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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Konsep Pemodelan 

 

 

Model adalah alat bantu atau media yang dapat digunakan untuk 

mencerminkan dan menyederhanakan suatu realita secara terukur.  Hal 

penting yang perlu diperhatikan oleh para pemodelan transportasi adalah 

menentukan tingkat resolusi yang digunakan dalam suatu daerah kajian.  

Hal yang harus ditentukan dalam mendefinisikan sistem zona (kegiatan) 

dan sistem jaringan adalah cara membedakan daerah kajian dengan daerah 

wilayah lain di luar daerah kajian.  

Sistem jaringan transportasi dicerminkan dalam bentuk ruas dan simpul, 

yang semuanya dihubungkan ke pusat zona.  Hambatan pada setiap ruas 

jalan dinyatakan dengan jarak, waktu tempuh, atau biaya gabungan.  Nilai 

tersebut kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan total hambatan untuk 

setiap zona asal dan tujuan.  Semua ini dinyatakan dalam bentuk matriks. 

Daerah kajian adalah suatu daerah yang di dalamnya terletak semua zona 

asal dan zona tujuan yang diperhitungkan dalam model kebutuhan akan 

transportasi.  Kriteria terpenting daerah kajian adalah bahwa daerah 

tersebut berisikan zona internal dan ruas jalan yang secara nyata 
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dipengaruhi oleh pergerakan lalulintas.  Pergerakan intrazona mempunyai 

zona asal dan tujuan yang berada di dalam satu zona internal tertentu. 

Pergerakan intrazona tidak terbebankan ke sistem jaringan, karena 

pergerakan dimulai dan diakhiri pada titik yang sama.  Semakin luas zona, 

maka semakin tinggi volume pergerakan arus laulintas intrazonannya. 

Pergerakan intrazona memegang peranan cukup penting karena 

permasalahan transportasi di daerah perkotaan banyak disebabkan oleh 

pergerakan intrazona.  

 

 

B. Jaringan Transportasi 

 

 

Jaringan transportasi dapat dicerminkan dalam  beberapa tingkat 

pengelompokan yang berbeda dalam suatu pemodelan.  Secara praktis, 

yang harus dilakukan adalah membuat model jaringan sebagai grafik 

terarah (sistem simpul dengan ruas jalan yang menghubungkannya).  

Simpul dapat mencerminan kota atau persimpangan, sedangkan ruas jalan 

mencerminkan ruas  jalan antara persimpangan atau ruas jalan antarkota.  

 

 

C. Pemodelan Empat Tahap Transportasi 

 

 

1. Model Bangkitan Pergerakan  

Model bangkitan pergerakan bertujuan untuk mendapatkan jumlah 

pergerakan yang dibangkitkan oleh setiap zona asal (Oi) dan jumlah 
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pergerakan yang tertarik ke setiap zona tujuan (Dd) yang ada di dalam 

daerah kajian. 

2. Model Sebaran Pergerakan  

Pola pergerakan dalam sistem transportasi sering dijelaskan dalam 

bentuk arus pergerakan (kendaraan, penumpang, dan barang) yang 

bergerak dari zona asal ke zona tujuan di dalam daerah tertentu dan 

selama periode waktu tertentu. Model sebaran pergerakan bertujuan 

untuk memperkirakan besarnya pergerakan dari setiap zona asal ke 

setiap zona tujuan, yang dipengaruhi oleh besarnya bangkitan setiap 

zona asal dan tarikan setiap zona tujuan serta tingkat aksesibilitas 

sistem jaringan antarzona yang biasanya dinyatakan dengan jarak, 

waktu, atau biaya (biaya gabungan).   

MAT sering digunakan untuk menggambarkan pola pergerakan 

tersebut.  MAT adalah matriks berdimensi dua yang berisi informasi 

mengenai besarnya pergerakan antar zona di dalam daerah tertentu.  

Baris menyatakan zona asal dan kolom menyatakan zona tujuan, 

sehingga sel matriks-nya menyatakan besarnya arus dari zona asal ke 

zona tujuan.  Notasi Tid menyatakan besarnya arus pergerakan yang 

bergerak dari zona asal i ke zona tujuan d selama selang waktu 

tertentu.  Sel pada diagonal berisi informasi mengenai pergerakan 

intrazona (i = d).  Oleh karena itu: 

Tid = pergerakan dari zona asal i ke zona tujuan d 

Oi = jumlah pergerakan yang berasal dari zona asal i 

Dd = jumlah pergerakan yang berasal dari zona asal d 
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Tabel 1. Bentuk umum dari Matriks Asal Tujuan (MAT) 

 

Zona 1 2 3 ... N Oi 

1 T11 T12 T13 ...  O1 

2 T21 T22 T23 ...  O2 

3 T31 T32 T33 ...  O3 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

... 

... 

... 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

N TN1 TN2 TN3 ... TNN ON 

Dd D1 D2 D3 ... DN T 

 

3. Model Pemilihan Moda 

Model pemilihan moda bertujuan untuk mengetahui proporsi orang 

yang akan menggunakan setiap moda transportasi. Untuk mendapatkan 

model sebaran pergerakan dan pemilihan moda, digunakan persamaan: 

T
k
id = A i  O i Bd Dd exp (-β k

idC )        (2.1) 

  

 

 

Gambar 1. Kurva pemilihan moda dan kurva isocost. 
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4. Model Pemilihan Rute  

Arus lalulintas pada suatu ruas jalan dalam suatu jaringan dapat 

diperkirakan sebagai hasil proses pengkombinasian informasi MAT, 

deskripsi sistem jaringan, dan pemodelan pemilihan rute.  Model 

pemilihan rute bertujuan untuk mengetahui proses pemilihan rute 

perjalanan dari setiap pergerakan yang terjadi dalam proses pencapaian 

zona tujuannya. 

 

 

D. Model Gravity 

 

 

Metode sintesis yang paling terkenal dan sering digunakan  yaitu model 

gravity (GR) karena sangat sederhana dan  mudah dimengerti.  Metode ini 

berasumsi bahwa ciri bangkitan dan tarikan pergerakan berkaitan dengan 

beberapa parameter zona asal, misalnya populasi dan nilai sel MAT yang 

berkaitan juga dengan aksesbilitas(kemudahan) sebagai fungsi jarak, 

waktu, atau biaya.  Metode ini mempunyai beberapa hal yang harus 

diperhatikan. Dikatakan bahwa pergerakan zona asal i dan zona tujuan d 

berbanding lurus dengan Oi dan Dd dan berbanding terbalik kuadratis 

terhadap jarak antara  antara kedua zona.  Oi dan Dd menyatakan jumlah 

pergerakan yang berasal dari zona i dan yang berakhir di zona d.  Oleh 

karena itu, penjumlahan sel MAT menurut “baris” menghasilkan total 

pergerakan yang berasal dari setiap zona, sedangkan penjumlahan menurut 

“kolom” menghasilkan total pergerakan yang menuju ke setiap zona. 

Berikut persamaan yang dipergunakan dalam model GR: 
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  iddidiid C.f.B.A.DOT         (2.2) 

  
 



d

iddd

i
.f.DB

A
1

        (2.3) 

  
 



i

idii

d
.f.OA

B
1

          (2.4) 

Hal yang penting untuk diketahui adalah fid  harus dianggap sebagai ukuran 

aksesibilitas (kemudahan) antar zona i dengan zona d.  Fungsi hambatan 

yang digunakan dalam model GR adalah fungsi eksponensial-negatif: 

F(Cid) =  ℮
-βCid    

      (2.5) 

Terdapat empat jenis model GR yaitu tanpa-batasan (UCGR), dengan-

batasan-bangkitan (PCGR), dengan-batasan-tarikan (ACGR), dan dengan-

batasan-bangkiatan-tarikan (PACGR).  Model GR yang digunakan adalah 

model PACGR disebut model dengan-dua-batasan (DCGR). 

 

 

E. Permasalahan dalam Penggunaan Data Arus Lalulintas 

 

 

Arus lalulintas sangat berguna sebagai data utama dalam pembentukan 

MAT, tetapi masih terdapat masalah yang terkait dengan penggunaannya.  

Permasalahan timbul karena arus lalulintas tidak pernah luput dari galat. 

1. Masalah perhitungan arus lalulintas 

Untuk menghitung arus lalulintas yang dibutuhkan adalah data 

perencanaan yang sederhana untuk setiap zona dan data arus lalulintas 

pada beberapa ruas jalan tertentu.  Oleh karena itu, perlu diperhatikan 

cara memilih ruas jalan yang cocok untuk mendapatkan data arus 
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lalulintasnya.  Menghilangkan data arus lalulintas pada ruas jalan yang 

saling terkait dapat mengurangi jumlah persamaan untuk menaksir 

MAT, tanpa harus kehilangan informasi.  Masalah ketidakkonsistenan 

dalam perhitungan arus lalulintas timbul jika kontinuitas arus tidak 

dipenuhi oleh data hasil pengamatan.  Permasalahan tersebut dapat 

terjadi karena perhitungan dilakukan pada saat yang tidak bersamaan.  

Akibatnya tidak ada solusi MAT yang menghasilkan kembali arus 

lalulintas yang tidak konsisten.  Untuk menghindari masalah tersebut 

adalah dengan memilih ruas jalan yang saling tidak berkaitan untuk 

dihitung arus lalulintasnya.    

2. Masalah kurang terspesifikasi 

Tahapan terpenting dari proses penaksiran model kebutuhan akan 

transportasi dari data lalulintas adalah indentifikasi rute yang dilalui 

oleh setiap pergerakan dari setiap zona asal i ke setiap zona tujuan d.  

Dari segi matematis dibutuhkan sejumlah N
2
 data arus lalulintas yang 

tidak saling terkait untuk mendapatkan MAT (Tid) dari satu set 

persamaan simultan.  Jumlah persamaan yang tersedia tergantung pada 

jumlah ruas yang didapatkan data arus lalulintasnya.  Salah satu cara 

untuk mengatasi masalah kurang terspesifikasi adalah dengan 

membatasi solusi yang mungkin dengan melakukan asumsi mengenai 

perilaku pergerakan. 
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F. Pengenalan Lazarus 

 

 

Dengan mengacu pada tulisan Husni Trunojoyo Tutorial Lazarus 

Pemrograman Pascal Console, Visual dan Database.  Lazarus adalah 

sebuah IDE (Integrated Development Environment), lingkungan perangkat 

lunak yang terintegrasi sehingga pembuatan software menjadi RAPID, 

dapat diselesaikan dalam waktu singkat.  Lazarus bersifat open source, 

tersedia untuk banyak platform Linux, Windows dan Macintosh.  Bahasa 

pemrograman yang dijadikan landasan dalam Lazarus adalah Pascal. 

Karena itu, saat pengembangan aplikasi, apa yang disediakan oleh Lazarus 

terasa sebagaiman yang terdapat di IDE Pascal visual yang terkenal di 

lingkungan Windows.  Tampilan awal dari Lazarus diperlihatkan pada 

Gambar 2. 

 

 

 

Gambar 2. Tampilan awal dari IDE Lazarus. 
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Berikut adalah bagian-bagian yang terdapat dalam Lazarus dan akan sering 

digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. 

1. Menu Utama dan Daftar Komponen 

 

 

 

Gambar 3. Menu utama dan daftar komponen Lazarus. 

 

Menu-menu penting dalam pemanfaaatan Lazarus ditampilkan pada 

bagian paling atas dari jendela Lazarus.  Seperti pada software  lain, 

menu File, Edit, Search, View, Window dan Help  terdapat pada 

lazarus dan dengan mudah dipahami kegunaan dan cara 

menggunakannya. Menu lain  yang akan sering digunakan adalah 

Project dan Run.  Menu Project digunakan untuk membuka jendela 

tertentu untuk mengatur proyek pengembangan software yang sedang 

dilakukan. Dalam Lazarus, setiap program komputer yang 

dikembangkan dinamakan Project. Menu Run digunakan untuk 

menjalankan, atau menghentikan eksekusi program.  Bagian di sebelah 

kanan toolbar Gambar 3, di bawah  menu utama adalah daftar 

komponen yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi visual. 

Komponen-komponen ini dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Pada 

tab Standard terdapat komponen-komponen untuk membuat tampilan 

standard dari jendela aplikasi seperti tombol dan teks. Tab Data 

Control berisi komponen-komponen untuk mengendalikan akses ke 

suatu database.  
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2. Form Utama  

Di bawah menu utama dan daftar komponen terdaat sebuah jendela, 

biasanya berjudul Form1.  Jendela ini adalah bagian utama dari sebuah 

aplikasi visual.  Form merupakan komponen paling penting dalam 

pemrograman visual.  Di atas Form inilah diletakkan komponen-

komponen lain yang ditunjukkan pada Gambar 4. 

 

 

 

Gambar 4. Form Utama. 

 

3. Object Inspector 

Pada sisi kiri terdapat sebuah kotak dengan judul Object Inspector. 

Jendela ini digunakan untuk mengatur perilaku dari suatu control atau 

komponen yang telah diletakkan di atas suatu Form atau jendela 

aplikasi yang sedang kita kembangkan.  Setiap jenis komponen akan 

mempunyai properti yang berbeda.  Properti-properti ini dapat diubah 

pada saat pengembangan memanfaatkan Object Inspector atau saat 

eksekusi program dengan menuliskan perintah-perintah dalam kode 
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program.  Pada gambar terlihat beberapa properti yang dimiliki obyek 

Form1 yang merupakan instance dari komponen Form (Gambar 5). 

 

 

 

Gambar 5. Object Inspector. 

 

4. Source Editor 

Di sinilah programmer menuliskan baris-baris kode program untuk 

mengatur apa yang harus dilakukan oleh aplikasi.  Kode program 

ditulis mengikuti aturan dalam bahasa Pascal (Gambar 6). 
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Gambar 6. Source Editor. 

 

5. Pemrograman Pascal Console 

Pembuatan program Pascal sederhana berbasis console dimulai dengan 

memilih menu File │ New pada jendela New.  Pilih Program (di 

bawah bagian Project).  Klik Ok. 

Masukkan contoh kode program berikut (Gambar 7) : 

var x, y : integer ;  

begin 

          x := 10 ; 

          y := 7 ; 

          writeln(„Nilai x = „ , x) ; 

          writeln(„Nilai y = „ , x) ; 

          writeln(„Hasil kali XY = „ , x * y ) ; 

end.  
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Gambar 7. Kode Program Pascal di dalam Source Editor. 

 

6. Pemrograman Visual  

Pemrograman Pascal secara visual dimulai dengan memilih menu File 

│New … dan pada jendela New pilih Application (Gambar 8). 

 

 

 

Gambar 8. Jendela New untuk menentukan tipe aplikasi  

Dari penjelasan di atas, maka akan diperoleh sebuah Form bernama 

Form1.  Di atas Form inilah diletakkan beberapa komponen lain yang 
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digunakan dalam aplikasi. Form1 adalah Form pertama, Form 

berikutnya akan bernama Form2 dan seterusnya atau nama lain jika 

diubah. 

Untuk meletakkan 1 buah komponen Button  ke atas Form dan atur 

beberapa properti caranya seperti berikut : 

a. Pada tab Standard, klik komponen TButton. Klik Form1 pada 

posisi dimana obyek Button tersebut akan diletakkan (Gambar 9). 

 

 

 

Gambar 9. Form1 dengan sebuah komponen Button di atasnya. 

 

b. Pada Object Inspector, ubah properti Caption dari Button1 menjadi 

Keluar (Gambar 10).  
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Gambar 10. Mengubah properti Button 1 melalui Object Inspector. 

 

 

G. Penelitian Terdahulu 

 

 

1. Junaedi (2008) dalam media teknik sipil membahas tentang “ Analisa 

Perubahan Arus Lalulintas dan Pengaruhnya Terhadap Matrik Asal 

Tujuan”, dengan menggunakan model Gravity Oportuniy  (GO) dan 

model Maximum Entropy Matriks Estimation (ME2). Evolusi MAT 

hasil estimasi metode ME2 pada jam puncak pagi dan sore tidak 

memiliki pola tertentu dan akibat fluktuasi arus lalulintas perubahan 

pola matriknya dengan metode GO terhadap fluktuasi arus lalulintas, 

hal ini disebabkan pada saat pengisian sel matrik pada proses estimasi 

MAT dengan metode GO diberikan batasan bangkitan, tarikan dan 



 

19 

total pergerakan sedangkan pada metode ME2 batasan hanya diberikan 

pada total pergerakan saja. Fluktuasi arus lalulintas (nilai PHF) yang 

memberikan pengaruh terhadap evolusi MAT hasil estimasi adalah 

fluktuasi (nilai PHF) yang terjadi di tiap-tiap ruas jalan, bukan 

fluktuasi arus lalulintas total seluruh jaringan. 

2. Sulistyorini (2000) dalam Simposium III FSTPT, ISBN No, 979-

96241-0-X, membahas tentang bagaimana menentukan % MAT yang 

diperlukan sebagai tambahan informasi MAT prior parsial optimum 

untuk menghasilkan tingkat keakurasian terhadap MAT pembanding 

yang cukup tinggi. Model Perencanaan Transportasi Empat Tahap 

merupakan proses bertahap dari beberapa sub model yang terpisah dan 

berurutan (sequential). Model ini dapat disederhanakan agar 

memenuhi kebutuhan perencanaan transportasi di daerah yang 

mempunyai keterbatasan waktu dan biaya. Penentuan nilai awal 

parameter model merupakan masalah utama yang dijumpai dalam 

proses estimasi parameter model. Dimana nilai awal parameter ini 

memegang peranan penting untuk tercapainya konvergensi. Apabila 

nilai awal parameter yang dimasukkan tidak tepat, sangat 

dimungkinkan terjadinya kondisi divergen atau gagal mencapai 

konvergensi, yang tentunya tidak diharapkan. Salah satu kelemahan 

metode Newton-Raphson adalah penetapan nilai awal sangat 

menetukan tingkat konvergensi yang dicapai 

3. Sulistyorini (2010) dalam Proceedings of the Eastern Asia Society for 

Transportation Studies membahas bahwa estimasi MAT dapat 
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dilakukan dalam satu langkah dengan gabungan tahapan sebaran 

pergerakan, pemilihan moda dan pemilihan rute dengan menggunakan 

data arus lalulintas.  Data bangkitan dan tarikan perjalanan (Oi dan Dd) 

yang digunakan adalah data data bangkitan dan tarikan total dari tiap 

zona dalam area studi dalam satuan pergerakan orang. Metode tidak 

konvensional merupakan suatu metode untuk mengestimasi MAT 

berdasarkan pada data arus lalulintas. Metode ini dikembangkan untuk 

menjawab ketidakpuasan para perencana transportasi terhadap metode 

konvensional. Tujuan dari metode ini adalah memberikan pendekatan 

sederhana untuk menyelesaikan masalah yang sama dengan biaya yang 

lebih murah. Arus lalulintas pada suatu ruas jalan dalam suatu jaringan 

dapat diperkirakan sebagai hasil proses pengkombinasian informasi 

MAT, deskripsi sistem jaringan dan pemodelan pemilihan rute. 

4. Roziqin (2011) membahas tentang “Estimasi Matrik Asal Tujuan 

Angkutan Pribadi Dan Angkutan Umum Berdasarkan Informasi 

Lalulintas Menggunakan Model Gravity”, menggunakan nilai β yang 

telah mencapai konvergensi pada iterasi ke-26. Pada penelitian tersebut  

nilai beta (β) = 0,4675. Penelitian di lingkup yang lebih spesifik 

tentang estimasi parameter model kombinasi sebaran pergerakan, 

pemilihan moda dan pemil 

5. Pemilihan rute berdasarkan arus lalulintas pada kondisi pembebanan 

keseimbangan yang lebih realistis untuk jaringan jalan di perkotaan. 

Semakin detail agresi suatu zona, semakin baik pada perhitungan 

pergerakan. Agresi sistem jaringan semakin halus, MAT yang 
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dihasilkan akan cenderung makin baik. Sistem jaringan ini akan 

menentukan faktor hambatan.  

6. Tanjung (2014) tentang “Analisis Struktur Rangka Batang Statis 

Tertentu Dengan Metode Keseimbangan Titik Buhul Menggunakan 

Program Lazarus Berbasis Android”, bahwa perhitungan dengan 

program Lazarus dapat dilakukan dengan sangat cepat, dibandingkan 

dengan perhitungan manual.  Dengan adanya suatu rumus pasti sebuah 

analisis perhitungan, maka dengan rumus-rumus tersebut dapat 

dituangkan ke dalam bahasa pemrograman yang akan mempermudah 

perhitungan selanjutnya dengan cepat dan tidak memerlukan waktu 

lama. Program ini lebih mudah untuk dipakai oleh banyak orang 

karena untuk menggunakannya hanya perlu mengakses program 

tersebut melalui PC/Laptop. 


