
 

 

 

 

 

 

 II.  LANDASAN TEORI 

 
 

 

A. Gambaran Prasarana dan Sarana Transportasi Provinsi Lampung 

 

Transportasi darat merupakan pendukung sistem pergerakan internal paling 

utama terutama pada pergerakan regional lintas Sumatera serta interaksi 

penumpang dan barang antara pulau Jawa dan Sumatera. Provinsi Lampung 

mempunyai posisi menjadi pintu gerbang baik dari arah Pulau Sumatera 

maupun dari arah Pulau Jawa. Agar posisi yang strategis tersebut akan 

berdampak optimum bagi kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat, 

Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2010 menerbitkan Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Provinsi Lampung Tahun 2009-2029. 

 

Tujuan dilakukannya penataan ruang wilayah Provinsi adalah untuk 

”Terwujudnya keterpaduan Penataan Ruang Provinsi Lampung untuk 

mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing.” Agar 

ruang wilayah dapat dimanfaatkan dengan baik, dalam RTRW (Rencana Tata 

Ruang Wilayah) dibagi dalam beberapa rencana struktur ruang wilayah, yaitu 

Rencana Sistem Perkotaan, Rencana Jaringan Transportasi, meliputi darat, 

laut dan udara, Rencana Sistem Jaringan Energi, Rencana Sistem Jaringan 
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Telekomunikasi dan Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air (Draft 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah/ RPJM, 2014). 

 

Jaringan jalan di provinsi Lampung  meliputi jalur regional dan pergerakan 

internal. Jalur regional membentang dari arah utara-selatan wilayah Lampung 

yang terdiri dari jalan lintas tengah, jalan lintas timur, jalan lintas barat. Jalan 

Lintas Timur sepanjang 289,57 km, melintas dari Bakauheni – Bandar 

Lampung – Bandar Jaya – Menggala – Pematang Panggang – Batas Sumatera 

Selatan. Jalan Lintas Tengah  sepanjang 318,95 km, melintas dari Bakauheni 

– Bandar Lampung – Bandar Jaya – Kotabumi – Bukit Kemuning – 

Blambangan Umpu – Batas Sumatera Selatan. Jalan Lintas Barat sepanjang 

430,33 km, melintas dari Bakauheni – Bandar Lampung – Bandar Jaya – 

Kotabumi – Bukit Kemuning – Liwa – Krui – Pugung Tampak– Batas 

Bengkulu. Namun pada semua lokasi lintas tersebut memiliki kendalanya 

masing-masing.  

 

Lintas Timur Sumatera selama ini dikenal rawan tindak kriminal, seperti 

perampokan dan pembegalan, terutama pada malam hari dan jalan tersebut 

belum menyambung pada beberapa titik. Lintas Barat Sumatera masih 

memiliki masalah yaitu jalur tersebut memiliki banyak titik longsor yang 

akan mengganggu kelancaran dalam pengoperasian kinerja jalan tersebut 

akibat secara geografis jalur berbukit dan melintasi gunung. Sedangkan pada 

Jalan Lintas Tengah masih banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan dan 

pergerakan internal  membentuk pola jaringan laba-laba yang melingkar 

dengan pusat  kota Bandar  Lampung. 
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Gambar 2.1. Peta Jaringan Jalan Provinsi dan Nasional di Propinsi Lampung. 
(Sumber: Departemen Pekerjaan Umum) 

 

 

Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga melaksanakan pembangunan 

terminal pada beberapa wilayah yang diduga menjadi pusat-pusat 

pertumbuhan dan simpul moda transportasi seperti Terminal Sukarame, 

Terminal Negeri Sakti, Terminal Babatan serta Terminal Pringsewu. Pada 

saat ini terdapat 23 terminal penumpang yang tersebar di beberapa kabupaten/ 

kota di Provinsi Lampung. Namun, secara garis besar fungsi dari terminal 

belum digunakan secara maksimal dan mengalami kerusakan karena 

kurangnya  pemeliharaan.  

  

Dengan adanya  peningkatan populasi penduduk maka perlu ditingkatkannya 

kapasitas angkut yang berkapasitas besar, kecepatan dan waktu tempuh yang 
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dapat diatur serta kenyamanan yang tinggi, Kereta api juga berfungsi 

melayani kepentingan umum dan sosial yang berorientasi pada peningkatan 

mobilitas orang atau barang di wilayah provinsi Lampung sebagai indikator 

penting pertumbuhan ekonomi.  Namun pada kenyataannya, angkutan Kereta 

Api masih belum bekerja secara optimal, seperti dalam pengangkutan barang-

barang kebutuhan yang seharusnya dapat diangkut menggunakan Kereta Api 

namun diangkut menggunakan angkutan lainnya, yang mengartikan bahwa 

Kereta Api belum terintegrasi dengan sistem transportasi lainnya seperti 

dengan moda transportasi jalan raya, angkutan laut dan angkutan udara. 

 

Provinsi Lampung juga memiliki jaringan pelayaran transportasi laut yang 

sangat banyak dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Provinsi 

Lampung kini memiliki 25 pelabuhan yang meliputi Pelabuhan Umum baik 

yang diusahakan (dikelolah oleh PT PELINDO II Persero) maupun yang 

tidak diusahakan (dikelolah oleh Kantor Pelabuhan) serta Pelabuhan Khusus 

(dikelolah oles swasta/BUMN). Namun ada pelabuhan yang disebabkan 

fasilitas prasarana yang telah rusak, maka pelabuhan tidak beroperasi secara 

normal. Banyak potensi yang dimiliki Provinsi Lampung untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonominya dari beberapa pelabuhan perintis dan bandara 

perintis yang bila dikembangkan secara optimal akan jauh memberikan 

dampak besar dalam pertumbuhan perekonomian bagi Provinsi Lampung.   
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Gambar 2.2. Peta Lokasi Pelabuhan Di Provinsi Lampung. 
                     Sumber : Perhubungan Dalam Angka Tahun 2008 

 

 

Pada kenyataannya perkembangan alamiah pusat-pusat pelayanan primer di 

provinsi Lampung mempengaruhi terhadap tumbuhnya pusat bangkitan dan 

tarikan perjalanan wilayah yang sangat besar. Hal ini sangat berpengaruh 

terhadap zonasi pergerakan asal dan tujuan perjalan di provinsi Lampung. 

Berdasarkan kondisi ini wilayah Provinsi Lampung terbagi menjadi zona 

internal dan  zona eksternal dari petumbuhan lau lintas. 

 

Zona internal mencakupi keseluruhan pergerakan antara wilayah dalam 

Provinsi Lampung, sedangkan zona eksternal adalah pergerakan yang 

berkaitan dengan wilayah di luar Provinsi Lampung (Kajian JTJ Provonsi 

Lampung,2003)  
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Pola sebaran perjalanan angkutan jalan di wilayah provinsi Lampung 

sebagian besar berawal dan berakhir di Bandar Lampung. Hal ini berlaku baik 

untuk perjalanan orang maupun barang. Sasaran umum kebijaksanaan 

pemerintah di dalam lalu lintas dan angkutan jalan adalah untuk menciptakan 

sistem transportasi di daerah sehingga mobilitas orang dan barang dapat 

menunjang pertumbuhan ekonomi dan dapat memenuhi kebutuhan sosial dan 

perniagaan masyarakat. 

 

B. Hubungan Tahapan Pemodelan terhadap Perencanaan Transportasi 

 

Tamin (2000) menjelaskan bahwa tujuan dasar dari perencanaan transportasi 

adalah merencanakan jumlah serta lokasi kebutuhan akan transportasi 

(misalnya menentukan total pergerakan, baik untuk angkotan umum maupun 

angkutan pribadi) pada masa mendatang ataupun padatahun rencana yang 

akan digunakan untuk berbagai kebijakan investasi perencanaan transportasi.  

 

Agustien,dkk (2014) dalam Simposium XVII FSTPT Universitas Jember, 

mengatakan bahwa alternatif moda yang mempunyai aktivitas yang lebih 

besar, waktu tempuh yang lebih singkat, biaya perjalanan yang lebih rendah 

dan bersifat joint tour mempunyai peluang yang lebih besar untuk dipilih. 

 

Akbardin (2014)  dalam Simposium XVII FSTPT Universitas Jember, 

mengatakan bahwa dengan mengetahui potensi pergerakan kawasan pesisir 

berdasarkan hasil produksinya maka akan dapat mengestimasi Model 

Bangkitan Pergerakan berdasarkan kondisi sosio ekonomi, kondisi 

infrastruktur transportasi  dan sarana transportasi di wilayah tersebut.    
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Ardianto (2014)  dalam Simposium XVII FSTPT Universitas Jember, 

mengatakan bahwa kebutuhan transportasi akan terus meningkat seiring 

dengan berkembangnya daerah perkotaan dan bila kebutuhan sarana 

transportasi tidak diimbangi dengan prasarana transportasi (jaringan jalan) 

maka timbul masalah transportasi yang terus berlanjut dan untuk mengatasi 

masalah tersebut maka harus diadakannya suatu manajemen lalulintas yang 

baik. 

 

 Irchan (2014)  dalam Simposium XVII FSTPT Universitas Jember, 

mengatakan bahwa tingginya urbanisasi  dan kepemilikan kendaraan  pribadi 

telah mendorong perkembangan kota menjadi tidak terkendali  dan cenderung 

menjadi urban sprawl, ditambah pula kondisi kemacetan, polusi dan 

konsumsi bahan bakar fosil juga ikut meningkat, diiringi dengan turunnya 

kelayakan huni kota yang perlu adanya penataan pertumbuhannya dengan 

mengaplikasikan kebijakan yang tepat.  

Tamin (1997, dikutip dari  Siregar ,2005) mengatakan bahwa setiap tata guna 

lahan atau sistem kegiatan akan menghasilkan pergerakan dan menarik 

pergerakan dalam proses pemenuhan kebutuhan. Meningkatnya pergerakan 

ini menuntut penyediaan jaringan jalan yang semakin baik pula. 

Ketidakseimbangan antara penyedia jaringan jalan dengan pemakainya akan 

menyebabkan permasalahan lalulintas. Ketimpangan antara peningkatan 

jaringan jalan dan jumlah kendaraan yang melalui jalan tersebut 

menyebabkan berbagai permasalahan, antara lain meningkatnya waktu 

perjalanan, menurunnya kenyamanan pemakai jalan dan sering kali 
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menyebabkan kemacetan lalu lintas. Masalah ini menjadi semakin parah 

akibat adanya pencampuran pergerakan antara lalulintas menerus, regional 

dan lokal. 

Sulistyorini (2010) melakukan penelitian mengenai parameter model 

kombinasi sebaran pergerakan, pemilihan moda dan pemilihan rute 

berdasarkan arus lalulintas pada kondisi pembebanan keseimbangan yang 

lebih realistis untuk jaringan jalan diperkotaan. Manfaat dari penelitian ini 

adalah estimasi MAT dapat dilakukan dalam satu langkah dengan gabungan 

tahapan sebaran pergerakan, pemilihan moda dan pemilihan rute dengan 

menggunakan data arus lalulintas. 

Perencanaan transportasi yang mengikutsertakan potensi wilayah/tata guna 

lahan dalam perhitungannya merupakan metode yang lebih cocok terutama 

untuk perencanaan strategi yang harus mengevaluasi suatu rencana jaringan 

yang diperkirakan memiliki dampak luas terhadap perilaku pemilihan rute di 

dalam jaringan dan seringkali bersifat perencanaan jangka panjang, apalagi 

bagi ddaerah yang belum/kurang berkembang, dimana metoda perencanaan 

transportasi yang akan didasarkan kepada trend lalulintas akan memberikan 

hasil yang kurang baik atau bahkan tidak mungkin dilakukan (Tamin, t.t.). 

 

C. Sistem Transportasi Makro 

 

Sistem menurut Tamin (2000) adalah gabungan beberapa komponen atau 

objek yang saling berkaitan. Dalam sebuah organisasi sistem, perubahan satu 

komponen saja akan menyebabkan perubahan pada komponen lain yang 
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berhubungan dengan sistem tersebut. Dalam memahami dan mendapatkan 

alternatif pemecahan yang terbaik, perlu dilakukan pendekatan secara 

sistemik terhadap sistem transportasi makro. Sistem transportasi makro pada 

dasarnya dapat dipecahkan menjadi beberapa komponen sistem transportasi.  

Sistem Kelembagaan

Sistem Kegiatan Sistem Jaringan

Sistem 

Pergerakan

Sistem Kelembagaan

 

Gambar 2.3 Sistem Transportasi Makro (Tamin,2000). 

 

Pada Gambar 2.3 dapat dilihat pola hubungan antara komponen sistem 

transportasi yang satu dengan yang lainnya. Seperti yang telah dijelaskan 

diatas, bila salah satu komponen berubah, maka akan menyebabkan 

komponen yang lain berubah juga. Untuk lebih jelasnya mengenai keempat 

komponen sistem transportasi diatas, berikut pendeskripsiannya. 

 

1. Sistem Kegiatan 

 

Manusia perlu bergerak karena tidak semua kebutuhannya dapat dipenuhi 

di satu tempat tertentu. Setiap tempat mempunyai jenis kegiatan dan tata 

guna lahan tertentu dan berbeda satu sama lainnya. Dengan adanya tata 
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guna lahan atau sistem kegiatan yang berbeda, akan menyebabkan suatu 

sistem kegiatan akan membangkitkan pergerakan dan akan menarik 

pergerakan dari dan ke daerah tersebut dalam rangka proses pemenuhan 

kebutuhan. Sistem tersebut merupakan sistem pola kegiatan tata guna 

lahan yang terdiri dari sistem pola kegiatan sosial, ekonomi, kebudayaan, 

dan lain-lain. Besarnya pergerakan sangat berkaitan erat dengan jenis dan 

intensitas kegiatan tata guna lahan.  

 

2. Sistem Jaringan 

 

Pergerakan yang berupa pergerakan manusia dan/atau barang tersebut jelas 

membutuhkan moda transportasi (sarana) dan media (prasarana) tempat 

moda transportasi tersebut bergerak. Prasarana transportasi yang 

diperlukan biasa dikenal dengan sistem jaringan. Sistem jaringan yang 

dikenal meliputi jaringan jalan raya, kereta api, bandara, terminal, 

pelabuhan, dan prasarana transportasi lainnya. Sistem jaringan terdiri dari 

simpul (node) dan ruas (link). Simpul biasanya menggambarkan titik 

pertemuan atau titik dimana dapat terjadi perpindahan moda transportasi, 

sedangkan ruas menggambarkan ketersediaan prasarana untuk berpindah 

dari satu simpul ke simpul lainnya. Dalam rangka efektifitas sistem 

jaringan, maka dibuatlah sistem hirarki jaringan yang mengatur beberapa 

tingkatan dalam sistem jaringan yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat 

aksesibiitas dan mobilitas. 

 

Permasalahan yang muncul pada sistem jaringan disebabkan pergerakan 

yang terjadi selalu berubah-ubah baik volume maupun tata guna lahan dan 
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jika sudah ada sistem jaringan yang baru ataupun yang telah diperbaiki, 

dan dapat pula terjadi perubahan volume dan/atau tata guna lahan. Hal-hal 

diatas yang menyababkan sistem jaringan juga harus dapat menjawab 

permasalahan yang akan terjadi terus-menerus ini. Ketika kebutuhan akan 

pergerakan sudah melebihi ketersediaan prasarana, maka harus ada 

perbaikan jaringan  eksisting ataupun pembuatan  jaringan yang baru. 

 

3. Sistem Pergerakan 

 

Interaksi antara sistem kegiatan dan sistem jaringan menghasilkan 

pergerakan manusia dan/atau barang dalam bentuk pergerakan kendaraan 

dan/atau orang. Suatu sistem pergerakan yang aman, cepat, nyaman, 

murah, handal dan sesuai dengan lingkungannya dapat tercipta jika 

pergerakan tersebut diatur oleh sistem rekayasa dan manajemen lalulintas 

yang baik. Permasalahan kemacetan yang selalu terjadi di perkotaaan 

timbul karena kebutuhan akan transportasi lebih besar dari  prasarana 

transportasi yang tersedia ataupun prasarana transportasi tersebut tidak 

berjalan sebagaimana mestinya seperti contohnya parkir di badan jalan 

yang akan mengurangi kapasitas jalan atau digunakannya badan jalan 

untuk tempat berjualan sehingga terjadi juga pengurangan kapasitas jalan 

dan bertambahnya hambatan samping. 

 

Hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem pergerakan antara 

lain adalah dengan cara mengatur teknik dan manajemen lalulintas untuk 

jangka pendek, pembangunan fasilitias angkutan umum  yang  lebih  baik   
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untuk  jangka  pendek  dan  menengah,  atau pembangunan jalan utuk 

jangka panjang. 

 

4. Sistem Kelembagaan 

 

Sesuai dengan perannya, dalam usaha untuk menjamin terwujudnya sistem 

pergerakan yang aman, nyaman, lancar, murah, handal, dan sesuai dengan 

lingkungannya, maka dalam sistem transportasi makro terdapat sebuah 

komponen tambahan yang disebut dengan sistem kelembagaan yang 

meliputi individu, kelompok, lembaga, dan instansi pemerintah serta 

swasta yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap 

komponen sistem tersebut. Di Indonesia, sistem kelembagaan yang 

berkaitan dengan masalah transportasi secara umum adalah sebagai  

berikut : 

a) Sistem Kegiatan 

Bappenas, Bappeda tingkat I dan II, Bangda, Pemda 

b) Sistem Jaringan 

Departemen Perhubungan (Darat, Laut, Udara), Bina Marga 

c) Sistem Pergerakan 

 DLLAJ, Organda, Polantas, Masyarakat 

 

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh elemen-elemen di atas tentunya 

dapat dilaksanakan dengan baik melalui peraturan yang secara tidak 

langsung juga memerlukan sistem penegakan hukum yang baik pula. Jadi, 

secara umum dapat dikatakan bahwa pemerintah, swasta, dan masyarakat 
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berperan dalam mengatasi masalah sistem transportasi ini, terutama 

masalah kemacetan. 

 

D. Pemodelan Interaksi Sistem Kegiatan Dan Sistem Jaringan 

 

Dalam memodelkan transportasi, perlu ditentukan tingkat resolusi yang 

digunakan dalam suatu daerah kajian. Permasalahan ini mempunyai banyak 

dimensi yang meliputi tujuan kajian yang ingin dicapai, jenis peubah perilaku 

yang akan digunakan, dimensi waktu, dan lain-lain. Dalam permasalahan ini 

pemodel akan selalu berhadapan dengan dua batasan yang saling berkaitan, 

yaitu akurasi model dan biaya. Secara prinsip akurasi model yang semakin 

tinggi akan didapat dengan model yang menggunakan definisi sistem zona 

yang mempumyai resolusi tinggi (misalnya jumlah zona yang banyak dengan 

luas yang kecil atau memperhatikan perilaku setiap pergerakan dengan basis 

individu) yang notabene akan membutuhkan data yang sangat banyak 

sehingga biayanya akan sangat tinggi. Dalam hal ini, dapat disimpulkan 

bahwa akurasi model akan mempunyai konsekuensi terhadap biaya. 

 

1. Daerah Kajian 

 

Sistem kota diatur dengan cara yang sangat kompleks – jalan, bangunan, 

dan aktivitas saling berhubungan. Untuk itu dibutuhkan suatu cara untuk 

menyederhanakan hubungan tersebut dengan menekankan pada hal yang 

penting saja. Hal yang harus ditentukan dalam mendefinisikan sistem zona 

(kegiatan) dan sistem jaringan adalah cara membedakan daerah kajian 

dengan daerah atau wilayah lain di luar daerah kajian.  
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Beberapa arahan untuk hal tersebut adalah sebagai berikut : 

a) Dalam menentukan daerah kajian seharusnya sudah dipertimbangkan 

sasaran pelaksanaan kajian, permasalahan transportasi yang akan 

dimodel, dan tipe pergerakan yang akan dikaji, misalnya pergerakan 

berjarak pendek atau panjang, angkutan barang atau penumpang, dan 

lain-lain. 

b) Untuk kajian yang sifatnya sangat strategis, daerah kajian harus 

didefinisikan sehingga mayoritas pergerakan mempunyai zona asal 

dan zona tujuan di dalam daerah kajian tersebut. 

c) Permasalahan yang sama timbul dalam kajian manajemen lalulintas di 

suatu wilayah terbatas karena mungkin kebanyakan pergerakan 

mempunyai zona asal dan tujuan yang, atau kedua-duanya, berada di 

luar batas daerah kajian. 

d) Daerah kajian sebaiknya sedikit lebih luas daripada daerah yang  

diamati sehingga kemungkinan adanya perubahan zona tujuan  atau 

pemilihan rute yang lain dapat teramati. 

Wilayah di luar daerah kajian sering disebut dengan zona eksternal dan 

daerah kajian sendiri dibagi menjadi beberapa zona internal yang 

jumlahnya sangat tergantung dari tingkat ketepatan yang diinginkan. 

Aktivitas tata guna lahan atau sistem kegiatan diasumsikan berada pada 

titik tertentu dalam zona yang disebut dengan pusat zona atau centroid. 

 

2. Zona 

Daerah kajian adalah suatu daerah geografis yang didalamnya terletak 

semua zona asal dan zona tujuan yang diperhitungkan dalam model 
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kebutuhan akan transportasi. Kriteria terpenting daerah kajian adalah 

bahwa daerah tersebut berisikan zona internal dan ruas jalan yang secara 

nyata dipengaruhi oleh pergerakan lalulintas. Daerah kajian untuk suatu 

kajian transportasi dibatasi oleh cordon line atau garis kordon. Dengan 

kata lain, daerah atau zona yang berada di luar batas daerah kajian 

dianggap kurang atau sedikit memengaruhi pergerakan arus lalulintas di 

dalam daerah kajian. 

 

Di dalam batasnya, daerah kajian dibagi menjadi N subdaerah yang disebut 

zona, yang masing-masing diwakili oleh pusat zona. Zona dapat juga 

dianggap sebagai satu kesatuan atau keseragaman tata guna lahan. Pusat 

zona dianggap sebagai tempat atau lokasi awal pergerakan lalulintas zona 

tersebut dan akhir pergerakan lalulintas yang menuju ke zona tersebut. 

Secara umum, batas administrasi sering digunakan sebagai batas zona 

sehingga memudahkan pengumpulan data. Menurut IHT and DTp (1987) 

dalam Tamin (2000), ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam 

menetapkan sistem zona di dalam suatu daerah kajian : 

a) Ukuran zona sebaiknya dirancang sedemikian rupa sehingga galat 

pengelompokan yang timbul akibat asumsi pemusatan seluruh 

aktivitas pada suatu pusat zona menjadi tidak terlalu besar. 

b) Batas zona sebaiknya harus sesuai dengan batas sensus, batas 

administrasi daerah, batas alami, atau batas zona yang digunakan oleh 

kajian terdahulu yang sudah dipandang sebagai criteria utama. 

c) Ukuran zona harus disesuaikan dengan kepadatan  jaringan  yang akan 
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dimodel, biasanya ukuran zona semakin membesar apabila semakin 

jauh dari pusat kota. 

d) Ukuran zona harus lebih besar dati yang seharusnya untuk 

memungkinkan arus lalulintas dibebankan ke atas jaringan jalan 

dengan ketepatan seperti yang diisyaratkan. 

e) Batas zona harus dibuat sedemikian rupa sehingga sesuai dengan jenis 

pola pengembangan untuk setiap zona. 

f) Batas zona harus sesuai dengan batas daerah yang digunakan dalam 

pengumpulan data. 

g) Ukuran zona ditentukan pula oleh tingkat kemacetan. 

 

E. Konsep Perencanaan Transportasi 

 

Seperti yang dijelaskan diatas, transportasi memegang peranan penting dalam 

usaha pemenuhan kebutuhan manusia yang berimplikasi pada kebutuhan 

manusia akan pergerakan dari satu tempat ke tempat lainnya. Oleh karena itu 

dalam membuat sistem transportasi yang baik, perlu adanya perencanaan 

transportasi yang matang. Matang disini maksudnya adalah perencana harus 

dapat memrediksi apa yang akan terjadi selama tahun perencanaan, elemen 

apa saja yang akan terpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung 

akibat adanya pergerakan yang terjadi, aspek apa saja yang akan membuat 

sebuah sistem transportasi yang sudah dibuat tidak bekerja secara maksimal. 

  

Dalam perencanaan transportasi, yang digunakan sebagai model perencanaan 

adalah “Model Perencanaan Transportasi Empat Tahap”. Model perencanaan 

ini merupakan gabungan dari beberapa seri submodel yang masing-masing 
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harus dilakukan secara terpisah dan berurutan. Submodel tersebut antara lain 

aksesibilitas, bangkitan dan tarikan pergerakan, sebaran pergerakan, 

pemilihan moda, pemilihan rute, dan arus lalulintas dinamis. Gambar 2.4 

menunjukkan model perencanaan transportasi serta tahapan-tahapannya. Jenis 

pemodelan seperti sangat kompleks, membutuhkan banyak data dan waktu 

yang lama dalam proses pengembangan dan pengalibrasiannya. Akan tetapi, 

model ini dapat disederhanakan agar dapat memenuhi kebutuhan perencanaan 

transportasi di daerah yang mempunyai keterbatasan waktu dan biaya. 

MODEL 

BANGKITAN 

PERGERAKAN

Asal dan Tujuan

MODEL 

SEBARAN 

PERGERAKAN

Total matriks asal-

tujuan

MODEL 

PEMILIHAN 

MODA

MAT penumpang 

angkutan pribadi

MODEL 

PEMILIHAN RUTE

Arus pada jaringan

Data Perencanaan

Jaringan 

Transportasi

Biaya Perjalanan

Survey 

inventarisasi 

jaringan

Pemodelan Zona

Survey perjalanan 

pada masa sekarang

MAT penumpang 

angkutan umum

 

Gambar 2.4 Model Perencanaan Transportasi Empat Tahap (MPET) (Tamin ,2000). 
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1. Bangkitan dan Tarikan Pergerakan 

Bangkitan pergerakan adalah tahapan pemodelan yang memperkirakan 

jumlah pergerakan yang berasal dari suatu zona atau tata guna lahan. 

Tarikan pergerakan adalah tahapan pemodelan yang memperkirakan 

jumlah pergerakan yang menuju suatu zona atau tata guna lahan. 

Pergerakan lalulintas merupakan fungsi tata guna lahan yang 

menghasilkan pergerakan lalu lintas. 

Tahapan bangkitan pergerakan ini meramalkan jumlah pergerakan yang 

dilakukan oleh seseorang pada setiap zona asal dengan menggunakan data 

rinci mengenai tingkat bengkitan pergerakan, atribut sosio-ekonomi, serta 

tata guna lahan. Contoh informasi penting yang dapat digunakan dalam 

rangka melakukan pemodelan bangkitan tarikan ini  seperti tata guna laha, 

kepemilikan kendaraan, populasi, jumlah pekerja, kepadatan penduduk, 

pendapatan, dan juga moda transportasi yang digunakan. Khusus mengenai 

angkutan barang, bangkitan dan tarikan pergerakan diramalkan dengan 

menggunakan atribut sektor industri dan sektor lain yang terkait. 

 

Bangkitan pergerakan harus dianalisis secara terpisah dengan tarikan 

pergerakan. Jadi, tujuan akhir perencanaan tahapan bangkitan pergerakan 

adalah menaksir setepat mungkin bangkitan dan tarikan pergerakan pada 

masa sekarang, yang akan digunakan untuk meramalkan pergerakan pada 

masa mendatang. Agar dalam memodelkan bangkitan dan tarikan 

pergerakan didapat hasil yang baik, maka perencana harus mengetahui 

jenis-jenis pergerakan agar perencana dapat mengetahui gambaran 
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pergerakan yang terjadi di lapangan. Ada beberapa klasifikasi pergerakan 

yang diklasifikasikan oleh Tamin (2000) : 

a) Berdasarkan tujuan pergerakan 

Berdasarkan tujuan pergerakan, pergerakan diklasifikasikan sebagai 

berikut : 

 Pergerakan ke tempat kerja 

 Pergerakan ke sekolah atau universitas 

 Pergerakan ke tempat belanja 

 Pergerakan untuk kepentingan sosial dan rekreasi, dan 

 Lain – lain 

b) Berdasarkan waktu 

Pada klasifikasi berdasarkan waktu ini, pergerakan dikelompokkan 

menjadi pergerakan pada jam sibuk dan jam tidak sibuk. Proporsi 

pergerakan yang dilakukan oleh setiap tujuan pergerakan sangat 

berfluktuasi atau bervariasi sepanjang hari. 

c) Berdasarkan jenis orang 

Pengelompokan berdasarkan jenis orang ini merupakan salah satu 

jenis pengelompokan yang penting karena perilaku pergerakan 

individu sangat dipengaruhi oleh atribut sosio-ekonomi. Atribut yang 

dimaksud adalah : 

 Tingkat pendapatan; biasanya terdapat tiga tingkat pendapatan di 

Indonesia : tinggi, menengah, dan rendah. 
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 Tingkat kepemilikan kendaraan; biasanya terdapat empat tingkat : 

0, 1, 2 atau lebih dari dua (2+) kendaraan per  rumah tangga. 

Ukuran dan struktur rumah tangga. 

 

Hal penting yang harus diamati adalah bahwa jumlah tingkat dapat 

meningkat pesat dan ini berimplikasi cukup besar bagi kebutuhan akan 

data, kalibrasi model, dan penggunaannya. 

 

2. Sebaran Pergerakan 

Tahap ini merupakan tahap kedua dari empat tahap yang menghubungkan 

interaksi antara tata guna lahan, jaringan transportasi, dan arus lalulintas. 

Besarnya bangkitan dan tarikan pergerakan merupakan informasi yang 

sangat berharga yang dapat digunakan untuk memperkirakan besarnya 

pergerakan antar zona. Akan tetapi, imformasi tersebut tidaklah cukup. 

Diperlukan informasi lain berupa pemodelan pergerakan antarzona yang 

sudah pasti sangat dipengaruhi oleh tingkat aksesibilitas sistem jaringan 

antarzona dan tingkat bangkitan dan tarikan setiap zona. 

 

Pola pergerakan dalam sistem transportasi sering dijelaskan dalam bentuk 

arus pergerakan yang bergerak dari zona asal ke zona tujuan dan selama 

periode waktu tertentu. Matriks Pergerakan atau Matriks Asal-Tujuan 

(MAT) sering digunakan oleh perencana transportasi untuk 

menggambarkan pola pergerakan tersebut. MAT adalah matriks 

berdimensi dua yang berisi informasi mengenai besarnya pergerakan antar 

lokasi (zona) di dalam daerah tertentu. Baris menyatakan zona asal dan 
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kolom menyatakan zona tujuan, sehingga sel matriksnya menyatakan besar 

arus dari zona asal ke zona tujuan. Dalam hal ini, notasi Tid menyatakan 

besarnya arus pergerakan yang bergerak dari zona asal i ke zona tujuan d 

selama selang waktu tertentu. Tabel 2.1 menunjukkan bentuk MAT zona 1 

sampai N. 

Tabel 2.1 Matriks Asal-Tujuan (MAT) (Tamin,2000) 

Zona 1 2 ... N Oi 

1 T11 T12 ... T1N O1 

2 T21 T22 … T2N O2 

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

N TN1 TN2 … TNN ON 

Dd D1 D2 … DN T 

 

Jumlah zona dan nilai setiap sel matriks adalah dua unsur penting dalam 

MAT karena jumlah zona menunjukkan banyaknya sel MAT yang harus 

didapatkan dan berisi informasi yang sangat dibutuhkan untuk 

perencanaan transportasi. Setiap sel membutuhkan informasi jarak, waktu, 

biaya, atau kombinasi ketiga informasi tersebut yang digunakan sebagai 

ukuran aksesibilitas (kemudahan). 

 

Menurut Tamin (2000), Metode untuk mendapatkan MAT dapat 

dikelompokkan menjadi dua bagian utama yaitu metode konvensional dan 
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metode tidak konvensional. Untuk lebih jelasnya, pengelompokan 

digambarkan berupa diagram seperti yang terlihat pada Gambar 2.5. 

Metoda MAT

Metoda 

Konvensional

Metoda tidak 

Konvensional

Metoda Langsung

Metoda Tidak 

Langsung

Model berdasarkan informasi lalulintas :

- Estimasi Matriks Entropi Maksimum 

(EMEM)

- Model Estimasi Kebutuhan Transportasi

- Wawancara di tepi jalan

- Wawancara di rumah

- Metode menggunakan bendera

- Metoda foto udara

- metode mengikuti mobil

Metoda Analogi :

- Seragam

- Rata-rata

- Fratar

- Detroit

- Furness

Metoda Sintesis :

- Model Opportunity

- Model Gravity

- Model Gravity-Opportunity

 

 
Gambar 2.5 Metode Untuk Mendapatkan MAT 

 

a) Metode Konvensional 

Tamin (1988abc) dalam Tamin (2000) mengelompokkan metode 

konvensional menjadi dua bagian utama, yaitu metode langsung dan 

metode tidak langsung. Pada metode langsung, pendekatannya sangat 

tergantung pada hasil pengumpulan data dan survei lapangan, 
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sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang besar, mahal, 

waktu proses yang lama serta hasil akhirnya hanya berlaku untuk 

selang waktu yang pendek saja. Selain itu ada yang membutuhkan 

koordinasi dengan pengguna jalan, sehingga dapat menyebabkan 

gangguan dan tundaan bagi pengguna jalan tersebut. Metode tidak 

langsung lebih mengandalkan prosedur matematis dan pemodelan 

dalam membentuk MAT, tergantung pada jenis data yang digunakan. 

Secara umum, metode tidak langsung dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu metode analogi dan metode sintesis. 

Dari pendekatan penaksiran MAT dengan menggunakan metoda 

langsung dan tidak langsung harus disadari bahwa MAT yang 

didapatkan tidak terlepas dari galat atau kesalahan. Ketepatan dari 

estimasi MAT yang diperoleh sangat tergantung sekali kepada 

kemungkinan timbulnya kesalahan dalam proses penaksirannya. 

Menurut Tamin (1988) dalam Tamin (2000) ketepatan dihasilkan 

dari metoda langsung dan tidak langsung dipengaruhi oleh beberapa 

sumber galat yang dinyatakan sebagai berikut: 

 Keragaman harian/musiman dan galat perluasan data survei. 

Untuk mendapatkan MAT dengan selang waktu tertentu perlu 

dilakukan konversi data asli lapangan dengan menggunakan 

faktor koreksi, akibat dari perpanjangan selang waktu yang 

dilakukan menimbulkan galat pada MAT yang baru. Jenis galat 

yang timbul disebabkan adanya pengaruh keragaman 

harian/musiman pada MAT. 
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 Kesalahan dalam pengumpulan data.  

Kesalahan  ini  terjadi  disebabkan  oleh  faktor manusia yang  

melakukan survei dilapangan dalam proses pengumpulan data. 

Kesalahan tersebut antara lain kekeliruan dalam 

mengidentifikasikan kendaraan, menghitung arus lalulintas, 

kuesioner yang kurang lengkap ataupun kesalahan dalam 

menuliskan informasi. Untuk itu diperlukan pengontrolan yang 

ketat untuk mengurangi tingkat kesalahan yang akan terjadi. 

 Kesalahan dalam pengolahan data. 

Kesalahan ini sering terjadi pada waktu proses pengolahan data 

mentah yang diakibatkan oleh faktor manusia. Biasanya 

kesalahan yang terjadi disebabkan oleh kesalahan dalam 

pengetikan, kesalahan dalam pemberian kode, terjadinya 

perhitungan ganda, adanya data yang hilang atau tidak dapat 

dibaca, kesalahan dalam membuat dan menjalankan program, 

kesalahan membuat file dan lain sebagainya. Salah satu usaha 

untuk mengurangi tingkat kesalahan ini adalah dengan melakukan 

pengontrolan yang ketat pada awal proses pengolahan sampai 

akhir proses. 

 Kesalahan pengambilan sampel. 

Biasanya kesalahan ini terjadi pada waktu survei dimana survei 

yang dilakukan tidak dapat mencakup seluruh pergerakan yang 

terjadi selama selang waktu survei dilaksanakan dan proses 

wawancara atau metode bendera yang dipakai tidak 



30 

 

memungkinkan terambilnya seluruh data yang ada. Hal ini 

disebabkan oleh kesulitan untuk mendapatkan data lapangan 

hingga mencapai 100% disamping alasan lain yaitu tingkat 

kepraktisan di lapangan. 

 Kesalahan kalibrasi. 

Kesalahan ini ditimbulkan oleh kurang akuratnya data yang 

diperoleh karena berupa perkiraan saja seperti misalnya kondisi 

lapangan kerja, tingkat penghasilan, sehingga pada proses 

kalibrasi dilakukan menghasilkan parameter-parameter yang 

kurang tepat. 

 Kesalahan spesifikasi. 

Kesalahan ini terjadi pada proses meramalkan, sehingga model 

yang didapat tidak mencerminkan realita sebenarnya. Semakin 

baik model dihasilkan akan semakin sulit pula proses yang 

dilakukan. Proses yang dilakukan untuk membuat 

penyederhanaan model ini tidak lepas dari faktor kesalahan. 

Perbedaan model yang didapat dengan kenyataan realita yang ada 

harus tersebar normal dengan tingkat penyimpangan sekecil 

mungkin. 

 
1) Metoda Langsung 

Pendekatan ini sudah lama digunakan sehingga permasalahan 

yang timbul berkaitan dengan penggunaannya dapat 

diidentifikasi. Pendekatan ini sangat tergantung pada hasil 
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pengumpulan data dan survei lapangan. Metode ini 

membutuhkan biaya yang cukup besar terutama dalam 

kebutuhan sumber daya manusia, membutuhkan waktu proses 

yang lama, dan memberikan suatu hasil akhir yang hanya 

berlaku untuk selang waktu yang pendek saja. Bahkan ada 

metode yang membutuhkan koordinasi dengan pengguna 

jalan, sehingga dapat menyebabkan gangguan dan tundaan 

bagi pengguna jalan tersebut. Kelemahan-kelemahan ini 

menyebabkan banyak kendala sehingga pendekatan metode 

ini jarang digunakan. 

Beberapa teknik yang tersedia antara lain seperti ditulis 

dalam Tamin (2000), adalah wawancara di tepi 

jalan,wawancara di rumah, metode menggunakan bendera, 

metode foto udara, metode mengikuti-mobil 

2) Metoda Tidak Langsung 

 

 

   Metoda Analogi 

Perkiraan kebutuhan akan pergerakan merupakan bagian 

terpenting dalam proses perencanaan transportasi karena 

kebutuhan akan pergerakan pada masa sekarang maupun 

masa mendatang memiliki pengaruh yang besar terhadap 

kebijakan transportasi dan kebutuhan akan sistem jaringan. 

Pendekatan untuk memperkirakan kebutuhan akan 

pergerakan ini dapat dilakukan melalui pemodelan. 
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Pemodelan adalah penyederhanaan realita yang dilakukan 

dengan menggunakan suatu sistem dalam bentuk unsur 

atau faktor yang dapat dipertimbangkan mempunyai kaitan 

dengan situasi yang akan digambarkan. 

 Metoda Sintesis 

Kelemahan dari metode analogi mendorong 

pengembangan metode alternatif lainnya, yang dikenal 

dengan metode sintesis. Metode ini menggambarkan 

hubungan antara tata guna lahan dan transportasi dalam 

pemodelan. Asumsi yang digunakan antara lain: 

1. Sebelum pergerakan pada masa mendatang 

diramalkan, harus dipahami alasan terjadinya 

pergerakan pada masa sekarang 

2. Alasan tersebut kemudian dimodelkan dengan 

mengikuti hukum alam yang sering terjadi 

Prinsip dari metode ini adalah pergerakan dari zona asal ke 

zona tujuan berbanding lurus dengan besarnya bangkitan 

lalulintas di zona asal dan tarikan lalulintas di zona tujuan, 

serta berbanding terbalik dengan jarak (kemudahan) antara 

kedua zona tersebut. Model ini secara tidak langsung 

membatasi pemodelan pola pergerakan sehingga 

mengurangi jumlah informasi yang dibutuhkan dan survei 

yang harus dilakukan. 
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b) Metoda Tidak Konvensional 

Metode tidak konvensional merupakan suatu metode untuk 

mengestimasi MAT berdasarkan pada data arus lalulintas. Metode ini 

dikembangkan untuk menjawab ketidakpuasan para perencana 

transportasi terhadap metode konvensional. Tujuan dari metode ini 

adalah memberikan pendekatan sederhana untuk menyelesaikan 

masalah yang sama dengan biaya yang lebih murah. 

Keuntungan dari metoda ini adalah proses yang dilakukan lebih 

sederhana kebutuhan akan waktu, biaya dan sumber tenaga yang 

dilibatkan jauh lebih murah dengan hasil yang didapat jauh lebih baik. 

Pendekatan sederhana ini akan memperlakukan pemodelan empat 

tahap dalam suatu proses tunggal. Agar tujuan ekonomis ini dapat 

tercapai, kebutuhan data untuk pendekatan ini harus dibatasi dengan 

perencanaan zona sederhana dan data arus lalulintas pada beberapa 

ruas dan data lain yang lebih murah. 

Arus lalulintas pada suatu ruas jalan dalam suatu jaringan dapat 

diperkirakan sebagai hasil proses pengkombinasian informasi MAT, 

deskripsi sistem jaringan dan pemodelan pemilihan rute (Tamin 2008 

dalam Sulistyorini 2010). Pada setiap ruas jalan dalam suatu jaringan 

jalan, arus lalulintas merupakan hasil dari: 

 Jumlah perjalanan dari zona asal i ke zona tujuan d (Tid), dan 
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 Proporsi jumlah perjalanan dari zona asal i ke zona tujuan d yang 

menggunakan ruas l, yang didefinisikan sebagai l

idp  (0≤ l

idp ≤1). 

Arus lalulintas (Vl) pada suatu ruas jalan l adalah jumlah perjalanan 

antar zona yang menggunakan ruas jalan tersebut, seperti dinyatakan 

dalam persamaan 1.  Dengan mengetahui taksiran l

idp  dan satu set data 

arus lalulintas (Vl), akan diperoleh N
2
 sel Tid dan nilai l

idp  dapat ditaksir 

dengan menggunakan model pemilihan rute. Secara matematis arus 

lalulintas dapat dinyatakan sebagai: 

 
i d

l

ididl .pTV  (1) 

Masalah yang timbul dalam estimasi MAT dengan data arus lalulintas 

menjadi lebih mudah dipecahkan jika metode proporsional dapat 

digunakan karena pada metode tidak-proporsional diperlukan suatu 

proses pengulangan dimana nilai asumsi peubah l

idp  yang digunakan 

untuk menaksir MAT selanjutnya digunakan kembali untuk 

memperbaiki nilai l

idp  tersebut. 

Salah satu kemungkinannya adalah dengan memodel perilaku pemakai 

jalan di dalam daerah kajian. Perilaku pemakai jalan dianggap dapat 

diwakili dengan suatu model kebutuhan akan transportasi tertentu. Arus 

lalulintas dinyatakan sebagai fungsi MAT yang dinyatakan sebagai 

fungsi suatu model kebutuhan akan transportasi dengan parameternya.  

Jadi dasar pemikirannya adalah menerapkan sistem model kebutuhan 
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akan transportasi untuk memperkirakan jumlah pergerakan selama 

selang waktu tertentu. Tujuan utamanya untuk menaksir parameter 

model tersebut dengan menggunakan informasi data arus lalulintas 

(Sulistyorini, 2010). 

 
3. Keterkaitan Metode Tidak Konvensional Terhadap Model   Transportasi 

Empat Tahap 

 

Keterkaitan metode tidak konvensional terhadap model transportasi empat 

tahap yang selama ini sering digunakan adalah seperti Gambar 2.6. Proses 

pemodelan empat tahap merupakan proses berurutan mulai dari tahap 

bangkitan pergerakan dimana dinyatakan dengan notasi Oi dan Dd. Data 

tersebut digunakan sebagai input proses berikutnya yaitu sebaran 

pergerakan yaitu tahapan pembentukan MAT yang dinyatakan dengan 

notasi Tid. Matriks asal tujuan ini dipisahkan menjadi MAT tiap moda 

pada tahap pemilihan moda yang dibedakan menjadi notasi k

idT . MAT tiap 

moda ini dibebankan ke jaringan pada tahapan pemilihan rute dan 

menghasilkan proporsi pergerakan dari zona tertentu ke zona lainnya 

menggunakan ruas jalan tertentu yang dinyatakan dengan notasi l

idp . Hasil 

proses pemilihan rute ini selain nilai proporsi tadi adalah nilai arus 

lalulintas atau lV . 
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Gambar 2.6    Posisi Estimasi MAT Dengan Data Arus Lalulintas Terhadap Model  

Empat Tahap Perencanaan Transportasi. 

Sumber: Sulistyorini (2010)  

Estimasi MAT menggunakan data arus lalulintas ini adalah membalikkan 

proses konvensional empat tahap dimana volume arus lalulintas 

merupakan fungsi dari semua keluaran tiap tahapan dari model empat 

tahap. Informasi data arus lalulintas ini digunakan untuk mengestimasi 

MAT yang secara konvensional merupakan keluaran dari tahapan sebaran 

pergerakan dengan beberapa data masukan seperti bangkitan maupun 

tarikan pergerakan serta matriks biaya perjalanan.  

4. Pemilihan Moda Transportasi 

Besarnya pergerakan yang terjadi antarzona ditentukan oleh besarnya 

bangkitan setiap zona asal dan tarikan setiap zona tujuan serta tingkat 

aksesibilitas sistem jaringan antarzona yang biasanya dinyatakan dengan 
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jarak, biaya, atau waktu (biaya gabungan). Akan tetapi besarnya 

pergerakan yang menggunakan moda transportasi tertentu belum 

teridentifikasi pada tahapan sebaran pergerakan. Untuk itu, dalam tahapan 

pemilihan moda ini akan diidentifikasi besarnya pergerakan antar zona 

yang menggunakan setiap moda transportasi tertentu. 

 

Pemilihan moda mungkin merupakan model terpenting dalam perencanaan 

transportasi. Hal ini disebabkan karena peran kunci dari angkutan umum 

dalam berbagai kebijakan transportasi. Menurut Tamin (2000) ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan moda, antara lain: 

a) Karakteristik pengguna jalan yang melakukan pergerakan antara lain 

pemilik kendaraan pribadi, struktur rumah tangga dan tingkat 

pendapatan. 

b) Karekteristik pergerakan 

c) Tujuan pergerakan, waktu terjadi pergerakan, biaya pergerakan, 

ketersediaan ruang dan tarif parkir. 

d) Faktor kualitatif, antara lain: kenyamanan dan keamanan, keandalan 

dan keteraturan. 

 

5. Pemilihan Rute 

Prosedur pemilihan rute bertujuan untuk memodelkan perilaku pelaku 

pergerakan dalam memilih rute yang menurutnya rute terbaik. Dengan kata 

lain, dalam proses pemilihan rute, pergerakan antara dua zona (yang 

didapat dari tahap sebaran pergerakan) untuk moda tertentu (yang didapat 

dari tahap pemilihan moda) dibebankan ke rute tertentu yang terdiri atas 
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ruas jaringan jalan tertentu (atau angkutan umum). Jadi, dalam pemodelan 

pemilihan rute ini dapat diidentikasi rute yang akan digunakan oleh setiap 

pengendara sehingga akhirnya didapat jumlah pergerakan pada setiap ruas 

jalan. 

 

Tamin (2000) berpendapat bahwa tujuan tahap ini adalah mengalokasikan 

setiap pergerakan antarzona ke berbagai rute yang paling sering digunakan 

oleh seseorang yang bergerak dari zona asal ke zona tujuan. Keluaran 

tahap ini adalah informasi arus lalu lintas (Traffic Flow Information) pada 

setiap ruas jalan, beserta informasi mengenai hambatan-hambatan pada 

ruas tersebut seperti; jarak, waktu tempuh, biaya dan hambatan lainnya. 

 

Tahap pemilihan rute akan memerlukan data-data input yang dianalisis 

sehingga menghasilkan sebuah keluaran (produk) pilihan rute, yaitu: 

a) Masukkan (input) pemilihan rute: 

Sebelum dilakukan analisis pemilihan rute, input data berikut harus 

sudah tersedia: 

1) Data jarak, waktu, biaya tiap-tiap ruas dalam jaringan jalan yang 

menghubungkan zona asal i dengan zona tujuan j. 

2) Sebaran perjalanan antarzona (sekarang dan masa datang), data 

ini didapat dari MAT (Matriks Asal - Tujuan). 

3) Data kapasitas ruas-ruas jalan dalam jaringan tersebut. 

4) Data jaringan yang menghubungkan pusat-pusat zona dengan 

rincian tentang waktu perjalanan dan kecepatan rencana. 

5) Keluaran (produk) pemilihan rute: 
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Hasil analisis pemilihan rute ini akan menghasilkan informasi 

berharga bagi pihak-pihak tertentu, terutama Dinas Prasarana Jalan, 

berupa: 

 Jumlah (volume) arus perjalanan kendaraan atau manusia yang 

melewati setiap ruas dalam jaringan jalan yang menghubungkan 

zona asal i dengan zona tujuan j. 

 Jumlah (volume)  arus perjalanan  kendaraan  atau  manusia yang 

membelok pada persimpangan utama. 

 Data untuk menentukan kecepatan rata-rata dan waktu perjalanan 

masukan bagi pengevaluasian. 

 Data jumlah kilometer kendaraan atau jam pengoperasian 

masukan bagi pengevaluasian yang ekonomis.  

Perbedaan dalam tujuan dan persepsi menghasilkan proses penyebaran 

kendaraan pada setiap rute yang dalam hal ini disebut proses stokastik 

dalam proses pemilihan rute.  Efek stokastik timbul karena adanya 

perbedaan persepsi setiap pengendara tentang biaya perjalanan, 

sedangkan efek batasan kapasitas timbul karena biaya perjalanan 

(dalam hal ini komponen waktu tempuh) tergantung pada arus lalu 

lintas. Tetapi sebaliknya, jika unsur stokastik dihilangkan, maka 

perhitungan kapasitas jalan (V/C ratio) sangat diperlukan. Dua unsur 

yang ekstrim dan kontroversial ini mengakibatkan terdapatnya 4 

(empat) metode dalam analisis pemilihan rute seperti pada Tabel 2.2 

berikut ini. 
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Tabel 2.2 Klasifikasi Model Pemilihan Rute (Tamin,2000) 

Kriteria 

Efek stokastik dipertimbangkan ? 

Tidak Ya 

Efek batasan 

kapasitas 

dipertimbangkan ? 

Tidak All-or-nothing 

Stokastik murni  

(Dial, Burrell) 

Ya 

Keseimbangan 

Wardrop 

Keseimbangan-

pengguna-stokastik 

(KPS) 

 

F. Program Saturn 

 

1. Umum 

 

SATURN (Simulation and Assignment of Traffic in Urban Road Network)  

adalah suatu perangkat lunak komputer yang dikembangkan oleh Institute 

of Transport Studies, University of Leeds. Program ini mempunyai empat 

fungsi dasar, yaitu: 

a) Sebagai suatu kombinasi model simulasi dan pembebanan lalu lintas 

untuk keperluan analisis perencanaan manajemen lalu lintas yang 

meliputi jaringan yang relatif lokal (pada umumnya sampai dengan 

100 sampai 200 simpul). 

b) Sebagai suatu model pembebanan untuk analisis pada jaringan jalan 

yang lebih besar (sampai dengan 10.000 ruas). 

c) Sebagai suatu model simulasi untuk suatu persimpangan. 

d) Sebagai suatu basis data jaringan dan sistem analisis. 
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SATURN dapat berfungsi juga baik sebagai model pembebanan maupun 

model simulasi simpang murni. Sebagai model pembebanan, tundaan 

direpresentasikan oleh suatu kurva kecepatan-arus. SATURN juga 

dilengkapi dengan standar model pembebanan lainnya, seperti All or 

Nothing, Keseimbangan Wardrop, Pembebanan Multi Rute Burrel (SUE), 

dan lain-lain. 

 

SATURN juga dapat digunakan untuk mengestimasi matriks perjalanan 

yang menggunakan data arus lalu lintas atau memperbaharui suatu matriks 

yang sudah ada, sebagai bagian dari iterasi eksternal menggunakan 

keluaran dari pembebanan terakhir dalam proses iterasi. Untuk itu 

digunakan modul SATME2 yang menggunakan metode ME2 (Matrix 

Estimation for Maximum Entropy). 

 

2. Struktur Model Pembebanan SATURN 

 

Secara umum struktur dari model pembebanan dalam program SATURN 

dapat digambarkan pada Gambar 2.7 Struktur Umum Model Pembebanan 

SATURN.  

 

Gambar 2.7 Struktur Umum Model Pembebanan SATURN. 
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Terdapat dua data masukan yaitu matriks perjalanan (asal - tujuan) 

dan jaringan yang merupakan struktur model dimana matriks 

perjalanan ditempatkan. Keduanya merupakan masukan pada 

model pemilihan rute yang mengalokasikan perjalanan pada rute-

rute tertentu dengan hasil berupa total arus lalu lintas sepanjang 

ruas dan biaya (atau waktu tempuh). 


