kuisioner, multinomial logistik, regresi linier sederhana,

dan perencanaan kinerja moda transportasi rencana tersebut. Oleh sebab itu

dibutuhkan jenis transportasi yang memenuhi kriteria tersebut yaitu bus dengan

kapasitas 35 penumpang atau biasa disebut bus sedang. Perencanaan kinerja

moda transportasi umum berdasarkan hasil pengolahan data survei kuisioner

dan beberapa saran dari penumpang pesawat terbang dengan hasil frekuensi

layanan sebesar 4 kend/jam, time headway 15 menit, load factor 77,14%, cycle

time sebesar 150 menit, kebutuhan kendaraan sejumlah 12 kendaraan, jarak
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tempuh kendaraan per hari sebesar 282 km, kecepatan perjalanan tidak lebih

dari 100 km/jam, jarak tempuh per trip sebesar 23,5 km.



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Umum

Metodologi penelitian merupakan suatu cara peneliti bekerja untuk

memperoleh data yang dibutuhkan yang selanjutnya akan digunakan untuk

dianalisa sehingga memperoleh kesimpulan yang ingin dicapai dalam

penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian

ini perlu dilakukan suatu survei lapangan guna mendapatkan data primer serta

survei kepada instansi terkait guna mendapatkan data sekunder.

B. Persiapan Penelitian

Persiapan penelitian adalah tahapan yang dilakukan sebelum peneliti

melakukan penelitian langsung kelapangan. Persiapan penelitian terdiri dari:

1. Studi Literatur

Mengadakan studi literatur, baik pada buku-buku yang membahas

tentang transportasi maupun pada jurnal dan penelitian tentang

transportasi yang telah dilakukan, guna memberikan pengetahuan yang

berhubungan dengan penelitian ini.
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2. Melakukan Survei Pendahuluan

Sebelum dilakukan penelitian yang sebenarnya, terlebih dahulu

dilakukan survei pendahuluan untuk mendapatkan data-data yang

diperlukan dalam penelitian. Survei pedahuluan dilakukan secara random

pada skala populasi yang kecil.

Adapun tujuan dilakukannya survei pendahuluan, yaitu:

a. Menentukan lokasi pengamatan pada saat survei sebenarnya.

b. Mengamati kondisi operasi di lapangan untuk menentukan metode

survei yang harus dilakukan.

c. Meneliti apakah jumlah sampel telah memadai jumlahnya.

d. Meneliti tingkat kesesuaian dari metode survei yang akan diterapkan.

e. Meneliti kesesuaian dan kelengkapan dari kuisioner yang akan

digunakan.

3. Penetapan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bandara Radin Inten II.

4. Pembuatan Kuisioner

Untuk mendapatkan data berupa karakteristik pelayanan kereta api, bus

trans Lampung, maupun transportasi umum, maka diperlukan panduan

untuk melaksanakan survei yang akan diambil sebagai sampel pada

penelitian ini. Panduan tersebut adalah dengan menggunakan kuisioner.

Kuisioner dibuat dengan mencantumkan data-data yang diperlukan antara
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lain identitas responden dan daftar pertanyaan. Pertanyaan harus dibuat

seringkas mungkin tanpa meninggalkan kejelasan sasaran dari pertanyaan

tersebut sehingga jawaban dari satu pertanyaan tidak tumpang tindih

dengan jawaban dari pertanyaan lain. Selain itu, sebaiknya pertanyaan

tidak membingungkan responden agar tidak terjadi salah penafsiran atas

pertanyaan tersebut.

5. Penentuan Jumlah Sampel

Jumlah populasi dalam studi ini diambil dari jumlah rata-rata perhari baik

keberangkatan maupun kedatangan penumpang pesawat terbang

di Bandara Radin Inten II Lampung Selatan. Dari data hasil survey

pendahuluan, didapat rata-rata penumpang dalam satu hari sebanyak

dengan kapasitas penumpang 2414 orang.

Berdasarkan data di atas besarnya jumlah sampel dapat ditentukan

dengan rumus slovin sebagai berikut:

n = N / ( 1 + N e2 )

= 2414 / ( 1 + 2414 x 0,102 )

= 96,0223 = 97 sampel minimum

Dari hasil perhitungan di atas, penulis menetapkan jumlah sampel

minimum sebanyak 97 sampel dalam satu hari.
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6. Survei

Pada penelitian ini dilakukan survei terhadap penumpang yang akan

menggunakan moda angkutan umum pesawat terbang di Bandara Radin

Inten II.

C. Pengambilan Data

1. Data primer

Yaitu data yang diambil secara langsung di Bandara Radin Inten II dan

stasiun kereta api Tanjung Karang dengan cara survei. Data yang diambil

adalah berupa karakteristik penumpang (nama, usia, dan alamat) serta

karakteristik pelayanan (pelayanan, moda transportasi penunjang, tarif

angkutan umum, tingkat keamanan dan lain-lain). Data karakteristik ini

diperoleh dengan cara menyebarkan kuisioner kepada calon penumpang

pesawat terbang.

Pelaksanaan survei dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan survei dilakukan di Bandara Radin Inten II yaitu ruang

tunggu bandara.

b. Pengamatan dilakukan pada hari libur atau kondisi puncak

penumpang yaitu hari Minggu.

c. Waktu pelaksanaan survei mengikuti jam operasi Bandara Radin

Inten II.
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2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Stasiun Kereta Api,

maupun data bus trans Lampung dari Tanjung Karang dan Bandara

Radin Inten II data tersebut berupa:

a. Data rangkaian kereta api penumpang Bandar Lampung–

Palembang,

b. Data rangkaian bus trans Lampung penumpang Bandar Lampung–

Palembang,

c. Data jumlah penumpang KA dan bus trans Lampung,

d. Daftar tarif KA dan bus trans Lampung,

e. Frekuensi layanan KA dan bus trans Lampung,

f. Data jumlah penumpang pesawat terbang di Bandara Radin Inten II,

g. Jadwal kedatangan dan penerbangan pesawat di Bandara Radin

Inten II.

D. Pengolahan Data

Dari kuisioner yang diberikan kepada penumpang pesawat terbang di Bandara

Radin Inten II akan diperoleh data karakteristik penumpang dan minat

penumpang terhadap moda transportasi yang direncanakan. Data-data

tersebut kemudian akan dibagi menjadi dua kelompok data sebagai berikut :
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1. Perhitungan Persentase Penumpang

Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui jumlah penumpang pesawat

terbang yang berasal dan menuju Kota Bandar Lampung. Hal ini

dimaksudkan agar penelitian dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang

direncanakan. Perhitungan persentase penumpang juga dimaksudkan

untuk mengetahui perbandingan antara jumlah sampel dengan hasil

jawaban responden.

2. Analisa Minat Penumpang

Data yang diperlukan untuk analisa ini diperoleh dari hasil penyebaran

kuisioner yang telah diisi oleh responden. Dari data tersebut dapat

diperkirakan potensi ketertarikan penumpamg terhadap moda transportasi

umum kereta api yang direncanakan.

E. Analisa Data

1. Analisa Karakteristik Penumpang

Analisa ini dilakukan untuk mengetahui jumlah penumpang yang tertarik

menggunakan moda transportasi yang direncanakan. Beberapa data yang

akan disajikan dalam analisa ini adalah sebagai berikut:

a. Persentase penumpang pesawat terbang yang berasal dari Kota

Bandar Lampung,

b. Persentase penumpang yang setuju beralih kemoda transportasi

umum rencana,
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c. Besaran tarif angkutan kereta api pada rute Tanjung Karang –

Bandara Radin Inten II.

2. Analisa Regresi Linier Sederhana

Analisa ini dilakukan untuk memperkirakan perkembangan jumlah

penumpang yang terjadi dalam kurun waktu rencana.
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3. Diagram Alir Penelitian

Gambar 3.5. Diagram Alir Penelitian

Mulai

Persiapan Penelitian

- Studi Literatur
- Melakukan Survei Pendahuluan
- Penetapan Lokasi Penelitian
- Pembuatan Kuisioner
- Penetapan Jumlah Sampel

Pengambilan Data

Data Sekunder

- Frekwensi Layanan
- Tarif dan Jadwal

Keberangkatan Angkutan

Data Primer

- Karakteristik Penumpang
- Karakteristik Angkutan

Analisa Data

- Analisa Karakteristik Penumpang dan Karakteristik
Angkutan

- Analisa Regresi Linier Sederhana

Hasil dan Pembahasan

Selesai

Pengolahan Data

- Persentase Penumpang
- Analisa Minat Penumpang
- Analisa Stated Preference



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data hasil survey kuisioner terhadap penumpang

pesawat terbang di Bandara Radin Inten II Lampung Selatan, diperoleh hasil

sebagai berikut:

1. Pada hasil penelitian ini menggunakan model logit binomial yang

digunakan dalam studi pemilihan moda antara kereta api, bus trans

Lampung, taxi dan mobil pribadi merupakan fungsi dari selisih utilitas

pada keempat jenis moda yang ditinjau. Dari hasil analisa pada saat

kelima atribut digunakan secara bersama-sama dengan cost, time,

headway, time acces dan service dihasilkan dengan nilai R2 sebesar

8,8%. Didapat hasil cost paling signifikan hasilnya dari atribut lainnya

dalam pemilihan moda dimana penumpang dalam menentukan harga

sangat berpengaruh untuk pemilihan moda.

2. Terdapat hubungan antara "biaya perjalanan dengan usia" serta "waktu

tempuh dengan usia". Kategori usia muda hingga pertengahan (17 – 45

tahun) terlihat cenderung memilih bus trans Lampung sebagai angkutan

umum saat menuju bandara Radin Inten II; selanjutnya usia pertengahan

hingga paruh baya lebih memilih mobil pribadi.
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Dalam hal "waktu tempuh", usia muda hingga usia produktif (17 – 35

tahun) lebih memilih angkutan umum kereta api, sedangkan usia lainnya

memilih sebaliknya cenderung menggunakan mobil pribadi saat menuju

bandara Radin Inten II.

3. Hubungan antara "jadwal keberangkatan dengan usia" serta "lama/waktu

perjalanan dengan usia", pada umur relatif muda serta umur paruh baya

(17 – 25 tahun dan >46 tahun) terlihat cenderung memilih mobil pribadi;

sedangkan usia produktif (26 – 45 tahun) memilih sebaliknya cenderung

menggunakan angkutan umum saat menuju bandara Radin Inten II.

Lalu pada "lama/waktu perjalanan" dengan umur relatif muda juga (17 –

25 tahun) sama memilih mobil pribadi, karena waktu yang ditawarkan

mobil pribadi tidak ada waktu menunggu dibandingkan moda lainnya.

4. Hubungan antara "pelayanan dengan usia", pada umur produktif (17 – 35

tahun) terlihat cenderung memilih angkuran umum kereta api karena

tingkat pelayanan diprioritaskan agar penumpang berpindah alih dari

kendaraan pribadi menggunakan kendaraan umum; sedangkan usia yang

selanjutnya memilih sebaliknya cenderung menggunakan mobil pribadi

saat menuju bandara Radin Inten II.

5. Hubungan antara "biaya perjalanan dengan pendapatan" serta "waktu

tempuh dengan pendapatan". Kategori pendapatan umum (1 – 10 juta)

terlihat cenderung memilih angkutan umum seperti bus trans Lampung

saat menuju bandara Radin Inten II karena harga yang ditawarkan murah.
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Sedangkan dalam hal "waktu tempuh" dengan pendapatan yang tidak ada

penghasilan memilih sebaliknya cenderung menggunakan mobil pribadi

walaupun pendapatan (5 – 10 juta) menggunakan angkutan umum kereta

api saat menuju bandara Radin Inten II.

6. Hubungan antara "jadwal keberangkatan dengan pendapatan" serta

"lama/waktu perjalanan dengan pendapatan". Pada pendapatan relatif

umum (1 – 5 juta) keduanya sama-sama cenderung memilih mobil

pribadi dibandingkan menggunakan angkutan umum saat menuju

bandara Radin Inten II, karena waktu yang ditawarkan mobil pribadi

tidak ada waktu menunggu dibandingkan moda lainnya.

7. Hubungan antara "pelayanan dengan pendapatan", kategori pendapatan

(5 – 10 juta) terlihat cenderung memilih angkuran umum kereta api

dibandingkan dengan mobil pribadi pada saat menuju bandara Radin

Inten II.

B. Saran

1. Analisa pemilihan moda yang diamati dalam penelitian ini merupakan

analisis untuk pergerakan angkutan penumpang untuk rute Tanjung

Karang – Bandara Radin Inten II. Penelitian ini dapat dikembangkan

untuk pergerakan penumpang pada pelayanan moda lainnya yang juga

melayani rute-rute yang ada di seluruh Indonesia.

2. Diharapkan pihak Bandara Radin Inten II Lampung Selatan bersedia

menyediakan lahan untuk stasiun atau halte tempat kereta api maupun bus
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trans Lampung menaik turunkan penumpang. Lokasi halte atau stasiun

kereta api diharapkan tidak terlalu jauh dengan terminal Bandara

RadinInten II Lampung Selatan demi kenyamanan penumpang.
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