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ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR PENENTU NILAI WAKTU DI KOTA
GORONTALO

MUHAMMAD FADILLAH DALIUS
Mahasiswa Magister Teknik Sipil

Universitas Lampung

Kota Gorontalo merupakan kota yang sedang berkembang, perkembangan ini tentu
berpengaruh terhadap pertumbuhan transportasi di Kota Gorontalo. Pertumbuhan
transportasi ini dapat menyebabkan permasalahan – permasalahan lalulintas seperti
Kemacetan, Polusi Udara, dan lainnya oleh karenanya diperlukan perencanaan
transportasi yang baik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu hal yang
perlu diperhatikan dalam perencanaan transportasi ini adalah nilai waktu. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penentu nilai waktu di Kota
Gorontalo.

Data yang digunakan dalam analisis diperoleh berdasarkan survei ke penduduk
Kota Gorontalo menggunakan google form. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Analisis Deskriptif dan Regresi Linear Berganda. Terdapat
beberapa Faktor yang mempengaruhi nilai waktu perjalanan di Kota Gorontalo
yaitu Status Pekerjaan, Pendapatan, Waktu Perjalanan dan Biaya Perjalanan.
Besarnya nilai waktu yang diperolah dari analisis yang dilakukan untuk Kota
Gorontalo adalah sebesar Rp 14.359,00/jam. Jika dibandingkan dengan dengan
nilai waktu di Kota Bandar Lampung, nilai waktu di Kota Gorontalo lebih kecil dari
nilai waktu di Kota Bandar Lampung. Hal ini dikarenakan karena luas wilayah kota
Gorontalo lebih kecil dibandingkan luas wilayah Kota Bandar Lampung. Semakian
Kecil luas suatu wilayah maka jarak perjalanan akan semakin kecil dan biaya yang
dikeluarkan untuk perjalanan pun akan semakin kecil.

Kata kunci: Nilai Waktu, Faktor Penentu Nilai Waktu, Regeresi Linear Berganda,
Gorontalo



ABSTRACT

ANALYSIS OF THE DETERMINANTS OF THE VALUE OF TRAVEL TIME
in GORONTALO CITY

MUHAMMAD FADILLAH DALIUS
Master of Civil Engineering students

University of Lampung

Gorontalo City is a developing city, this development certainly affects the growth
of transportation in Gorontalo City. This growth may cause traffic problems such
as Congestion, Air Pollution, and others, therefore an appropriate transportation
planning is needed to overcome these problems. One thing that needs to be
considered in planning this transportation is the time value. The purpose of this
study is to analyze the determinants of time value in Gorontalo City.

The data used in the analysis was obtained based on a survey to residents of
Gorontalo City using google form. The method used in this research is Descriptive
Analysis and Multiple Linear Regression. There are several factors that affect the
value of travel time in Gorontalo City, namely Job Status, Income, Travel Time and
Travel Costs. The amount of time value obtained from the analysis carried out for
the City of Gorontalo is Rp. 14,359,00/hour. When compared with the time value
in Bandar Lampung City, the time value in Gorontalo City is smaller than the time
value in Bandar Lampung City. This is because the area of the city of Gorontalo is
smaller than the area of the city of Bandar Lampung. The smaller the area, the
smaller the trip and the smaller the cost for the trip
.

Keywords: Value of travel time, factor that affect the value of travel time, Multiple
Linear Regression
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Gorontalo merupakan kota yang sedang berkembang, hal ini tidak

terlepas dari perkembangan jumlah penduduknya. Pada tahun 2014 jumlah

penduduk Kota Gorontalo sebesar 368.149 jiwa, meningkat pada tahun 2015

berjumlah 370.441 jiwa, 372.856 jiwa pada tahun 2016, 374.923 jiwa pada

tahun 2017, dan pada tahun 2018 berjumlah 377.048 jiwa (bps Kota Gorontalo,

2021). Dilihat dari data tersebut rata – rata setiap tahun jumlah penduduk Kota

Gorontalo selalu meningkat sebesar 0,6 %. Peningkatan jumlah penduduk

tersebut akan diikuti oleh peningkatan kebutuhan transportasi masyarakat.

Transportasi merupakan kebutuhan turunan karena adanya kegiatan

masyarakat, baik secara individu maupun kelompok(Siswanto, 2013).

Keterbatasan sarana dan prasarana transportasi untuk memenuhi kebutuhan

pergerakan tersebut akan menimbulkan permasalahan lalulintas. Permasalahan

lalu lintas yang sering terjadi yaitu kemacetan, kecelakaan lalu lintas, tundaan,

serta polusi udara. Sehingga Peran Pemerintah selaku pengambil keputusan

sangat diperlukan untuk menentukan alternatif perencanaan transportasi apa

yang akan diterapkan di Kota Gorontalo.
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Salah satu variable yang diperlukan dalam perencanaan transportasi untuk

menghitung manfaat alternatif pemecahan permasalahan transportasi adalah

nilai waktu. Nilai waktu ini digunakan untuk menghitung biaya transportasi

yang bisa dihemat jika kehilangan waktu perjalanan akibat kemacetan bisa

dihindari. Nilai waktu merupakan nilai yang menunjukan jumlah uang yang

bisa dihemat jika kehilangan waktu akibat keterlambatan atau tundaan bisa

dihindari. Salah satu tujuan dari perencanaan transportasi adalah bagaimana

pelaku perjalanan bisa mempersingkat waktu perjalanannya. Kegiatan

investasi pada proyek pembangunan infrstruktur trasportasi selalu

memperhatikan tinggi atau rendahnya kecepatan perjalanan yang ditempuh

pengguna jalan, baik penumpang, pengemudi, maupun barang yang di angkut

(Hamilton, 2000). Sehingga penghitungan nilai waktu digunakan untuk

mengkonversi keuntungan dalam bentuk uang. Ada beberapa faktor yang

mempengaruhi nilai waktu yaitu (Pinem, 2015):

a. Tingkat Pendapatan atau Penghasilan

b. Panjang Perjalanan

c. Moda Perjalanan

d. Periode Waktu

e. Maksud Perjalanan

f. Kondisi Lingkungan

Pada penelitian ini akan dianalisis dari beberapa faktor yang mempengaruhi

nilai waktu perjalanan masyarakat di Kota Gorontalo. Faktor – faktor yang

ditinjau disintesa dari beberapa penelitian yang terkait baik di dalam maupun
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di luar negeri untuk pertimbangan pengambilan keputusan kebijakan

transportasi apa yang akan diambil.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Menganalisisi faktor - faktor apa saja yang sangat mempengaruhi

penentuan nilai waktu perjalanan masyarakat di Kota Gorontalo.

2. Menganalisis dan mengembangkan model nilai waktu perjalanan

masyarakat berdasarkan pengelompokannya.

3. Menentukan besarnya nilai waktu perjalanan masyarakat di Kota Gorontalo

berdasarkan pengelompokannya.

1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

a. Dapat mengetahui faktor apa yang paling mempengaruhi penentuan nilai

waktu yang digunakan masyarakat di Kota Gorontalo.

b. Dapat memberikan masukan kepada pihak pemerintah, masyarakat, serta

pihak – pihak terkait bagaimana mencari besaran nilai waktu sebagai

komponen dalam perencanaan transportasi.

c. Dapat memberikan sumbangsih wawasan dalam bidang ilmu transportasi,

khususnya tentang nilai waktu.
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1.4. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus maka perlu diberikan batasan pembahasan

sebagai berikut:

a. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil dari pengisian

kuisioner oleh para responden.

b. Penelitian dilakukan hanya mengambil moda transportasi yang digunakan

masyarakat di Kota Gorontalo berdasarkan kriteria yang ditentukan.

c. Faktor – faktor yang ditinjau dalam penentuan nilai waktu berdasarkan

sintesa dari beberapa penelitian terkait yang diuji dengan SPSS.

d. Pengelompokan model nilai waktu dan besarannya didasarkan pada faktor

– faktor pengaruh setelah dianalisis menggunakan SPSS.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Transportasi

Transportasi atau angkutan menurut Undang – undang No. 14 Tahun 1992

tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan adalah pemindahan orang dan/atau

barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.

Sedangkan pengertian lain dari transportasi merupakan proses pergerakan

seseorang atau barang dari satu tempat ke tempat lainya dengan Teknik atau

cara tertentu dengan maksud dan tujuan tertentu (Miro,2005). Transportasi

terdiri dari gabungan beberapa unsur yaitu:

1. Manusia atau orang, yang menggunakan tranportasi;

2. Barang, yang dibutuhkan oleh manusia;

3. Kendaraan, merupakan sarana transportasi dan

4. Jalan, merupakan prasarana transportasi

Trasnportasi dapat dikatakan baik jika dari segi keselamatan, aksesbilitas yang

tinggi, kapistas mencukupi, teratur, lancer, tepat waktu, nyaman ekonomis,

aman, tertib, rendah polusi dan beban masyarakat rendah. Transportasi yang

baik sangat diperlukan mengingat bahwa trasnportasi merupakan urat nadi

dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan dan

keamanan (Harlan Pangihutan, 2011).
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Ciri – ciri transpotasi menurut Djoko Setjowarno dan Frazila:

1. Kecepatan, meunjukkan berapa lama waktu yang diperlukan untuk

melakukan pergerakan antar lokasi satu ke lokasi lainnya.

2. Tersedianya pelayanan (Availability of Service), berhubungan dengan

kemampuan transportasi untuk menyelenggarakan hubungan antar dua

lokasi.

3. Pengoperasian yang diandalkan (Dependability of Operation), menunjukan

perbedaan – perbedaan yang terjadi antara kenyataan dan jadwal yang

sudah ditentukan.

4. Kemampuan (Capability), adalah kemampuan untuk dapat menangani

segala bentuk dan keperluan akan pengankutan.

5. Frekuensi merupakan banyaknya Gerakan atau hubungan yang

dijadwalkan.

2.2. Sebab Terjadinya Pergerakan

Secara umum maksud perjalanan seseorang dapat dibedakan berdasarkan ciri

dasarnya, ada yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, budaya, Pendidikan,

maupun kegiatan agama. Jika dilakukan penelitian lebih dalam tentu akan

diketahui kenyataan bahwa lebih dari 90% perjalanan berbasis tempat tinggal.

Dalam hal ini artinya seseorang melakukan perjalanan dari tempat tinggal

(rumah) dan mengakiri perjalanan Kembali ke rumah. Berikut merupakan

penyebab terjadinya pergerakan dapat dibedakan berdasarkan maksud

pergerakan:



7

Tabel 2.1. Klasifikasi pergerakan orang di perkotaan berdasarkan maksud
pergerakan.

Aktivitas Klasifikasi
perjalanan Keterangan

I. EKONOMI

a. Mencari nafkah b.
Mendapatkan

barang dan pelayanan

1. Ke dan dari tempat
kerja

2. Yang berkaitan dengan
bekerja

3. Ke dan dari toko dan
keluar untuk keperluan
pribadi yang berkaitan
dengan belanja atau
bisnis pribadi

Jumlah orang yang
bekerja tidak tinggi, sekitar
40−50% penduduk.
Perjalanan yang berkaitan
dengan pekerja termasuk:
a. pulang ke rumah
b. mengangkut barang c. ke
dan dari rapat Pelayanan
hiburan dan rekreasi
diklasifikasikan secara
terpisah, tetapi pelayanan
medis, hukum,dan
kesejahteraan termasuk
disini

II. SOSIAL

Menciptakan, menjaga
hubungan pribadi

1. Ke dan dari rumah
teman

2. Ke dan dari tempat
pertemuan bukan di
rumah

Kebanyakan fasilitas
terdapat di lingkungan
keluarga dan tidak
menghasilkan banyak
perjalanan.
Butir 2 juga terkombinasi
dengan perjalanan

III. PENDIDIKAN 1. Ke dan dari sekolah,
kampus dan lain-lain

Hal ini terjadi pada
sebagian besar penduduk
yang berusia
5−22 tahun. Di negara
sedang berkembang
jumlahnya sekitar 85%
penduduk.

IV. REKREASI
DAN HIBURAN

1. Ke dan dari tempat
rekreasi

2. Yang berkaitan dengan
perjalanan dan
berkendaraan untuk
rekreasi

Mengunjungi restoran,
kunjungan sosial, termasuk
perjalanan pada hari libur.

V. KEBUDAYAAN 1. Ke dan dari tempat
ibadah

2. Perjalanan bukan
hiburan ke dan dari
daerah budaya serta
pertemuan politik

Perjalanan kebudayaan
dan hiburan
sangat sulit dibedakan.

Sumber: LPM-ITB (1996, 1997ac) dalam Tamin (2008)
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2.3. Waktu Terjadinya Pergerakan

Waktu terjadinya pergerakan setiap orang bergantung dengan jenis kegiatan

yang akan dilakukannya. Pada umumnya orang memulai kegiatan pada pagi

hari, baik ke sekolah, ke tempat bekerja, ataupun ke tempat lainnya dan pulang

pada siang atau sore hari. Salah satu permasalahan lalulintas yang dapat terjadi

dari hal tersebut adalah saat orang – orang secara bersamaan melakukan

kegiatan pergerakan sehingga menimbulkan penumpukan lalulintas di sekitar

lokasi tersebut.

Pada kondisi diatas disebut “jam puncak” atau peak hours. Dalam sehari

kondisi jam puncak dapat terjadi sebanyak tiga kali jam puncak, yaitu pagi hari

saat orang berangkat bekerja/sekolah, siang hari saat jam istirahat/pulang

sekolah, dan sore hari saat pulang bekerja, dll. Berdasarkan pengamatan yang

dilakukan oleh Rudi Azis jam puncak terjadi pada waktu sebagai berikut:

1. Puncak Pagi : 06.00 – 08.00

2. Puncak Siang : 12.00 – 14.00

3. Puncak Sore : 16.00 – 18.00

Pola Variasi jam puncak harian setiap daerah pun berbeda – beda tergantung

deengan karakteristik daerah masing – masing. Misalnya daerah industry

berbeda dengan CBD berbeda pula dengan daerah pariwisata. Informasi ini

sangat penting bagi perencana transportasi untuk mengetahui beban puncak

yang diterima oleh jalan raya.
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Gambar 2.1. Waktu terjadinya Pergerakan

Jadi jika ditinjau keseluruhan, pola perjalanan setiap hari suatu kota merupakan

gabungan dari pola perjalanan dengan maksud bekerja, pendidikan, berbelanja,

dan kegiatan sosial lainnya. Pola perjalanan yang diperoleh dari penggabungan

ketiga pola perjalanan di atas terkadang disebut juga pola variasi harian, yang

menunjukkan tiga waktu puncak, yaitu waktu puncak pagi, waktu puncak

siang, dan waktu puncak sore.

Dengan mengetahui jam puncak yang terjadi, maka akan sangat membantu

dalam menata arus lalulintas sehingga permasalahan lalulintas seperti

kemacetan dapat dihindari dan lalulintas dapat berjalan dengan lacar, nyaman

dan aman.

2.4. Pola Perjalanan Orang

Kota-kota besar Eropa mengadopsi konsep kota kompak untuk memecahkan

masalah lingkungan global. Di Jepang konsep kota kompak sangat penting,

dan ini adalah alat yang disahkan oleh perencanaan kegiatan pusat. Kota juga
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dapat mencegah penyebaran orang, dan mengurangi kemacetan serta

mengurangi penglaju jarak jauh. Tingkatkan tingkat hunian di tengah kota

dan pengawasan secara efektif. Pembangunan pinggiran kota merupakan

pilihan mutlak dari serangkaian kebijakan (Yamane, 2005).

Gambar di bawah mengilustrasikan dua situasi yang terjadi di kebanyakan

kota saat ini dan kota yang padat. Di kota yang padat, tinggal di pusat kota

akan sangat menghemat waktu bepergian dari rumah ke kantor. Alhasil,

ketersediaan waktu pun semakin meningkat kebebasan untuk terlibat dalam

aktivitas lain. Tinggal di pusat kota, tempat kerja akan lebih dekat dengan

demikian berpindah dari mobil ke angkutan umum atau transportasi berjalan

kaki dan bersepeda (Anususanto, 2011).

Perilaku perjalanan yang terjadi di perkotaan di Indonesia memiliki kesamaan

pola antar kota lain. Di pagi hari, gelombang keliling mengarah ke pusat

aktivitas, seperti pusat kantor, pusat perdagangan, sekolah aktivitas sehari-

hari. Bersamaan dengan itu, pada sore hingga malam hari arah perjalanan

berlawanan dengan pagi hari yaitu menuju tempat tinggal masing-masing.

Gambar 2.2. Struktur Kota
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Perjalanan dibentuk oleh aktivitas yang tidak dilakukan di tempat tinggal,

sehingga peruntukan penggunaan lahan di kota akan sangat mempengaruhi

cara perjalanan masyarakat. Dalam hal ini sebaran spasial yang memegang

peranan sangat penting adalah sebaran spasial kawasan industri, perkantoran

dan kawasan pemukiman.

Pola sebaran spasial ketiga jenis penggunaan lahan tersebut memainkan peran

yang sangat penting dalam menentukan cara orang melakukan perjalanan,

terutama yang memiliki niat bekerja. Tentu saja, distribusi spasial pertokoan

dan area pendidikan juga berperan. Namun, mengingat rasio keduanya tidak

terlalu penting, distribusi yang pertama akan sangat mempengaruhi cara

perjalanan orang.

2.5. Nilai Waktu

Nilai waktu adalah jumlah uang yang bersedia dihabiskan (atau disimpan)

seseorang untuk menghemat satu unit waktu perjalanan. Nilai waktu biasanya

sebanding dengan pendapatan per kapita Proporsi tetap dengan tingkat

pendapatan. Ini didasarkan pada asumsi berikut: Sehubungan dengan

pengeluaran, waktu tempuh tetap konstan dari waktu ke waktu konsumen.

Dengan sedikit atau tanpa absen, ini adalah asumsi yang cukup berani data

empiris mendukungnya (Tamin, 2000). Ada empat hal pokok yang harus

diperhatikan, antara lain:

1. Secara konvensional, nilai waktu diperkirakan dengan memperhatikan

nilai uang yang berlaku, juga mengikutkan dasar-dasar lain yang dapat

dipertimbangkan.
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2. Sifat dari waktu yang dihemat adalah relevan terhadap defenisi.

3. Waktu hanya akan mempunyai nilai dalam hubungan dengan

penggunaan waktu yang dihemat. Sifat waktu ini bisa relevan dengan

defenisi.

4. Penerima keuntungan dari penghematan waktu harus diidentifikasi.

Faktor – faktor yang mempengaruhi nilai waktu perjalanan adalah sebagai

berikut:

1. Tingkat Pendapatan (Penghasilan)

Nilai waktu tempuh biasanya diukur sebagai persentase pendapatan.

Tingkat pendapatan yang tinggi akan membuat waktu perjalanan lebih

berharga daripada orang dengan tingkat pendapatan rendah.

2. Panjang Perjalanan

Nilai waktu yang dihemat dalam kerangka biaya-manfaat

mengasumsikan bahwa nilai satu menit yang dihemat oleh perjalanan

singkat tidak sama dengan nilai satu menit yang dihemat oleh

perjalanan panjang.

3. Moda Perjalanan

Kenyamanan dan pilihan metode alokasi waktu (membaca, istirahat,

dll.) Merupakan pertimbangan penting dalam mengambil keputusan

saat memilih mode, dan faktor-faktor ini akan mempengaruhi ukuran

nilai waktu. Penghitungan nilai waktu reguler tidak dapat membedakan

efek ini. Namun, beberapa peneliti mengklaim bahwa nilai waktu

tempuh antar penumpang lebih rendah dibandingkan dengan
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pengemudi atau pengemudi. Ini karena penumpang tidak harus

menghadapi situasi stres saat mengemudi

4. Priode Waktu

Para pekerja dapat menilai bahwa waktu di hari kerja lebih besar dari

pada akhir pekan atau akhir pekan. Setelah terpenuhinya kebutuhan

kegiatan waktu kerja, jika waktu staf terbatas maka terdapat perbedaan

waktu evaluasi, dengan kata lain waktu luang staf terbatas karena

persyaratan waktu kerja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

nilai jam kerja pada hari biasa akan lebih besar dibandingkan pada hari

libur atau akhir pekan.

5. Tujuan Perjalanan

Tujuan perjalanan juga memengaruhi nilai waktu, dan waktu dievaluasi

secara berbeda sesuai dengan tujuan perjalanan yang berbeda. Ini

bertujuan untuk memecahkan masalah apakah perbedaan tersebut

disebabkan oleh faktor lain (seperti jangka waktu, sosial ekonomi,

karakteristik penumpang atau tujuan perjalanan itu sendiri). Misalnya,

perjalanan pulang pergi (kerja) memiliki nilai waktu yang lebih tinggi

daripada perjalanan liburan.

6. Kondisi Lingkungan

Variabel kenyamanan biasanya mempengaruhi model pemilihan mode

sebagai bentuk kompensasi langsung untuk fungsi tingkat layanan dari

pemilihan mode. Asumsi lain adalah bahwa variabel-variabel ini akan

mengubah evaluasi waktu, sehingga harus dimasukkan sebagai produk
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utilitas, atau sebagai variabel kemudahan umum, yang tentu saja dapat

dimasukkan dalam nilai waktu.

2.6. Analisis Statistika

Pada penelitian ini diperlukan perhitungan statistik, mencakup tahapan

penyajian data yang informatif hingga analisis regresi linier yang

dimaksudkan dalam tujuan penelitian.

1. Istilah Dasar Statistik

a. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulan. Populasi tidak hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-

benda, dan tidak sekedar jumlah, namun meliputi karakteristik atau

sifat.

b. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki

oleh sebuah populasi, di mana apa yang dipelajari dari sampel tersebut

maka akan mendapatkan kesimpulan yang akan diberlakukan untuk

populasi.

c. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis

kepada responden untuk dijawab.

d. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk

menggambarkan atau menganalisis suatu statistik hasil penelitian,

tetapi tidak digunakan untuk membuat kseimpulan yang lebih luas.
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e. Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk

menganalisis data sampel, dan hasilnya akan digeneralisasikan untuk

populasi dimana sampel diambil.

2. Jenis Data

a. Berdasarkan cara memperoleh data, dikelompokkan menjadi data

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan

langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari

penelitian sebelumnya atau sumber-sumber yang sudah ada.

b. Berdasarkan bentuknya, data dikelompokkan menjadi data kualitatif

dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-

kata atau kalimat, sedangkan data kuantitatif adalah data yang

berbentuk angka.

c. Berdasarkan sifatnya, data kuantitatif dikelompokkan menjadi:

1) Data nominal

Data yang diterapkan berdasarkan penggolongan atau

kategorisasi. Data ini bersifat diskrit dan saling berpisah antara

golongan yang satu dengan yang lain. Contohnya data tentang

pendapat responden terhadap kenaikan iuran (setuju/tidak setuju).

2) Data ordinal

Data yang berjenjang atau berbentuk peringkat. Oleh karena itu,

jarak antara satu data dengan yang lain mungkin tidak sama.

Contohnya data tentang rangking pelajar.
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3) Data interval

Data yang dapat dikelompokkan berdasarkan ukuran

(satuan/unit) yang sama; dapat diurutkan berdasarkan kelompok

tersebut sebagaimana data ordinal. Contohnya data hasil

wawancara atau kuesioner yang menunjukkan skala pilihan,

misalnya skor 1 untuk sangat tidak setuju, skor 2 untuk tidak

setuju, skor 3 untuk tidak berpendapat, skor 4 untuk setuju, dan

seterusnya.

4) Data rasio

Merupakan data yang menghimpun semua sifat yang dimiliki

ketiga jenis data a, b, dan c. Contohnya data hasil pengukuran

berat benda. Benda seberat 1 kg berbeda secara nyata dengan

benda seberat 2 kg, ukuran dapat diurutkan dari yang paling berat

hingga paling ringan. Perbedaan berat antara benda 2 kg dengan

benda 1 kg memiliki interval sama dengan perbedaan antara

benda 3 kg dengan 2 kg.

Jenis-jenis data tersebut digunakan dalam input data pada software

hitung statistik baik SPSS maupun Microsoft Excel, untuk mewakili

variabel- variabel seperti jenis kelamin, pendapatan, status, dan usia.

3. Dasar-Dasar Statistik Deskriptif

a. Teknik Dasar Pengelompokan Data

Jika jumlah sampel yang diteliti banyak, maka diperlukan

pengelompokan sampel ke dalam interval-interval kelas. Untuk
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melakukan hal tersebut, perlu identifikasi nilai sampel terkecil

(Xmin), nilai sampel terbesar (Xmaks), dan jumlah data (n). Ketiga

nilai tersebut digunakan untuk menentukan jangkauan (range),

banyak kelas, dan panjang interval kelas.

j = Xmaks - Xmin ............................................................................................................. (2.1)

k = 1 + 3,3 log n (rumus Struges) .............................................(2.2)

i = ...........................................................................................(2.3)

dengan:

j = jangkauan

k = banyaknya kelas

i = Panjang interval kelas (bernilai ganjil lebih baik)

n = banyaknya data

b. Mean

Teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari

kelompok tersebut. Rata-rata ini diperoleh dengan menjumlahkan

data seluruh individu dalam kelompok itu, kemudian dibagi dengan

jumlah individu yang ada pada kelompok tersebut. Rumusnya adalah:

X̄ =


.......................................................................................(2.4)

X̄ = rataan (rata – rata)

X = jumalah keseluruhan data
n = banyaknya data
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c. Median dan Modus

Median dapat didefinisikan sebagai nilai tengah yang memisahkan

data yang tinggi dan data yang rendah. Sedangkan modus (mode)

adalah nilai data yang paling sering muncul.

Rumus median untuk data berjumlah ganjil adalah:

Me =
( )

..............................................................................(2.5)

Sedangkan median untuk data berjumlah genap adalah:

Me =
( ) ( )

.......................................................................(2.6)

d. Standar Deviasi

Standar deviasi atau simpangan baku digunakan untuk melihat

penyebaran data atau menilai dispersi rata-rata dari sampel. Pangkat

dua dari standar deviasi disebut Varians.

s =
∑ (∑ )( ) .....................................................................(2.7)

dimana :

s = standar deviasi

xi = sampel

n = jumlah data

4. Skewness dan Kurtosis

Skewness merupakan alat ukur dalam menelusuri distribusi data yang

diperbandingkan dengan distribusi normal, atau ukuran ketidaksimetrisan

(kemencengan) distribusi data. Distribusi normal merupakan distribusi

yang simetris dan nilai skewness adalah 0. Skewness bernilai positif
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menunjukkan pada kurva distribusi, ekor kurva sebelah kanan lebih

panjang, dan sebaliknya, skewness bernilai negatif menunjukkan ekor

kurva sebelah kiri lebih panjang.

Sementara itu kurtosis adalah alat ukur untuk menggambarkan

keruncingan atau kerataan suatu distribusi data dibandingkan dengan

distribusi normal. Pada distribusi normal, nilai kurtosis adalah 0. Nilai

kurtosis positif menunjukkan distribusi yang ada relatif runcing,

sedangkan nilai negatif menunjukkan distribusi yang relatif rata.

5. Analisis Statistik Inferial / Induktif

Tahapan analisis yang menggunakan statistik inferial pada penelitian ini

antara lain uji korelasi dan uji regresi linier.

a. Model Analisis Regresi-linear

Analisis regresi-linear adalah metode statistik yang dapat digunakan

untuk mempelajari hubungan antarsifat permasalahan yang sedang

diselidiki (Tamin, 2000). Model analisis regresi-linear dapat

memodelkan hubungan antara dua peubah atau lebih. Pada model ini

terdapat peubah tidak bebas (y) yang mempunyai hubungan

fungsional dengan satu atau lebih peubah bebas (xi). Dalam kasus

yang paling sederhana, hubungan secara umum dapat dinyatakan

dalam persamaan (2.8) berikut.

Y = A + B ...............................................................................(2.8)
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Keterangan :

Y = peubah tidak bebas

X = peubah bebas

A = intersep atau konstanta regresi

B = koefisien regresi

b. Regresi-linear-berganda konsep ini merupakan pengembangan lanjut

dari uraian di atas, khususnya pada kasus yang mempunyai lebih

banyak peubah bebas dan. Persamaan (2.9) memperlihatkan bentuk

umum metode analisis regresi-linear-berganda

Y = A + B11 + B22+. .  .  BZ Z .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.9)

Keterangan:

Y = peubah tidak bebas

X1 … XZ = peubah bebas

A   = konstanta regresi

B1 … BZ = koefisien regresi

Analisis regresi-linear-berganda adalah suatu metode statistik.

Untuk menggunakannya, terdapat beberapa asumsi yang perlu

diperhatikan:

1) nilai peubah, khususnya peubah bebas, mempunyai nilai tertentu

atau merupakan nilai yang didapat dari hasil survei tanpa

kesalahan berarti;

2) peubah tidak bebas (Y) harus mempunyai hubungan korelasi

linear dengan peubah bebas (X). Jika hubungan tersebut tidak
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linear, transformasi linear harus dilakukan, meskipun batasan ini

akan mempunyai implikasi lain dalam analisis residual;

3) efek peubah bebas pada peubah tidak bebas merupakan

penjumlahan, dan harus tidak ada korelasi yang kuat antara

sesama peubah bebas;

4) variansi peubah tidak bebas terhadap garis regresi harus sama

untuk semua nilai peubah bebas;

5) nilai peubah tidak bebas harus tersebar normal atau minimal

mendekati normal;

6) nilai peubah bebas sebaiknya merupakan besaran yang relatif

mudah diproyeksikan.

2.7. Peneliti Terdahulu

1. Fransiscus I. Pinem (2015) yang berjudul Analisa Nilai Waktu Perjalanan

Penumpang Angkutan Umum Kota Medan Dengan Menggunakan

Random Regret Minimizatin (RRM), bertujuan untuk mengetahui dan

membandingkan nilai waktu penumpang angkutan umum di Kota Medan

yang diperoleh dari metode Random Regret Minimization Income

Approach dengan metode Mode Choice Approach dan metode Income

Approach. Diperoleh hasil sebagai berikut Metode Random Regret

Minimization : Nilai waktu penumpang angkutan umum Kota Medan

berdasarkan metode Random Regret Minimization adalah sebesar Rp

6687,52/jam/orang. Metode Mode Choice Approach : Nilai waktu

penumpang angkutan umum Kota Medan berdasarkan metode Mode
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Choice Approach adalah sebesar Rp 3813,411/jam/orang. Metode Income

Approach Nilai waktu penumpang angkutan umum Kota Medan

berdasarkan metode Income Approach adalah sebesar Rp

3904,3/jam/orang.

2. Herawati (2013) yang berjudul Kajian Perhitungan Nilai Waktu Perjalanan

Kendaraan Pribadi dan Angkutan Umum. Tujuan penelitian untuk

mengetahui seberapa besar konstribusi pengguna kendaraan pribadi dan

angkutan umum dan peranannya bagi pelaku ekonomi. Hasil yang

diperoleh dari penelitian bahwa nilai waktu perjalanan untuk setiap jenis

kendaraan berbeda. Nilai waktu perjalanan untuk kendaraan pribadi lebih

tinggi jika dibandingankan dengan nilai waktu perjalanan sepeda motor

dan angkutan umum. Nilai waktu perjalanan untuk mobil pribadi, sepeda

motor dan angkutan umum secara berurutan adalah Rp 24.507/jam/orang;

Rp 14.657/jam/orang dan Rp 9.320/jam/orang.

3. Azwanda (2017) Evaluasi Nilai Waktu Perjalanan Penjual Pasar

Tradisional (Studi kasus: Pasar Bina Usaha Meulobah, Aceh Barat).

Dengan tujuan untuk mengetahui nilai waktu perjalanan para penjual pasar

tradisional Bina usaha Meulobah. Hasil sebagai berikut Hasil analisis nilai

waktu rata-rata perjalanan pemilik (pergi-pulang) yaitu sebesar 567,41

Rp/menit dan 108,18 Rp/menit. Hasil analisis nilai waktu rata-rata (pergi-

pulang) karyawan, yaitu sebesar 691,68 Rp/menit dan 108,00 Rp/menit.

4. Nazariani (2017) yang berjudul Kajian Nilai Waktu Perjalanan Untuk

Mobil Penumpang (Studi kasus: Jalan Teuku Umar Banda Aceh). Yang

bertujuan untuk mengetahui nilai waktu perjalanan di ruas Jalan Teuku
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Umar. Berikut hasil yang diperoleh perhitungan nilai waktu menggunakan

metode income approach Rp 24.018,11/jam/orang untuk Sebagian

penduduk di Kota Banda Aceh dan Rp 35.346,74 /jam/orang untuk

Sebagian penduduk di Kabupaten Aceh Besar.

5. Persaulian (2020) yang berjudul Analisis Nilai Waktu Kendaraaan Pribadi

(Mobil dan Motor) di Kota Bandar Lampung dengan Metode Regresi

Linear (Studi Kasus: Jalan Kartini) dengan tujuan untuk mendapatkan nilai

waktu perjalanan pengguna mobil dan motor di Kota Bandar Lampung.

Berikut hasil yang diperoleh yaitu untuk pengendara mobil adalah sebesar

Rp 25.694,04 /jam dan untuk pengendara motor adalah Rp 12.967,74 /jam.

6. Viktoriya Kolarova (2017) berjudul Estimation of The Value of Time For

Autumoted Driving Using Revealed and Stated Preference Methods

dengan tujuan menentukan nilai waktu untuk kendaraan dengan kemudi

otomatis menggunakan metode Revealed and Stated Preference. Hasil

yang diperolah dari tiga katagori yaitu masyarakat berpenghasilan rendah,

sedang, dan tinggi yaitu nilai waktu terkecil didapatkan untuk masyarakat

yang menggunakan angkutan umum. Sedangkan jika dibandingkan antara

pengguna kendaraan pribadi dan menggunakan kendaraan dengan kemudi

otomatis makan nilai waktu terkecil yaitu menggunakan kendaraan dengan

kemudi otomatis.
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III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tahapan Penelitian

Tahapan dalam penelitian ini adalah segala langkah – langkah pelaksanaan dari

awal hingga akhir untuk mencapai tujuan dan sebagai kerangka pemikiran

penelitian, sebagai berikut:

1. Tahap Pertama merupakan menentukan permasalahan yang akan di angkat,

permasalahan tersebut adalah mencari faktor apa yang paling menentukan

nilai waktu perjalanan seseorang di Kota Gorontalo, menyusun model

besaran nilai waktu, dan perhitungan nilai waktu.

2. Kemudian dilakukan survey untuk mendapatkan data primer pada lokasi

dan waktu yang telah ditentukan menggunakan kuisioner dalam bentuk

google form.

3. Setelah mendapatkan data, maka tahap selanjutnya ada menganalisis data

tersebut dengan menggunakan regresi linear.

4. Setelah di dapat hasil dari pengolahan data tersebut maka terakhir akan

ditarik kesimpulan.

Berikut merupaka tahapan penelitian dapat dilihat pada diagram aliran

penelitian pada Gambar 3.1 :
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Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

Mulai

- Latar Belakang dan Perumusan Masalah
- Tujuan Penelitian
- Penetapan Lokasi Penelitian
- Penetapan Waktu Penelitian

Pengumpulan data
(Survei)

Data Primer
- Data pengisian blanko kuisioner
- Data Biaya dan waktu
- Data sosio ekonomi responden

Data Sekunder

Pengolahan Data

Analisis Data

Selesai

Hasil dan Pembahsan
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3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih pada penelitian ini adalah ruas jalan Kota

Gorontalo. Waktu yang dipilih dalam peneltian ini adalah pukul 08.00 – 18.00

WITA pada hari Senin – Jumat untuk mewakili hari kerja.

3.3. Jenis Variabel dan Data Penelitian

3.3.1. Jenis Variabel

Variabel penelitian pada dasarnya adalah atribut, sifat, atau nilai orang,

objek, atau aktivitas, dengan perbedaan tertentu, yang ditentukan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian disimpulkan (Sugiyono, 2015).

Penelitian ini menggunakan dua variabel penelitian yaitu variabel

bebas/Independen dan variabel terikat/Dependen. Berikut penjelasan

variabel independen dan dependen:

a. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau

menyebabkan perubahan atau munculnya variabel terikat (variabel

dependen). Variabel independen sering disebut dengan variabel

bebas (Sugiyono, 2015). Variabel bebas dalam penelitian ini

meliputi: waktu tempuh, biaya perjalanan, jarak, pendapatan, umur

dan status pekerjaan menggunakan dummy.

b. Variabel dependen merupakan variable output, kriteria, atau

konsenkuensi. Variable dependen sering disebut sebagai variable

terikat, hal ini dikarenakan variable dependen merupakan variable

yang dipengaruhi oleh variable bebas. Variable dependen dalam

penelitian ini adalah biaya per waktu.
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3.3.2. Data Penelitian

Menurut jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdapat dua

jenis data yaitu data primer dan data sekunder berikut ini penjelasan

tentang data primer dan data sekunder yang diperlukan dalam penelitian:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil survei di

lapangan yaitu dengan kuisioner dalam google form. Kuisioner

tersebut diisi sendiri oleh pengemudi yang melalui ruas jalan

tersebut. Alas an menggunakan google form tersebut adalah untuk

mengurangi bertemu langsung dengan orang yang di amati selama

masa pandemic ini (Social Distancing).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi literatur dari

hasil studi Pustaka mengenai data kondisi lalulintas/karakteristik

lokasi peneitian.

3.4. Penentuan Jumlah Sampel

Untuk menentukan jumlah sampe dalam penelitian ini digunakan rumus

Slovin yaitu sebagai berikut :

= 1 +
Keterangan

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah populasi

e = persen tingkat kesalahan
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Jumlah sampel akan didapat setelah mengetahui jumlah populasi atau

banyaknya penduduk kota Gorontalo. Oleh karena itu diperlukan data

penduduk Kota Gorontalo.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

menggunakan kuisioner dalam google form, kemudian di broadcast melalui

smart phone ke orang – orang di Kota Gorontalo. Hal ini dilakukan agar tetap

dapat mengikuti protocol Kesehatan yang ada di masa pandemic covid-19.

3.6. Teknik Analisis Data

3.6.1.Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan

atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang bermaksud untuk umum

atau generalisasi (Sugiyono, 2015). Dalam statistik deskriptif

diantaranya terdapat nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, median, dan

modus. Mean diperoleh dari jumlah total dibagi jumlah individu. Median

adalah suatu nilai yang membatasi 50% dari frekuensi distribusi setelah

bawah. Modus adalah nilai variabel yang mempunyai frekuensi

terbanyak dalam distribusi. Selain itu, data juga berbentuk tabel distribusi

frekuensi.

Tabel distribusi ferkuensi diperoleh dengan langkah sebagai berikut:

a. Menentukan kelas interval
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b. Menghitung rentang data

c. Menentukan panjang kelas

3.6.2.Uji Korelasi

Korelasi merupakan suatu Teknik statistika yang bertujuan untuk

mengetahui atau mencari hubungan antara variable atau lebih yang

sifatnya kuantitatif. Antar variable dikatakan berkorelasi apabila

perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel

yang lain secara teratur, dengan arah yang sama atau dapat pula dengan

arah yang berlawanan. Jika suatu variabel dinyatakan dengan variabel X

dan variabel Y, maka apabila variabel X berubah, maka variabel Y juga

berubah, dan juga sebaliknya. Dalam hal ini, pengujian statistic harus

dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut: Sesama variabel bebas

tidak boleh saling berkorelasi, sedangkan antara variabel terikat dan

bebas harus ada korelasi baik positif maupun negative.

Dalam uji korelasi antara X dan Y ada 3 cara yaitu:

a. Melihat nilai r hitung dan membandingkannya dengan r tabel, jika

rhitung < rtabel maka Ho diterima artinya kedua variabel tidak

berkorelasi/ tidak memiliki hubungan.

b. Melihat dari nilai signifikasinya. Yaitu apabila nilai signifikasi

variabel < 0,05 artinya terdapat hubungan/korelasi secara signifikan

antar kedua variabel

c. Melihat nilai pearson correlation, apabila nilainya sama dengan 0

maka kedua variabel tidak ada korelasi, dan sebaliknya.
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3.6.3.Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah uji asumsi klasik dilakukan, langkah selanjutnya adalah

melakukan analisis regresi Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan

dengan bantuan perangkat lunak program statistik komputer SPSS versi

22.0. Menurut Sugiyono (2015) analisis regresi ganda digunakan oleh

peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik

turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel

independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan

nilainya). Jadi analisis ganda akan dilakukan bila jumlah variabel

independennya minimal 2. Persamaan regresi yang digunakan adalah

persamaan regresi linear berganda (multi regression).

3.6.4.Pengujian Hipotesis

1. Uji Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2011) Uji F digunakan untuk mengetahui apakah

semua variabel bebas secara bersama-sama (simultan) dapat

berpengaruh terhadap variabel terikat. Uji F digunakan untuk

menghitung besarnya perubahan nilai variabel terikat yang dapat

dijelaskan oleh perubahan nilai semua variabel bebas. Pengujian ini

dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada h jika nilai

sig ≤ 0,05 maka Ho ditolak, artinya variabel bebas berpengaruh

signiifikan terhadap variabel terikat, sedangkan jika nilai sig > 0,05

maka Ho diterima, artinya variabel bebas tidak berpengaruh

signifikan terhadap variabel terikat. Dengan perumusan hipotesis :

Ho : tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat
Ha : ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
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2. Uji Parsial (Uji T)

Uji t digunakan untuk mengetahui besarnya signifikansi pengaruh

variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual (parsial),

dengan menganggap variabel lain bersifat konstanta. Menurut

Ghozali (2011) kriteria pengambilan keputusan adalah bila jumlah

degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih dan derajat kepercayaan

5% maka Ho ditolak bilai nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai

absolut). Dengan kata lain menerima Ha, yang menyatakan bahwa

suatu variabel independen secara individul mempengaruhi variabel

dependent. Ketentuan pengambilan keputusan yaitu bila thitung lebih

besar atau sama dengan ttable dengan taraf sigifikasi 5% maka

variabel tersebut berpengaruh signifikan. Sebaliknya bila thitung

lebih kecil ttable dengan taraf signifikasi 5% maka variabel tersebut

tidak berpengaruh signifikan.

3. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (0 ≤ R2 ≥ 1). Nilai R2

yang kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan

variabel terikat sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti

variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan

untuk memprediksi variasi variabel terikat secara simultan (Sugiyono,

2015).
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V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka kesimpulan yang dapat

dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis yang dilakukan faktor yang paling mempengaruhi nilai

waktu di Kota Gorontalo adalah Pekerjaan, Pendapatan, Waktu Perjalanan,

dan Biaya Perjalanan. Hal ini menunjukkan semakin besar biaya perjalanan

yang dikeluarkan maka semakin besar pula nilai waktunya.

2. Dari hasil analisis regresi yang dilakukan maka dari hasil Uji F variable

pekerjaan, pendapatan, waktu, dan biaya perjalanan memiliki pengaruh

secara simultan terhadap nilai waktu dilihat dari nilai F hitung > F tabel dan

nilai sig < 0,05 dan dari hasi Uji T variabel waktu perjalanan (X9)

didapatkan thitung sebesar 11,233 maka secara parsial variabel waktu

perjalanan (X9) berpengaruh signifikan terhadap variabel nilai waktu (Y)

dan variabel biaya perjalanan (X10) didapatkan thitung sebesar 18,575

maka secara secara parsial variabel waktu perjalanan (X9) berpengaruh

signifikan terhadap variabel nilai waktu (Y).

3. Persamaan regresi untuk menghitung nilai waktu yang diperoleh dari

penelitian ini adalah:
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Ŷ = 2,368+16.346X3+10.762X4-140,647X9+350.490X10

4. Dari persamaan yang diperoleh berdasarkan analisis regresi yang dilakukan

makan diperoleh nilai waktu untuk Kota Gorontalo adalah Rp

239,319/menit atau Rp 14.359,00/jam.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tersebut peneliti berusaha

memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan wawancara

langsung sehingga memingkinkan mendapat data dan hasil yang lebih baik

dan cepat dibandingkan menggunakan google form.

2. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahakan variabel independent

lainnya karena dalam penelitian ini variabel independent hanya mampu

menjelaskan variabel dependen sebesar 49,2% sehingga masih ada 50,8%

variabel – variabel yang lain yang perlu ditambahkan untuk mengetahui

faktor yang mempengaruhi nilai waktu di Kota Gorontalo

3. Sasaran atau objek penelitian sebaiknya dibuat lebih spesifik atau

dititikberatkan pada responden golongan tertentu. Tujuannya agar

mendapat data yang lebih akurat dan homogen.
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