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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sarana dan prasarana transportasi di suatu daerah mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam pengembangan suatu kawasan tertentu, baik ekonomi, 

sosial, budaya dan sebagainya. Dimana semua itu membutuhan pergerakan 

transportasi sebagai penunjang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

Penyelenggaraan pergerakan transportasi akan mengarah pada penyediaan jasa 

transportasi terpadu antara moda yang efektif, efisien, aman dan nyaman, serta 

cepat dan murah. Namun dalam kenyataanya kebutuhan akan transportasi belum 

terpenuhi seluruhnya. 

Kebutuhan transportasi merupakan pola kegiatan didalam sistem tata guna 

lahan yang membutuhkan pergerakan sebagai saran penunjang kebutuhan 

tersebut. Keduanya harus saling berhubungan baik dan erat agar hasil yang 

diharapkan dapat tercapai. Untuk memenuhi semua aspek diatas, sudah 

seharusnya sistem transportasi dipikirkan sejak dini, agar kelak tidak 

menimbulkan berbagai persoalan. Perangkutan diperlukan karena sumber kegiatan 

manusia tidak hanya berpusat pada satu tempat saja. Oleh sebab itu, pergerakan 

(manusia/barang) ini memerlukan sarana (moda angkutan) maupun prasarana 

(media tempat moda angkutan dapat bergerak) yang baik. 

Pemilihan moda dipilih karena di kota-kota besar  tersedia berbagai pilihan 

moda untuk menuju  suatu  tempat.  Tahap  pemilihan moda  akan menyangkut  

efisiensi pergerakan  di  daerah  perkotaan,  ruang  yang  harus  disediakan  oleh  

suatu  kota untuk prasarana  transportasi, dan juga banyaknya pilihan moda  

transportasi yang dapat  dipilih.  Untuk  itu,  diperlukan  perencanaan  transportasi  

khususnya  tahap pemilihan moda dengan membuat model agar diketahui proporsi 

orang yang akan menggunakan setiap moda berdasarkan atribut perjalanan 

tertentu.  
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Pemilihan moda transportasi yang diberikan kepada masyarakat cukup 

bervariasi yakni transportasi darat, transportasi air, serta transportasi udara. 

Namun dalam pemilihannya, pengguna jasa (masyarakat) harus 

mempertimbangkan tujuan perjalanan, jarak tempuh (waktu), biaya, dan fasilitas 

yang diberikan oleh moda transportasi tersebut. 

Moda  yang    dipilih  dalam  penelitian  ini  adalah  angkutan  umum.  

Keberadaan angkutan  umum  sudah  tidak  dipungkiri  manfaatnya  bagi  kegiatan  

transportasi masyarakat terutama kota besar. Angkutan umum lebih hemat dalam 

penggunaan  ruang  jalan  karena  mampu  menampung  banyak  penumpang.  

Angkutan  umum juga  dapat  digunakan  untuk  menghemat  bahan  bakar  dan  

membantu  dalam mengurangi  polusi  udara. Namun,  dalam  kenyataannya  di  

Indonesia,  kendaraan pribadi  tetap  mendominasi  pilihan  masyarakat  dalam    

kegiatan  transportasi, karena  angkutan umum  belum mampu menyediakan  

pelayanan  yang  diinginkan masyarakat baik dari kenyamanan, keamanan, dan 

waktu tempuh sampai tujuan. 

Pemilihan moda transportasi pada dasarnya ditentukan dengan 

mempertimbangkan salah satu persyaratan pokok yaitu pemindahan barang dan 

manusia dilakukan dalam jumlah tersebut dengan jarak terkecil. Pemilihan 

angkutan (bus trayek Malang – Dampit) memiliki mobilitas tinggi, dapat bergerak 

kapan saja, dan lebih mudah untuk dijangkau. Salah satu pilihan moda untuk 

melayani kegiatan transportasi dari Malang ke Dampit maupun sebaliknya adalah 

Bus Santoso.  

 Selain bus, alternatif moda transportasi lainnya yaitu Mpu. Untuk mengetahui 

dampak hadirnya alternatif pilihan moda transportasi umum (Mpu) terhadap 

preferensi pelaku perjalanan Malang - Dampit yang selama ini mengandalkan Bis 

Santoso, perlu diketahui besarnya pengaruh dari setiap atribut perjalanan yang 

mempengaruhi. Dengan mengetahui besarnya pengaruh dari setiap atribut 

perjalanan, akan diketahui juga besarnya proporsi pemilihan antara kedua moda 

tersebut.  

 Pada saat ini Bus Santoso terdapat 15 unit dan MPU terdapat 15 unit. Bus 

Santoso memiliki tarif pada umumnya yaitu Rp 10.000,00 dan tarif MPU yaitu Rp 
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9.000,00. Jarak tempuh Malang – Dampit kurang lebih 28 km antar terminal 

keberangkatan (Terminal Hamid Rusdi) hingga terminal akhir Dampit. Rute yang 

dilewati Bus Santoso dan Mpu melewati daerah Gadang -  Bululawang – Krebet – 

Sudimoro - Turen – Rembun – Pamotan -  Dampit. 

Pada permasalahan ini, penulis ingin mengetahui tentang perilaku pelaku 

perjalanan sehingga dapat diperoleh probabilitas pemilihan moda bus dan mpu 

untuk trayek Malang – Dampit dilihat dari biaya (Cost), Interval waktu 

(Headway), waktu perjalanan (Time) dan jam operasional (Service). Karena pada 

masalah pemilihan moda bisa dikatakan menjadi sangat penting dalam proses 

perencanaan dan kebijakan transportasi sehingga upaya perbaikan dan 

peningkatan angkutan umum dapat ditingkatkan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana perilaku atau karakteristik masyarakat dalam memilih moda 

transportasi antara bus dan mpu? 

2. Bagaimana model pemilihan moda antara bus dan mpu trayek Malang - 

Dampit? 

 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Daerah kajian adalah Kota Malang, studi kasus Malang – Dampit. 

2. Angkutan umum yang dikaji adalah bus yang melewati rute Malang – Dampit 

yaitu Bus Santoso dan MPU 

3. Pembahasan masalah penelitian ini bersifat kuantitatif. Data yang digunakan 

dalam penelitian merupakan data primer hasil survai kuesioner yang dibagikan 

kepada responden dan data sekunder yang diperoleh dari Perusahan bus dan 

MPU yang terkait. 

4. Sampel yang didapat diasumsikan bisa mewakili kepuasan responden terpilih. 
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5. Penentuan jumlah sampel mengacu pada data jumlah penumpang rata-rata 

selama satu harinya untuk rute Malang – Dampit. 

6. Penelitian ini tidak menganalisa tentang pertukaran moda penumpang. 

7. Analisa dilakukan hanya berdasarkan data primer dan sekunder yang 

diperoleh, studi kepustakaan dan hasil pengelohan data. 

8. Data rute bus dari perusahaan / survey lapangan. 

9. Variable – variable yang akan menjadi pembanding dalam pemilihan moda 

adalah Cost, Time, Headway, dan Service Bus Santoso dan Mpu. 

10. Lokasi pengambilan data di Terminal Hamid Rusdi, baik bus maupun mpu. 

11. Pembuatan model pemilihan moda angkutan umum bus berdasarkan respon 

penumpang dengan metode stated preference dengan cara melakukan 

perubahan atribut pada salah satu moda. 

 

 

1.4 Tujuan Studi 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis perilaku atau karakteristik masyarakat dalam memilih 

moda transportasi antara bus dan mpu untuk trayek Malang - Dampit. 

2. Untuk memperoleh suatu model pemilihan moda antara bus dan mpu 

untuk trayek Malang – Dampit. 

 

 

1.5 Manfaat Studi 

Adapun manfaat penelitian ini bagi penelitian dan masyarakat adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pilihan moda yang sering digunakan oleh masyarakat 

2. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan terutama di bidang 

transportasi 

3. Bagi rekan – rekan mahasiswa dapat dijadikan sebagai referensi tambahan 

dalam menyusun tugas akhir dan bahan kuliah yang berkaitan dengan 

pemilihan moda transportasi 
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4. Bagi manajemen moda bus dan mobil penumpang umum dapat 

menjadikan masukan untuk melakukan perbaikan pelayanan moda 

transportasi lebih baik lagi. 

 


