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ANALISIS KARAKTERISTIK PENUMPANG PADA PEMILIHAN MODA 

TRANSPORTASI KAPAL EKSEKUTIF 

 (STUDI KASUS: PELABUHAN BAKAUHENI-

MERAK) 

 
 

ATIKA ULIMA ZHAFIRA 

ABSTRAK 

 

Pertumbuhan jumlah penumpang kapal ferry di Pelabuhan Bakaueni – Merak 

membawa dampak tidak hanya terhadap penambahan jumlah armada dan rute 

penyeberangan, tetapi juga mengenai penyediaan dermaga dan fasilitas 

kelengkapannya. Untuk meningkatkan fasilitas penyeberangan, penyedia jasa PT. 

ASDP Indonesia Ferry (persero) membuat dermaga baru yaitu Dermaga 

Eksekutif.  Pembangunan Dermaga Eksekutif merupakan upaya untuk 

meningkatkan efisiensi mobilitas nasional untuk barang dan manusia. Faktor 

aktivitas masyarakat dalam mobilitas mendorong masyarakat dalam memilih 

moda transportasi. Pemilihan moda merupakan salah satu model yang digunakan 

dalam perencanaan transportasi, hal ini dikarenakan peran kunci dari angkutan 

umum dalam upaya meningkatkan peningkatan pelayanan dari moda transportasi. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik dan faktor apa saja yang 

memempengaruhi penumpng dalam memilih moda. Analisa model pemilihan 

moda dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik dengan bantuan 

program SPSS. Penelitian ini melalui survey primer pada penumpang kapal ferry 

eksekutif sebanyak 125 responden. Hasil dalam penelitian memperlihatkan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan moda pada penumpang kapal ferry 

eksekutif adalah Variabel Tingkat Pendapatan (X5), Variabel Transportasi Menuju 

Pelabuhan (X7) dan Variabel Pertimbangan Jadwal Kapal (X10). Berdasarkan 

hasil uji statistik, didapatkan persamaan regresi logistik sebagai berikut: Y = 0,049 

+ 1,593 X5 + 1,017 X7 + 0,0834 X10. 

 
 

 
 

Kata kunci: Pemilihan Moda, Regresi Logistik, Dermaga Eksekutif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANALYSIS CHARACTERISTICS OF PASSENGER IN ELECTION OF 

EXECUTIVE SHIP TRANSPORTATION MODE 

 (CASES STUDY: BAKAUHENI-MERAK PORT) 

 
 

ATIKA ULIMA ZHAFIRA 

ABSTRACT 

 

The growth in the number of ferry passengers at Bakaueni – Merak Port not only 

has an impact on increasing the number of fleets and crossing routes, but also 

regarding the provision of docks and complete facilities. To improve the crossing 

facilities, the service provider PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) has built a new 

jetty, namely the Executive Pier. The construction of the Executive Pier is an 

effort to improve the efficiency of national mobility for goods and people. Factors 

of community activity in encouraging people to choose the mode of transportation. 

Mode selection is one of the models used in transportation planning, this is due to 

the key role of public transportation in an effort to improve services from 

transportation modes. This study was conducted to determine the characteristics 

and factors that influence passengers in choosing modes. The analysis of the mode 

selection model in this study uses logistic regression analysis with the help of the 

SPSS program. This research uses a primary survey on the executive ship ferry as 

many as 125 respondents. The results in the study explain that the factors that 

influence the choice of mode for executive ferry passengers are Income Level 

Variables (X5), Transportation to Port Variables (X7) and Ship Schedule 

Considerations Variables (X10). Results Based on statistical tests, the following 

logistic regression was obtained: Y = 0.049 + 1.593 X5 + 1.017 X7 + 0.0834 X10. 
 

 
 

Keywords : Mode Selection, Logistics Regression, Executive Pier. 
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I. PENDAHULUAN 

 
 
 
 
 
1.1. Latar Belakang 
 

 
 

Pertumbuhan jumlah penumpang kapal Ferry di Pelabuhan Bakauheni-Merak 

membawa dampak tidak hanya terhadap penambahan jumlah armada dan rute 

penyebrangan, tetapi juga mengenai penyediaan dermaga dan fasilitas 

kelengkapannya. Berdasarkan data survey dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam 

perkembangan transportasi pada tahun 2017 mengalami kenaikan penumpang pada 

saat akhir tahun yaitu pada bulan desember 2017 sebanyak 152.470 orang. Jumlah 

kendaraan yang diangkut sebanyak 171.708 unit kendaraan, naik sebesar 28,76% 

november 2017 yaitu sebesar 133.350 unit kendaraan. Pada tahun berikutnya, jumlah 

penumpang pada bulan juni 2018 sebanyak 263.607 orang, naik sebesar 186,29% 

dibandingkan Mei sebanyak 92.078 orang. Jumlah kendaraan yang diangkut pada 

bulan juni 2018 sebanyak 326.488 kendaraan, naik sebesar 125,44% dibandingkan 

mei 2018 yaitu sebesar 144.821 kendaraan. Dalam penelitian Linda (2020) 

berdasarkan data yang didapat dari perwakilan PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) 

cabang Bakauheni, jumlah penumpang pada tahun 2019 meningkat dibandingkan 

tahun 2018. Peningkatan jumlah kendaraan sebanyak 271.887 unit kendaraan dan 

60.000 orang. Oleh karena itu pada tahun 2019 untuk meningkatkan fasilitas 

penyeberangan, penyedia jasa PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) membuat dermaga 

baru yaitu Dermaga Eksekutif.  
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Pelabuhan Bakauheni – Merak merupakan penghubung antara Pulau Sumatera dan 

Pulau Jawa dimana pelabuhan tersebut mempunyai peranan penting dalam ekonomi 

transportasi. Peranan transportasi dalam pembangunan ekonomi merupakan suatu 

komponen strategis dalam pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, aliran pergerakan 

manusia dan barang, aliran informasi (flow of information), dana aliran (flow of 

finance) yang perlu dikelola secara cepat dan akurat untuk memenuhi tuntutan 

ketepatan waktu (Sutami, 2016). Pembangunan dermaga eksekutif merupakan upaya 

untuk mewujudkan sistem transportasi yang berdaya saing tinggi dan meningkatkan 

efisiensi mobilitas nasional untuk barang dan manusia. Faktor aktivitas masyarakat 

dalam mobilitas mendorong masyarakat memilih moda transportasi yang akan 

digunakan diantara kapal ferry eksekutif dan kapal ferry reguler.  

 

Moda transportasi merupakan sarana penting dalam mendukung pembangunan dan 

kegiatan perekonomian masyarakat serta pengembangan wilayah. Pemilihan jenis 

kendaraan/moda (Mode Choice) sangat penting di dalam perencanaan transportasi 

angkutan umum. Hal ini disebabkan adanya peran dari angkutan umum dalam 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem pergerakan dalam suatu sistem 

transportasi (Tamin,2000). Pemilihan antar moda dipengaruhi oleh karakteristik dan 

keandalan dari moda yang bersangkutan. Untuk meningkatkan pelayanan suatu moda 

harus diketahui perilaku perjalanan terlebih dahulu. Dengan adanya peningkatan 

pelayanan moda angkutan umum, diharapkan masyarakat akan memilih beralih ke 

kapal ferrry eksekutif sebagai moda utama dalam melakukan perjalanan rute 

penyeberangan bakauheni-merak. 
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Kapal ferry merupakan salah satu moda transportasi laut. Transportasi laut memiliki 

peran yang strategis dalam mendukung pembangunan suatu wilayah. Jika sebelumnya 

hanya terdapat kapal reguler di Pelabuhan Bakauheni - Merak, PT. ASDP Indonesia 

ferry membangun dermaga eksekutif sebagai wujud pengembangan infrasturkur di 

bidang transportasi laut. Laila (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Pemilihan 

Moda Angkutan Penumpang Kapal Eksekutif dan Kapal Reguler di Pelabuhan 

Penyeberangan Bakauheni  Merak, menunjukkan bahwa penumpang lebih memilih 

kapal eksekutif dibandingkan dengan kapal reguler, hal tersebut dikarenakan faktor 

utama yang mempengaruhi penumpang dalam pemilihan moda adalah waktu tempuh 

dan frekuensi.  

 

Hal ini mendorong keinginan untuk mengetahui karakteristik yang mempengaruhi 

perilaku perjalanan dalam memilih moda dan untuk mengetahui model pemilihan 

moda yang dapat menjelaskan probabilitas pemilihan moda dari kapal ferry reguler ke 

kapal ferry eksekutif, dengan menggunakan metode logit biner. Logit Binary 

Regression ialah regresi dengan variabel terikat yang berskala dikotomi yaitu skala 

dengan dua kategori, misalnya Ya dan Tidak, Baik dan Buruk atau Tinggi dan 

Rendah. 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian mengenai analisis pengaruh 

karakteristik penumpang kapal eksekutif terhadap pemilihan moda transportasi 

menuju Pelabuhan Bakauheni – Merak penting dilakukan. Dalam penelitian ini akan 

didapatkan karakteristik dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemilihan 

moda transportasi di Pelabuhan Bakauheni-Merak dengan cara melakukan 

permodelan sehingga faktor yang berpengaruh dapat diidentifikasi. Hal ini dilakukan 
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untuk mengetahui seberapa besar proporsi masing-masing variabel dalam pemilihan 

moda transportasi. Dalam penelitian ini akan didapatkan atribut dan nilai kepuasan 

(utilitas) yang paling berpengaruh dalam menentukan moda transportasi di Pelabuhan 

Bakauheni-Merak. 

 
 
1.2. Rumusan Penelitian 
 

 
Beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut : 

 

1. Apa saja faktor karakteristik penumpang yang berpengaruh terhadap pemilihan 

moda transportasi kapal eksekutif Pelabuhan Bakauheni - Merak 

2. Bagaimana karakteristik penumpang terhadap pemilihan moda transportasi kapal  

ferry eksekutif Pelabuhan Bakauheni – Merak. 

3. Bagaimana model pemilihan moda penumpang kapal eksekutif terhadap pemilihan 

moda transportasi kapal ferry eksekutif Pelabuhan Bakauheni – Merak. 

 
 
1.3. Tujuan Penelitian 

 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengidentifikasi faktor karakteristik yang mempengaruhi penumpang dalam 

pemilihan moda transportasi kapal eksekutif pelabuhan bekauheni – merak. 

2. Menganalisis pengaruh karakteristik penumpang kapal ferry eksekutif terhadap 

pemilihan moda transportasi. 

3. Menganalisis permodelan penumpang kapal ferry eksekutif terhadap pemilihan 

moda transportasi kapal ferry eksekutif Pelabuhan Bakauheni – Merak. 

 

 



5 

 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 
 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi mahasiswa sendiri berguna untuk tambahan perkembangan ilmu 

pengetahuan di bidang transportasi. 

2. Sebagai pertimbangan bagi pihak penyedia jasa dalam memperkirakan jumlah 

kapal dan armada yang baik di masa yang akan datang 

3.  Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan informasi bagi 

pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah pusat, khususnya untuk PT. 

ASDP Indonesia ferry sebagai penyedia jasa kapal ferry pada umumnya dalam 

mengambil keputusan untuk menangani permasalahan transportasi laut. 

  

1.5. Batasan Penelitian 
 
 

Batasan Penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini hanya dilakukan di lingkup dermaga ekekutif Pelabuhan Bakauheni-

Merak . 

2. Objek dalam penelitian ini adalah penumpang pengguna kapal eksekutif 

Pelabuhan Bakauheni-Merak 

3. Penelitian ini menggunakan metode wawancara/kuisioner. 

4. Model pemilihan moda menggunakan Regresi Logit Biner. 

5. Cara pengambilan data sampel menggunakan teknik Cluster Random Sampling. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

 

2.1 Transportasi 

 

Transportasi merupakan unsur penting dalam pembangunan suatu negara, dimana 

transportasi menjadi salah satu dasar pembangunan ekonomi dan perkembangan 

masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Transportasi merupakan sarana yang 

berperan dalam kehidupan manusia, baik untuk keberlangsungan interaksi antar 

manusia maupun sebagai alat untuk memudahkan manusia dalam memindahkan 

barang dari satu tempat ke tempat yang lain. 

 

Menurut Tamin (2000), transportasi adalah pergerakan manusia dan/atau barang 

dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Pergerakan timbul karena adanya 

aktivitas didalam masyarakat. Sedangkan menurut Miro (2005), tranportasi dapat 

diartikan usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan 

suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, di mana di tempat lain ini objek 

tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu.  
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2.2 Sistem Transportasi 

Menurut Tamin (2000), sistem adalah gabungan beberapa komponen atau objek 

yang saling berkaitan. Dalam setiap organisasi sistem, perubahan satu komponen 

dapat menyebabkan perubahan pada komponen lainnya. Sedangkan menurut Miro 

(2005), tranportasi adalah  usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau 

mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, di mana di tempat lain 

ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu.  

 

Maka dapat disimpulkan bahwa sistem transportasi merupakan suatu bentuk 

keterkaitan antara penumpang, barang, sarana dan prasarana yang berinteraksi 

dalam rangka usaha-usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut. Atau 

mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain.   

 

Tujuan dari sistem transportasi adalah untuk mencapai proses transportasi 

penumpang dan barang secara optimum dalam ruang dan waktu tertentu, dengan 

mempertimbangkan faktor keamanan, kenyamanan dan kelancaran, serta efisiensi 

waktu dan biaya. Sistem pergerakan yang aman, cepat, nyaman, murah, handal dan 

sesuai dengan lingkungannya dapat tercipta jika pergerakan tersebut diatur oleh 

sistem rekayasa dan manajemen lalu lintas yang baik (Tamin,2000). Sistem 

transportasi dapat dibagi menjadi: 

1. Sistem Transportasi Udara 

Sistem transportasi udara adalah suatu bentuk keterikatan dan keterkaitan 

antara penumpang, barang, sarana dan prasarana ruang darat dan udara yang 

berinteraksi dalam rangka perpindahan orang atau barang yang tercakup 

dalam tatanan baik secara alami maupun buatan.  
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2. Sistem Transportasi Laut 

Sistem transportasi udara adalah suatu bentuk keterikatan dan keterkaitan 

antara penumpang, barang, sarana dan prasarana ruang darat dan laut yang 

berinteraksi dalam rangka perpindahan orang atau barang yang tercakup 

dalam tatanan baik secara alami maupun buatan. 

3. Sistem Transportasi Darat 

Sistem transportasi udara adalah suatu bentuk keterikatan dan keterkaitan 

antara penumpang, barang, sarana dan prasarana ruang darat yang 

berinteraksi dalam rangka perpindahan orang atau barang yang tercakup 

dalam tatanan baik secara alami maupun buatan. Sistem transportasi darat 

mencakup semua jenis transportasi dengan berbagai tipe moda , angkutan 

yaitu Transportasi Jalan Raya, Transportasi Jalan Rel dan lain-lain. 

 

2.3 Sistem Transportasi Laut 

Transportasi laut atau angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi 

sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur 

kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan 

kendaraan beserta muatannya (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 

Tahun 2017).  

Pelayanan angkutan penyeberangan wajib memenuhi persyaratan (Linda, 2020)  

yaitu sebagai berikut: 

a. Dilakukan hanya oleh badan usaha angkutan penyeberangan 

b. Melayani lintas penyeberangan 
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c. Dilayani oleh kapal yang dipergunakan untuk melayani lintas angkutan 

penyeberangan 

d. Dioperasikan sesuai sistem dan prosedur pelayanan dengan jadwal tetap dan 

teratur.  

 

Menurut Jinca (2011) sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai potensi  

wilayah yang tersebar dari Hinterland, dihubungkan oleh jaringan transportasi jalan 

ke pelabuhan, sistem transportasi laut (ke pelabuhan, pelayaran/perkapalan, dan 

potensi pergerakan barang) mempunyai peranan sangat penting. Pelabuhan sebagai 

titik – titik simpul jasa distribusi melalui laut dan sebagai pusat kegiatan 

transportasi laut, menyediakan ruang untuk industri dan menunjang pembangunan 

masa depan. 

 

Moda transportasi laut merupakan pilihan untuk mengangkut penumpang ataupun 

barang dalam jumlah besar, kecepatan, dan biaya angkutan per ton mil, relatif 

rendah, dan sangat menguntungkan untuk proses pengangkutan barang maupun 

penumpang dalam jarak tempuh yang jauh terkhususnya pada wilayah kepulauan.  

 

Jaringan transportasi laut merupakan salah satu bagian jaringan moda transportasi 

air yang mempunyai perbedaan karakteristik dibandingkan moda transportasi lain 

yaitu mampu mengangkut penumpang dan barang dalam jumlah besar dan jarak 

jauh antar pulau dan negara. Jaringan prasarana transportasi laut terdiri dari simpul 

yang berwujud pelabuhan laut dan ruang lalu lintas yang berwujud pelayaran. 

 

Menurut keputusan Menteri Perhubungan No. 33 Tahun 2001 tentang 

penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut yang menyebutkan bahwa 
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Angkutan Laut adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk 

mengangkut penumpang, barang atau hewan dalam suatu perjalanan dari satu 

pelabuhan ke pelabuhan lain yang diselenggarakan oleh perusahaan.  

Pelabuhan adalah tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, 

dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan 

pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan, serta sebagai tempat perpindahan 

intra dan antar moda transportasi. Berdasarkan peran dan fungsi pelabuhan laut 

terdiri dari: 

1. Pelabuhan internasional hub (utama primer) adalah pelabuhan utama yang 

memiliki peran dan fungsi melayani kegiatan bongkar muat penumpang dan 

barang internasional dalam volume besar karena kedekatan dengan pasar dan 

jalur pelayaran internasional serta berdekatan dengan jalur laut kepulauan 

Indonesia. 

2. Pelabuhan lnternasional (utama sekunder) adalah pelabuhan utama yang 

memiliki peran dan fungsi melayani kegiatan bongkar muat penumpang dan 

barang nasional dalam volume yang relatif besar karena kedekatan dengan jalur 

pelayaran nasional dan internasional serta mempunyai jarak tertentu dengan 

pelabuhan internasional lainya. 

3. Pelabuhan nasional (utama tersier) adalah pelabuhan utama memiliki peran dan 

fungsi melayani kegiatan bongkar muat penumpang dan barang nasional dengan 

volume sedang dengan memperhatikan kebijakan pemerintah dalam pemerataan 

pembangunan nasional dan meningkatkan pertumbuhan wilayah, mempunyai 

jarak tertentu dengan jalur/rute lintas pelayaran nasional dan antar pulau serta 
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berada (dekat) dengan pusat pertumbuhan wilayah ibukota kabupaten/kota dan 

kawasan pertumbuhan nasional. 

4. Pelabuhan regional adalah pelabuhan pengumpan yang berfungsi untuk 

melayani kegiatan bongkar muat penumpang dan barang dalam jumlah kecil 

dan jangkauan pelayanan antar kabupaten/kota serta merupakan pengumpan 

kepada pelabuhan utama. 

5. Pelabuhan lokal adalah pelabuhan pengumpan yang berfungsi khususnya untuk 

melayani kegiatan bongkar muat penumpang dan barang dalam jumlah kecil 

dan jangkau pelayanannya antar kecamatan dalam kabupaten/kota serta 

merupakan pengumpan kepada pelabuhan utama dan pelabuhan regional. 

 

Berdasarkan jenisnya pelabuhan dibedakan atas: 

1. Pelabuhan umum digunakan untuk melayani kepentingan umum sesuai 

ketetapan pemerintah dan mempunyai fasilitas karantina, imigrasi dan bea 

cukai. 

2. Pelabuhan khusus yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri guna 

menunjang kegiatan tertentu. 

 

Pelabuhan bakauheni merupakan jenis pelabuhan umum yang termasuk kedalam 

pelabuhan nasional yaitu pelabuhan utama memiliki peran dan fungsi melayani 

kegiatan bongkar muat penumpang dan barang nasional. Pratama (2018) 

menyebutkan bahwa pelabuhan penyeberangan bakauheni memiliki fasilitas 

angkutan penyeberangan dengan jenis kapal Ro-Ro (Roll on – Roll Off). Kapal Ro-

Ro yang digunakan di Indonesia merupakan kapal ferry yang dilengkapi multideck 

untuk mengangkut trailer, mobil dan berbagai jenis muatan unit. Untuk mendukung 
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sarana transportasi laut atau angkutan penyeberangan, dibutuhkan dermaga sebagai 

prasarana untuk merapat dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat 

barang dan menaik-turunkan penumpang.  

 

Pelabuhan penyeberangan bakauheni memiliki dermaga dengan tipe Quay Wall, 

Dolphin dan Jetty. Pelabuhan bakauheni saat ini memiliki lima dermaga reguler 

yang beroperasi yaitu dermaga I,II,III, IV, dan V yang digunakan untuk bongkar 

muat barang dan menaik-turunkan penumpang. Serta penambahan satu dermaga 

eksekutif baru yaitu dermaga VI. Dermaga eksekutif merupakan salah satu upaya PT. 

ASDP Indonesia Ferry untuk melakukan pemisahan jalur masuk antara penumpang 

dan kendaraan kecil dengan truk. Dermaga ini dibangun dengan tujuan untuk melayani 

penumpang atau kendaraan kecil.  

 

2.4 Pemilihan Moda Transportasi 

 

Pemilihan moda transportasi merupakan suatu tahapan penting dalam perencanaan 

transportasi. Hal ini disebabkan peranan dari angkutan umum dalam berbagai 

perencanaan dan kebijakan transportasi. Hal ini menyangkut efisiensi pergerakan di 

daerah perkotaan untuk dijadikan prasarana transportasi dan banyaknya pilihan 

moda transportasi yang dapat dipilih (Tamin,2000).  

 

Hasil pemilihan moda ini sangat bermanfaat sebagai masukan dan bahan 

pertimbangan penyedia jasa transportasi dan para pengambil kebijakan di dalam 

mengambil pertimbangan dan keputusan selanjutnya. Model pemilihan moda 

bertujuan untuk mengetahui proporsi orang yang akan menggunakan setiap moda. 

Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkalibrasi model pemilihan moda 
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dengan mengetahui atribut yang mempengaruhi pemilihan moda tersebut. Setelah 

dilakukan kalibrasi, model dapat digunakan untuk meramalkan pemilihan moda 

dengan menggunakan nilai atribut untuk masa mendatang. 

 

Penggunaan model pemilihan moda akan berpengaruh terhadap besarnya 

pergerakan setiap moda. Pemilihan moda juga mempertimbangkan pergerakan 

yang menggunakan lebih dari satu moda (multimoda). Pemilihan moda sangat sulit 

dimodel karena banyak faktor yang sulit dikuantifikasi seperti kenyamanan, 

keamanan, keandalan, atau ketersediaan mobil pada saat diperlukan.  

 

Faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan moda ini dapat dikelompokkan 

menjadi empat (Tamin,2000), yaitu: 

1) Ciri pengguna jalan 

Beberapa faktor yang akan mempengaruhi pemilihan moda adalah sebagai 

berikut: 

 Ketersediaan atau kepemilikan kendaraan pribadi; semakin tinggi 

kepemilikan kendaraan pribadi akan semakin kecil pula ketergantungan 

pada angkutan umum. 

 Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) 

 Pendapatan; semakin tinggi pendapatan akan semakin besar peluang 

menggunakan kendaraan pribadi 

2) Ciri Pergerakan 

Pemilihan moda juga dipengaruhi oleh: 

 Tujuan pergerakan 

 Waktu terjadinya pergerakan 
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 Jarak perjalanan 

3) Ciri fasilitas moda transportasi 

Fasilitas moda transportasi dibagi menjadi dua kategori yaitu faktor kuantitatif 

dan kualitatif. Faktor kuantitatif seperti: 

 Waktu perjalanan; waktu menunggu di tempat pemberhentian bus, waktu 

berjalan kaki ke tempat pemberhentian bus, waktu selama bergerakan, dan 

lain-lain 

 Biaya transportasi (tarif, biaya bahan bakar, dan lain-lain) 

 Ketersediaan ruang dan tarif parkir. 

Sedangkan faktor kualitatif meliputi kenyamanan dan keamanan, keandalan 

dan keteraturan, dan lain-lain. 

4) Ciri kota atau zona 

Beberapa ciri yang dapat dipengaruhi pemilihan moda adalah jarak dari pusat 

kota dan kepadatan penduduk. 

Beberapa konsep perencanaan transportasi yang telah berkembang sampai saat ini 

adalah “Model Perencanaan Transportasi Empat Tahap (Four Step Models).” 

Model perencanaan ini merupakan gabungan dari beberapa seri submodel yang 

masing-masing dilakukan terpisah dan berurutan. Model Perencanaan Transportasi 

Empat Tahap (Four Step Models) tersebut adalah (Tamin, 2000): 

1. Model bangkitan dan tarikan perjalanan (Trip Generation) 

Model ini berkaitan dengan asal dan tujuan perjalanan, yang berarti 

menghitung yang masuk ataupun keluar dari/ke suatu kawasan/zona. Model 

ini pada umumnya memperkirakan jumlah perjalanan untuk setiap maksud 
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perjalanan berdasarkan karakteristik tata guna lahan dan karakteristik sosio- 

ekonomi pada setiap zona. 

 

Model bangkitan lalu lintas adalah  suatu model yang dipakai sebagai dasar 

untuk menentukan kebutuhan perjalanan yang dibangkitkan dari suatu zona 

yang diteliti. Pemodelan bangkitan pergerakan memperkirakan besarnya 

pergerakan yang dihasilkan dari zona asal dan yang tertarik  ke zona tujuan.  

 

Pemodelan tarikan perjalanan adalah suatu tahapan pemodelan yang 

memperkirakan jumlah pergerakan yang menuju suatu zona/tata guna lahan. 

Sebagai tahap yang paling awal dalam melakukan pemodelan transportasi 

adalah menentukan model tarikan yang merupakan proses untuk 

menerjemahkan tata guna lahan beserta intensitasnya kedalam besaran 

transportasi. Penelitian tarikan perjalanan merupakan suatu bagian vital dari 

proses perencanaan  pengangkutan,  bahwa  apa  yang  terjadi  sekarang  

merupakan faktor yang menentukan untuk perkiraan dimasa mendatang. 

Karakteristik yang penting dari  tata guna lahan,  penduduk  dan  

pengangkutan mempengaruhi perkiraan identifikasi lalu lintas, maka hal ini 

diproyeksikan pada penelitian untuk menghasilkan taksiran-taksiran dari 

jumlah lalu lintas. 

 

Penelitian tarikan lalu lintas adalah hal yang biasa dilakukan untuk menaksir 

jumlah perjalanan yang datang tiap zona, yaitu terjadinya perjalanan, jumlah 

perjalanan serta daya tarik perjalanan.  Tempat-tempat tarikan diidentifikasikan 

dengan perjalanan yang dibangkitkan oleh pekerjaan, dan kunjungan dengan 
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maksud-maksud lainnya. Dengan memberikan nilai yang cocok pada peubah 

bebas dalam persamaan regresi maka peramalan dapat dibuat untuk tujuan 

perjalanan yang akan datang untuk tiap zona dengan salah satu metode. 

Besarnya tarikan perjalanan dihitung langsung dari data zona atau dengan 

menerapkan laju tarikan perjalanan berdasarkan kategori pemakaian tanah, 

misalnya atas dasar klasifikasi industri standar, luas lantai dan kepadatan 

pekerja. 

 

2. Model sebaran/distribusi perjalanan (Trip Distribution) 

Didalam model sebaran pergerakan diperkirakan besarnya pergerakan dari 

setiap   zona   asal   kesetiap   zona   tujuan.   Besarnya   pergerakan   tersebut 

ditentukan oleh besarnya bangkitan setiap zona asal dan tarikan setiap zona 

tujuan serta tingkat aksesbilitas sistem jaringan antar zona yang biasanya 

dinyatakan dengan jarak, waktu atau biaya. 

Besarnya pergerakan terdistribusikan menuju/dari masing-masing zona 

umumnya tergantung pada tingkat keterkaitan antar zona yang dijelaskan 

sebagai berikut (Tamin, 2008) : 

a. Intensitas tata guna tanah 

Makin tinggi tingkat aktivitas suatu tata guna tanah, makin tinggi 

kemampuannya menarik lalu lintas. Contoh: Supermarket menarik lalu 

lintas lebih banyak dibandingkan rumah sakit (untuk luas yang sama). 

b. Spartial separation 
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Jarak antara dua buah tata guna lahan merupakan batasan dari adanya 

pergerakan. Jarak yang jauh atau biaya yang besar membuat pergerakan 

antara dua buah zona menjadi lebih sulit. 

 

c. Spatial separation dan intensitas tata guna lahan 

Daya tarik suatu tataguna lahan berkurang dengan meningkatnya jarak (efek 

spatial separation). Tataguna tanah cenderung menarik lalu lintas dari 

tempat yang lebih dekat dibandingkan dengan tempat yang jauh.  

3. Model pemilihan moda (Modal choice/modal split) 

Pemodelan pemilihan moda/kendaraaan yaitu pemodelan atau tahapan proses 

perencanaan angkutan yang berfungsi untuk menentukan pembebanan 

perjalanan atau mengetahui jumlah (dalam arti proporsi) orang dan barang 

yang akan menggunakan atau memilih berbagai moda transportasi yang 

tersedia untuk melayani suatu titik asal-tujuan tertentu, demi beberapa maksud 

perjalanan tertentu pula. 

 

Pemilihan moda mungkin merupakan model terpenting dalam perencanaan 

transportasi.  Hal  ini  disebabkan  karena peran  kunci  dari  angkutan umum 

dalam berbagai kebijakan transportasi. Hal ini menyangkut efisiensi 

pergerakan di daerah perkotaan, ruang yang harus disediakan kota untuk 

dijadikan prasarana transportasi, dan banyaknya pilihan moda transportasi 

yang dapat dipilih masyarakat. 
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4. Model pemilihan rute perjalanan (Trip assignment) 

Model pemilihan rute memperlihatkan dan memprediksi pelaku perjalanan yang 

memilih berbagai rute dan lalu lintas yang menghubungkan jaringan transportasi  

dan menerapkan sistem model  kebutuhan  akan  transportasi untuk 

memperkirakan jumlah pergerakan yang dilakukan oleh setiap tujuan pergerakan 

selama selang waktu tertentu. Salah satu tujuan utama pemilihan rute adalah 

mengidentifikasikan rute yang ditempuh pengendara dari zona asal ke zona 

tujuan dan juga jumlah perjalanan yang melalui setiap ruas jalan pada suatu 

jaringan jalan. 

 

Tahap terakhir dalam estimasi permintaan perjalanan adalah menentukan 

perjalanan  yang  akan  dibuat  diantara  setiap  pasang  zona,  dengan  moda 

tertentu atau dengan rute tertentu di dalam jaringan lalu-lintas yang ada. Ini 

terutama merupakan suatu persoalan pada moda untuk jalan raya dimana 

biasanya terdapat banyak rute yang dapat ditempuh oleh seseorang yang 

mengadakan perjalanan. Dalam penelitian ini hanya akan dibahas mengenai model 

pemilihan moda transportasi (mode choice model). 

 

2.5 Model Pemilihan Moda (Mode Choice Models) 

Model pemilihan moda transportasi (Mode Choice Models) adalah permodelan atau 

tahapan proses perencanaan angkutan yang berfungsi untuk menentukan 

pembebanan perjalanan atau mengetahui jumlah (dalam arti proporsi) orang dan 

barang yang akan menggunakan atau memilih berbagai moda transportasi yang 
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tersedia untuk melayani suatu titik asal-tujuan tertentu, demi beberapa maksud dan 

tujuan perjalanan tertentu pula. Dari semua model pemilihan moda, pemilihan 

variabel bebas yang digunakan sangat tergantung pada: (a) orang yang memilih 

model tersebut, (b) tujuan pergerakan, dan (c) jenis model yang digunakan.  

Model pemilihan moda dapat dianggap sebagai model agregat jika memakai data 

berbasis rumah tangga dan/atau data individu. Model pemilihan moda juga perlu 

mempertimbangkan beberapa hal (Tamin,2000) yaitu: 

1. Biaya. 

Terdapat dua jenis biaya dalam model pemilihan moda yaitu biaya perkiraan 

dengan biaya aktual. Biaya perkiraan adalah biaya yang dipikirkan oleh 

pengguna jalan sebagai dasar pengambilan keputusan, sedangkan biaya aktual 

yaitu biaya yang sebenarnya digunakan setelah proses pemilihan moda 

dilakukan. 

2. Angkutan Umum Captive. 

Dalam pemodelan pemilihan moda, tahap berikutnya adalah mengidentifikasi 

pemakai angkutan umum captive. Orang seperti ini didefenisikan sebagai 

orang yang berangkat dari rumah. Orang tersebut tidak mempunyai atau 

menggunakan kendaraan pribadi (tidak ada pilihan lain kecuali angkutan 

umum). Diasumsikan bahwa orang tersebut pasti menggunakan angkutan 

umum. 

3.    Lebih dari dua moda. 

Beberapa prosedur pemilihan moda memodelkan pergerakan dengan hanya  

dua  buah  moda  transportasi:  angkutan  umum  dan  angkutan pribadi. Di 

beberapa negara Barat terdapat beberapa pilihan lebih dari dua  moda;  
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misalnya,  London  mempunyai  kereta  api  bawah  tanah, kereta api, bus dan 

mobil. 

 

Pendekatan model pemilihan moda dibedakan bersasarkan tujuan perencanaan 

transportasi. Dalam model pemilihan moda terdapat beberapa hipotesis yang 

diajukan yaitu pelaku perjalanan akan selalu memilih salah satu atau kombinasi dari 

beberapa atribut sperti: tercepat, termurah dan ternyaman. Oleh karena itu, untuk 

memodelkan pemilihan moda tersebut (Tamin, 2020) merekomendasikan asumsi 

sebagai berikut: 

1. Pelaku perjalanan yang rasional selalu memaksimumkan kepuasan yang 

diperolehnya 

2. Dalam pemanfaatan sumber kepuasan tersebut, pelaku perjalanan mempunyai 

batasan-batasan seperti pendataan dan sebagainya 

3. Pelaku perjalanan mempunyai pengetahuan yang cukup tentang karakteristik 

masing-masing alternatif moda yang akan dipilih 

4. Keputusan memilih salah satu moda menunjukkan bahwa pelaku perjalanan 

mempertimbangkan karakteristik moda tersebut sesuai dengan karakteristik 

perjalanannya. 

5. Pelaku perjalanan konsisten sepanjang waktu terhadap pilihannya selama tidak 

terdapat peubah pada karakteristik pribadinya.  

 

2.6  Analisis Regresi 

Analisis regresi linier adalah metode statistik yang dapat digunakan untuk 

mempelajari hubungan permasalahan yang sedang diteliti. Model analisis regresi 

linier dapat memodelkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam analisis 
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regresi terdapat variabel tidak bebas     yang mempunyai hubungan fungsional 

denngan satu atau lebih variabel bebas    . Menurut Sugiono (2013:04) variabel 

tidak bebas     adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. 

Sedangkan variabel bebas     adalah variaebl yang mempengaruhi sebab 

perubahannya variabel tidak bebas (terikat) yang ditampilkan dalam bentuk 

persamaan regresi sebagai berikut: 

 

                   ......................................................................  (2.1) 

Dimana:  

 

  

 

 

= 

 

 

Variabel tidak bebas (terikat) 

 
 

  

 

= 

 

Variabel bebas 

  

  

 

= 

 

Nilai Konstanta 

  

  

 

= 

 

Koefisien nilai regresi 

  

  

 

= 

 

Standart error 

 Berdasarkan jenis skala data, regresi logistik dibedakan atas 3 macam, yaitu sebagai 

berikut: 

a) Regresi Logistik Biner (Binary Logistic Regression) 

Regresi Logistik Biner adalah regresi dengan variabel respon yang mempunyai 

dua kategori/ dua kejadian, yaitu sukses atau gagal. Sedangkan jenis data 

variabel prediktor dapat berupa nominal, ordinal, interval, maupun ratio. 

b) Regresi Logistik Multinomial (Multinomial Logistic Regression) 
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Pada regresi logistik multinomial, data variabel respon yang digunakan adalah 

data berskala nominal dengan lebih dari dua kategori. Sedangkan jenis data 

variabel prediktor dapat berupa nomial, ordinal, interval maupun ratio. 

c) Regresi Logistik Ordinal (Ordinal Logistic Regression) 

Pada regresi logistik ordinal, data variabel respon yang digunakan adalah data 

berskala ordinal dengan lebih dari 2 kategori. Sedangkan jenis data variabel 

presiktor dapat berupa nominal, ordinal, interval maupun ratio. 

 

2.7 Regresi Logistik Biner 

Regresi logistik biner atau yang biasa disebut dengan istilah Ordinary Least 

Squares (OLS) Regression adalah sebuah pendekatan untuk membuat model 

prediksi dengan variabel respon terikat berskala dikotomi yaitu variabel dengan dua 

kategori, misalnya: Ya dan Tidak, Baik dan Buruk atau Tinggi dan Rendah. Model 

pemilihan moda bertujuan untuk mengetahui proporsi orang yang akan 

menggunakan setiap moda. Proses ini dilakukan dengan maksud untuk menghitung 

model pemilihan moda dengan mengetahui peubah bebas yang mempengaruhi 

pemilihan moda tersebut. 

 

Apabila pada (OLS) mewajibkan syarat atau asumsi bahwa error varians 

terdistribusi secara normal. Sebaliknya, pada regresi ini tidak dibutuhkan asumsi 

tersebut karena pada regresi ini mengikuti distribusi logistik. Asumsi regresi 

logistik (Linda,2020) antara lain: 

1. Regresi logistik tidak membutuhkan hubungan linear antara variabel 

independent dengan variabel dependent. 
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2. Variabel independent tidak memerlukan asumsi multivariate normality. 

3. Asumsi homokedasititas tidak diperlukan 

4. Variabel bebas tidak perlu diubah ke dalam bentuk matrik (interval atau skala 

ratio) 

5. Variabel dependen harus bersifat dikotomi (2 kategori, misal: ya atau tidak dan 

baik atau buruk) 

6. Variabel independen tidak harus memiliki keragaman yang sama antar 

kelompok variabel 

7. Kategori dalam variabel independen harus terpisah satu sama lain atau bersifat 

eksklusif 

8. Sampel yang diperlukan dalam jumlah relatif besar, minimum hingga 50 sampel 

data untuk sebuah variabel prediktor (independent) 

9. Dapat menyeleksi hubungan karena menggunakan pendekatan non linier log 

transformasi untuk memprediksi odds ratio. Odd dalam regresi logistik sering 

dinyatakan sebagai probabilitas. 

 

2.8  Korelasi 

Analisis korelasi berkaitan erat dengan regresi. Korelasi merupakan suatu istilah 

yang biasa digunakan untuk menggambarkan ada atau tidaknya hubungan suatu hal 

dengan hal lain. Analsisis korelasi adalah suatu cara atau metode untuk mengetahui 

ada atau tidaknya hubungan lienar antar variabel. Koefisien korelasi adalah 

mengukur kekuatan hubungan linear. Apabila terdapat hubungan maka perubahan 

yang terjadi pada salah satu variabel (X) akan mengakibatkan terjadinya perubahan 

pada variabel lainnya (Y). Dua variabel dapat dikatakan berkorelasi apabila 
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perubahan pada variabel yang satu diikuti dengan variabel lain secara teratur 

dengan arah yang sama (korelasi positif) dan korelasi berlawanan (negatif). Berikut 

adalah penjelasan dari masing-masing korelasi dan bagaimana cara menghitung 

hubungan dari masing-masing korelasi tersebut: 

 

A. Korelasi Sederhana  

Korelasi Sederhana merupakan suatu teknik statistik yang dipergunakan untuk  

mengukur  kekuatan  hubungan  antara  2  variabel  dan  juga  untuk dapat 

mengetahui bentuk hubungan keduanya dengan hasil yang bersifat kuantitatif. 

Kekuatan hubungan antara 2 variabel yang dimaksud adalah apakah hubungan 

tersebut erat, lemah, ataupun tidak erat. Sedangkan bentuk hubungannya adalah 

apakah bentuk korelasinya linear positif ataupun linear negatif. Di antara sekian 

banyak teknik-teknik pengukuran asosiasi,  terdapat   dua   teknik   korelasi   

yang   sangat   populer   sampai sekarang, yaitu korelasi Pearson Product 

Moment dan korelasi Rank Spearman. 

 

B. Korelasi Parsial 

Korelasi parsial adalah suatu metode pengukuran keeratan hubungan (korelasi) 

antara variabel bebas dan variabel tak bebas dengan mengontrol salah satu 

variabel bebas untuk melihat korelasi natural antara variabel yang tidak 

terkontrol. Analisis korelasi parsial (partial correlation) melibatkan dua 

variabel. Satu buah variabel yang dianggap berpengaruh akan dikendalikan atau 

dibuat tetap (sebagai variabel kontrol).  

 

Nilai dari koefisien korelasi parsial (r) ini sama seperti koefisien korelasi biasa, 

di mana dapat bernilai antara -1 dan 1. Jika nilainya mendekati 1 atau 2, maka 
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artinya korelasi antara variabel yang diteliti kuat, dan jika nilainya mendekati 0 

maka artinya korelasi tersebut lemah. Nilai positif menunjukkan hubungan 

searah (X naik maka Y naik) dan nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik 

(X naik maka Y turun). 

 

Data yang digunakan dalam  korelasi parsial  biasanya  memiliki  skala  interval  

atau  rasio.  Berikut adalah pedoman untuk memberikan interpretasi serta 

analisis bagi koefisien korelasi (Sugiyono,2013): 

 

0.00 - 0,199   = sangat rendah 

0,20 - 0,3999 = rendah 

0,40 - 0,5999 = sedang 

0,60 - 0,799   = kuat 

0,80 - 1,000  = sangat kuat 

 

C. Korelasi Ganda 

Korelasi ganda (multiple correlation) merupakan suatu nilai yang menunjukkan 

arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel independen secara sbersama-

sama atau lebih dengan satu variabel dependen. Korelasi ganda berkaitan dengan 

interkorelasi variabel-variabel independen sebagaimana korelasi mereka dengan 

variabel dependen. Korelasi ganda merupakan korelasi yang terdiri dari dua 

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



 

 

26 

 

2.9 Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian untuk memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji 

penelitian. Berikut ini beberapa penelitian dan jurnal terkait dengan tesis ini: 

 

No Peneliti Judul Kesimpulan Penelitian 
Variabel yang 

digunakan 

1. Laila Rosa Linda 

(2020) 

Institut Teknologi 

Sumatera (ITERA) 

Pemilihan Moda Angkutan 

penumpang Kapal Eksekutif 

dan  Kapal Reguler di 

Pelabuhan Penyeberangan 

Bakauheni-Merak. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemilihan 

moda penumpang kapal baik kapal reguler maupun 

kapal eksekutif di pelabuhan penyeberangan 

bakauheni-merak dengan mengnakan analisa deskriptif 

dan regresi logistik menggunakan MiniTAB. 

Penelitian ini mengidentifikasi karakteristik pengguna 

kapal reguler dan eksekutif dan mengidentifikasi 

faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pemilihan 

moda kapal penyeberangan pelabuhan bakauheni-

merak, serta mengidentifikasi kecenderungan 

penumpang dalam pemilihan moda trasnportasi. Hasil 

dalam penelitan ini didapatkan fungsi utilitas    
                       Dimana X2 merupakan 

waktu tempuh moda angkutan penyeberangan di 

pelabuhan bakauheni dan X4 merupakan frekuensi 

kapal.  

 

 

 

 

 

 

 Usia 

 Jenis kelamin 

 Pekerjaan dan 

pendidikan terakhir 

 Pendapatan 

 Asal dan tujuan 

perjalanan 

 Kenyamanan dan 

keamanan 

 Waktu tunggu dan 

waktu tempuh 

 Frekuensi dan jadwal 

keberangkatan kapal 
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No Peneliti Judul Kesimpulan Penelitian 
Variabel yang 

digunakan 

2. Muhammad Abi Berkah 

Nadi (2017) 

Universitas Lampung 

Analisa Pemilihan Moda 

Transportasi Umum Rute 

Tanjung Karang – Bandara 

Radin Inten II Dengan 

Stated Preference Dan Uji 

Cramer’s V 

Dalam studinya menggunakan stated preference 

dimana teknik tersebut merupakan pendekatan dengan 

menyampaikan pilihan berupa hipotesa dan untuk 

dinilai oleh responden sehingga peneliti dapat 

mengontrol secara penuh hasil yang dihipotesis. 

Peneliti menggunakan analisa regresi dengan program 

SPSS untuk menentukan fungsi utilitas guna 

peramalan model dalam memenuhi permintaan pelaku 

perjalanan. Hasil analisa regresi dalam penelitian ini 

diperoleh bahwa variabel bebas terhadap variabel 

terikat yang tertinggi adalah pada saat kelima atribut 

digunakan secara bersama-sama dengan nilai R 

kuadrat sebesar 8,8%. Atribut tersebut antara lain 

adalah cost,time,headway,time access, dan service. 

Adapun hasil signifikansi        dengan Chi-

Square dan hasil uji Cramer’s V rata-rata diperoleh 

sebesar 0,298 yaitu diantara angka 0 dan 1, maka 

hubungan cukup moderat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Biaya perjalanan 

 Waktu tempuh 

 Jadwal keberangkatan 

 Waktu perjalanan 

 Kenyamanan 

pelayanan  
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No Peneliti Judul Kesimpulan Penelitian 
Variabel yang 

digunakan 

3. Siti Mutmainnah (2020) 

Universitas Lampung 

Pemilihan Moda 

Transportasi Kereta Api 

Menuju Pelabuhan 

Bakauheni 

Penelitian ini mengidentifikasi faktor apa saja yang 

mempengaruhi penumpang yang menuju atau dari 

Pulau jawa melalui pelabuhan bakauheni dengan 

melihat karakteristik penumpang dalam pemilihan 

moda transportasi umum. Penelitian ini menggunakan 

metode analisa deskriptif yaitu menggambarkan suatu 

peristiwa dan selanjutnya dilakukan analisis dengan 

cara menggunakan kuisioner dengan jumlah sampel 

sebanyak 100 sampel menggunakan teknik simple 

random sampling. Hasil yang diperoleh dalam 

penelitian ini didaptakan bahwa faktor karakteristik 

responden yang mempengaruhi pemilihan moda 

trasnportasi yaitu tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, 

jumlah pendapatan dan pengeluaran biaya transportasi 

per bulan. Kategori responden yang mendominasi 

pemilihan pelayanan kereta api rencana tersebut 

adalah responden dengan kategori tingkat pendidikan 

Sekolah Menangah Atas (SMA)/sederajat sebanyak 

33,3%, jenis pekerjaan lainnya 23,2% dan jumlah 

pendapatan per bulan Rp. 2,5juta - 5 juta 24,2% serta 

pengeluaran biaya transportasi per bulan Rp.400.000-

500.000 sebanyak 21,2%. Dari data hasil penelitian ini 

juga didapat bahwa pilihan pelayanan kereta api 

rencanatertinggi yaitu “pasti memilih kereta api” 

dengan tarif Rp.15.000 dengan waktu tempuh lebih 

cepat 30 menit sebanyak 57%. 

 

 

 

 Usia 

 Jenis Kelamin 

 Tingkat pendidikan 

 Jenis pekerjaan 

 Pendapatan per bulan 

 Tujuan dan frekuensi 

perjalanan 
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No Peneliti Judul Kesimpulan Penelitian 
Variabel yang 

digunakan 

4. Angelica Adriana 

Ticoalu (2020) 

Perbandingan Pemilihan 

Moda Transportasi Laut 

Perahu Taksi dan Kapal 

Ferri Studi Kasus Bitung-

Lembeh 

Peneliti melakukan survei terhadap 300 responden 

dengan memberikan kuisioner yang berisi karakteristik 

perjalanan dengan menggunakan stated preference 

sebagai metode pendekatan untuk mensuervi suatu 

preferensi, selanjutnya data diolah dengan 

menggunakan analisa regresi berganda untuk 

mendapatkan hubungan kuantitatif antara sekumpulan 

atribut responden sehingga mendapatkan utilitas dan 

probabilitas dengan menggunakan model logit 

binomial. Hasil penelitian yang didapat yaitu 

karakteristik berdasarkan tujuan melakukan perjalanan 

adalah 585 untuk pariwisata dan 17% untuk perjalanan 

dinas, untuk pendidikan responden didominasi oleh 

tamatan SMA sebesar 44% dan s1 26%, didapat juga 

karakteristik berdasarkan pendapatan yang belum 

berpenghasilan adalah sebesar 425. Sehingga didapat 

faktor perbandingan melalui karakteristik adalah 

banyak yang memilih kapal ferri sebagai moda 

transportasi paling aman, nyaman dan efektif dengan 

nilai 805. Faktor yang berpengaruh besar dalam 

pemilihan moda adalah waktu tunggu sehingga banyak 

responden menggunakan perahu taksi daripada kapal 

ferri yang waktu tunggunya cenderung lama. Hasil 

tersebut didapat analisa regresi linier R² sebesar 

0,6952. 

 Jenis kelamin 

 Usia 

 Pendidikan 

 Pekerjaan 

 Pendapatan per bulan 

 Tujuan perjalanan 

 Frekuensi perjalanan 

 Biaya perjalanan 

 Waktu tunggu 

 Waktu pelayanan 

 Faktor kenyamanan 

dan keamanan 
 

Tabel 1.  Penelitian Terdahulu



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 
Lingkup penelitian adalah penumpang kapal ferry dermaga eksekutif Pelabuhan 

Bakauheni-Merak. Dermaga eksekutif yang berada di Bakauheni dibangun di 

dekat Dermaga VII Pelabuhan Bakauheni dengan luas bangunan 38.709 m², 

sedangkan dermaga eksekutif yang berada di Merak dibangun di dekat Dermaga 

VI Pelabuhan Merak dengan luas tapak pengembangan 42.505 m² (sumber: 

https://www.indonesiaferry.co.id di akses tanggal 1 oktober 2021) 

 

 

Gambar 3.1 Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni-Merak 

https://www.indonesiaferry.co.id/
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Gambar 3. 2 Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak- Bakauheni 

3.2. Tahapan Penelitian 

A. Pengumpulan Data 

 

Data yang dikumpulkan berupa : 

1. Data   primer   adalah   data   yang   diambil   langsung dalam bentuk survei 

lapangan di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni-Merak. Pengumpulan 

data primer untuk penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu : 

a. Wawancara, teknik wawancara dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan langsung kepada narasumber penelitian. 

Wawancara biasanya dilakukan tatap muka langsung dengan narasumber, 

namun seiring dengan kemajuan teknologi, wawancara daat dilakukan 

melalui media komunikasi seperti telepon, video call dan lainnya. 

b. Kuisioner, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan  

pertanyaan-pertanyaan  tertulis  kepada  subjek penelitian terkait topik 

yang diteliti. 
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Pelaksanaan survei dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan survei hanya dilakukan di lingkungan Dermaga Eksekutif 

Pelabuhan Bakauheni-Merak 

b. Pelaksanaan survei dilakukan dengan menggunakan kuisioner yang 

disebarkan langsung kepada responden berupa kuisioner dan wawancara 

langsung. 

c. Pengamatan dilakukan pada hari libur atau weekend. 

d. Waktu pelaksanaan survei mengikuti jam operasi dermaga Pelabuhan 

Bakauheni-Merak. 

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi yang terkait, dalam 

penelitian ini adalah PT. ASDP Indonesia Ferry (persero). Data yang 

diperoleh berupa: 

a. Data rangkaian Kapal Ferry Eksekutif Dermaga Pelabuhan Bakauheni- 

Merak 

b. Daftar tarif Kapal Ferry Eksekutif Dermaga Pelabuhan Bakauheni- 

Merak 

c. Jadwal keberangakatan Kapal Ferry Eksekutif Dermaga Pelabuhan 

Bakauheni- Merak 

 

B. Penarikan Sampel Penelitian 

Metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Cluster 

random sampling. Teknik random sampling adalah jenis pengambilan sampel 

probabilitas di mana setiap orang di seluruh populasi target memiliki 

kesempatan yang sama untuk dipilih. Sampel dipilih secara acak yang 
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dimaksudkan sebagai representasi yang tidak bias dari total populasi. Sedangkan 

Cluster random sampling merupakan salah satu tipe random sampling dimana 

teknik ini melakukan pemilihan acak berdasarkan area. Pengambilan sampel 

jenis ini dilakukan berdasarkan kelompok/ area tertentu pada bagian-bagian 

yang berbeda di dalam suatu wilayah. Pengambilan sampel menggunakan rumus 

Slovin untuk menentukan jumlah sampel yang akan diambil karena dalam 

penarikan sampel, jumlahnya harus representative agar hasil penelitian dapat 

dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana (Sugiono,2013). Rumus 

Slovin adalah sebagai berikut: 

           
 

      
 

Dimana:  

  

 

= 

 

Jumlah sampel yang akan diuji 
 

 

  

 

= 

 

Jumlah populasi 

  

            

 

= 

 

error 

 

Dalam penelitian ini, jumlah sampel yang akan diuji adalah: 

Jumlah penumpang kapal ferry di Pelabuhan Bakauheni pada Januari 2021 

adalah (N) = 52.004 (BPS Lampung,2021). Tingkat akurasi yang diinginkan 

adalah 90% maka batas toleransi kesalahan e = 10% 

      
      

               
  

      99,8 responden 

 

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel minimum yang dibutuhkan 

sebanyak 99,8 atau dibulatkan menjadi 100 responden terhadap pemilihan moda.  
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Adapun pertanyaan pada formulir wawancara mencakup profil, karakteristik 

perjalanan dan persepsi responden.  Profil dan karakteristik perjalanan yang 

dimaksud adalah sebagai berikut : 

1. Karakteristik responden terdiri dari usia, jenis kelamin, tempat asal tujuan, 

tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan pendapatan rata-rata perbulan. 

2. Karakteristik perjalanan responden teridiri dari maksud perjalanan, frekuensi 

perjalanan, dan alternatif pilihan moda transportasi. 

 

A. Metode Analisis Data  

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan 

analisis regresi linier. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan 

bagaimana karkteristik penumpang kapal ferry eksekutif  Pelabuhan Bakauheni – 

Merak.  Sedangkan analisis regresi logistik biner digunakan untuk mengetahui 

faktor-faktor apa saja yang paling memengaruhi dalam pemilihan moda 

transportasi yang direncakanan. Pada tahap ini dihasilkan karakteristik 

penumpang, hubungan biaya (cost), waktu tempuh (time), dan jadwal 

keberangkatan (headway) dengan pemilihan moda kapal eksekutif. Pada 

penelitian ini memiliki variabel bebas     dan variabel terikat    . Dimana 

variabel bebas     terdiri dari: 

1. Jenis Kelamin      

2. Usia      

3. Pendidikan Terakhir      

4. Pekerjaan      

5. Tingkat Pendapatan      
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6. Maksud Perjalanan      

7. Moda Transportasi Menuju Dermaga Eksekutif      

8. Pertimbangan Biaya (    

9. Pertimbangan waktu tempuh (    

10. Pertimbangan jadwal keberangkatan (     

11. Pertimbangan kenyamanan dan keamanan       

Sedangkan variabel terikat     dalam penelitian ini adalah jenis moda transportasi 

yang menjadi alternatif untuk digunakan responden. Variabel ini terdiri dari kapal 

eksekutif. 

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini antara lain: 

1. Memulai dengan mengidentifikasi kondisi moda yang akan diteliti 

2. Studi literatur, bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan data berupa 

landasan teori, metode perhitungan yang akan digunakan untuk pengolahan 

data dalam melakukan analisa dari kegiatan survei yang dilakukan. 

3. Pengambilan data sekunder dari sumber-sumber terkait. 

4. Pengambilan data primer berupa data hasil survei lapangan yaitu survei 

wawancara (kuisioner) dengan responden. Kemudian memberikan nomor urut 

kuisioner yang akan diolah datanya lebih lanjut. 

5. Dari data survei tersebut kemudian dilakukan analisa karakteristik perjalanan 

penumpang (responden)  

6. Data yang telah diperoleh di analisa menggunakan analisis regresi logistik 

biner.  

7. Langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan dari hasil analisa data yang telah 

dilakukan. 
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3.3. Diagram Alir Penelitian 

 

Diagram alir mengenai analisis analisis pengaruh karakteristik penumpang pada 

pemilihan moda transportasi Kapal Eksekutif Pelabuhan Bakauheni-Merak 

dapat dilihat melalui gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

Persiapan Penelitian 

1. Studi Literatur 

2. Menetapkan Lokasi Penelitian 

3. Pembuatan Kuisioner 

4. Penetapan Jumlah Sampel 

 

Pengambilan Data 

Data Primer 

1. Karakteristik responden 

(Usia,Jenis Kelamin, Tempat asal 

perjalanan, Tingkat pendidikan,Jenis 

pekerjaan, Tingkat pendapatan) 
2. Karakteristik perjalanan responden 

(Maksud perjalanan, Frekuensi 

perjalanan) 

Data Sekunder 

1. Data rangkaian dan tarif kapal 

eksekutif dermaga pelabuhan 

bakauheni-merak 

2. Jadwal keberangkatan dan 

kedatangan kapal eksekutif dermaga 

pelabuhan bakauheni-merak 

Analis dan Pengolahan Data 

 

1. Analisis Karakteristik Penumpang 

2. Analisis Regresi Logistik 

Hasil dan Pembahasan 

 

Selesai 

Gambar 3. 3 Diagram Alir Penelitian 



 

 

 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis pemilihan moda di Dermaga Eksekutif Pelabuhan 

Bakauheni- Merak menggunakan program SPSS dengan kuisioner berjumlah 125 

responden, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

a. Faktor- faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan moda transportasi 

Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni dengan nilai signifikansi 5% adalah 

tingkat pendapatan    ) dan pertimbangan jadwal kapal      . Sedangkan nilai 

signifikansi 105 terdapat tiga variabel yaitu tingkat pendapatan    ), moda 

transportasi menuju pelabuhan    ), dan pertimbangan jadwal kapal      . 

b. Karakteristik penumpang dalam pemilihan moda di Dermaga Eksekutif   

Pelabuhan Bakauheni – Merak berdasarkan tingkat pendapatan pada hasil 

survey didapat responden dengan tingkat pendapatan hingga Rp. 5.000.000 

sebanyak 91 orang (73%) dan responden yang memiliki tingkat pendapatan 

kurang dari Rp. 5.000.000 sebanyak 34 orang (27%). 

c. Karakteristik penumpang dalam pemilihan moda di Dermaga Eksekutif   

Pelabuhan Bakauheni – Merak berdasarkan moda transportasi menuju 

pelabuhan pada hasil survey didapat responden yang menggunakan kendaraan 



 

 

 

umum sebanyak 45 orang (36%) dan responden yang menggunakan kendaraan 

pribadi sebanyak 80 orang (64%). 

d. Karakteristik penumpang dalam pemilihan moda di Dermaga Ekeskutif 

Pelabuhan Bakauheni – Merak yang menjadikan Jadwal Kapal sebagai 

pertimbangan utama berjumlah 97 orang (78%) sedangkan yang tidak 

menjadikan jadwal kapal sebagai pertimbangan utama sebanyak 28 orang 

(22%). 

e. Model pemilihan moda transportasi penumpang kapal eksekutif Pelabuhan 

bakauheni - Merak didapatkan persamaan sebagai berikut: 

                                      

 

5.2. Saran 

1. Penelitian ini tidak mewakili seluruh penumpang di Pelabuhan Bakauheni - 

Merak, namun hanya penumpang kapal eksekutif karena pemilihan moda yang 

diamati dalam penelitian hanya analisis karakteristik apa saja yang 

berpengaruh terhadap pemilihan moda. Penelitian ini dapat dikembangkan 

untuk moda transportasi lainnya seperti kapal reguler. 

2. Hambatan yang ditemui dalam penelitian ini adalah pada saat survey 

pengumpulan data. Hal ini dikarekanan responden yang memiliki waktu 

terbatas untuk mengisi dan menjawab kuesioner sehingga sering kali jawaban 

yang diperoleh tidak memadai. Untuk itu pada penelitian berikutnya 

sebaiknya dilakukan dengan menggunakan tenaga surveyor yang cukup 

dengan jumlah responden yang memadai sehingga dapat memudahkan 

penelitian pada saat pengumpulan data.  
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3. Penelitian mengenai Analisis Karakteristik Penumpang Pada Pemilihan Moda 

Transportasi Kapal Eksekutif ini memiliki kekurangan dan keterbatasan 

penelitian. Terdapat beberapa pertanyaan yang bias pada kuisioner sehingga 

menyebabkan responden kurang memahami maksud dari pertanyaan tersebut. 

Seperti pertanyaan mengenai biaya perjalanan apakah biaya tersebut sudah 

termasuk pembelian tiket atau tidak. Oleh sebab itu, perlu dilakukan studi 

lebih detail dan mendalam dengan jumlah sampel yang lebih memadai, 

menggunakan metode survei wawancara yang lebih baik serta mudah 

dimengerti.  

4. Pertanyaan yang diberikan kepada responden sebaiknya dijelaskan secara 

detail pada kuesioner seperti variabel dan sub variabel setiap pertanyaan 

sehingga dapat memaksimalkan pengumpulan data agar mempermudah dalam 

pengolahan data. 

5. Penelitian mengenai Analisis Karakteristik Penumpang Pada Pemilihan Moda 

Transportasi Kapal Eksekutif di Pelabuhan Bakauheni – Merak ini dapat 

dilakukan studi lebih lanjut dengan variasi beberapa alternatif variabel yang 

digunakan maupun lokasi studi seperti rute dari Pelabuhan Merak-Bakauheni. 
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