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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Sistem Transportasi 

2.1.1 Pengertian Sistem Transportasi 

Dikutip dari (Miro 2002:4) transportasi dapat diartikan sebagai usaha 

memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu obyek dari 

suatu tempat ke tempat lain, dimana di tempat lain ini obyek tersebut lebih 

bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan tujuan tertentu. Karena dalam 

pengertian diatas terdapat kata kata usaha, berarti transportasi juga merupakan 

sebuah proses, yakni proses pindah, proses gerak, proses mengangkut dan 

mengalihkan dimana proses ini tidak bisa dilepaskan dari keperluan akan alat  

pendukung untuk menjamin lancarnya proses perpindahan sesuai dengan waktu 

yang diinginkan. Alat pendukung apa yang dipakai untuk melakukan proses 

pindah, gerak, angkut dan alih ini bisa bervariasi, tegantung pada : 

1. Bentuk obyek yang akan dipindahkan tersebut.

2. Jarak antara suatu tempat  dengan tempat lain.

3. Maksud obyek yang akan dipndahkan tersebut.

Ini berarti, alat-alat pendukung yang digunakan untuk proses pindah harus 

cocok dan sesuai dengan objek, jarak, dan maksud objek, baik dari segi 

kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya. Untuk mengetahui keseimbangan 

antara objek yang diangkut dengan alat pendukung ini, dapatlah kita melihat 

ukuran  kuantitas dan kualitas dari alat pendukung. Adapun standar kuantitas dan 

kualitas alat pendukung ini dapat diidentifikasikan melalui pertanyaan-pertanyaan 

berikut : 

• Aman : Apakah objek yang diangkut aman selama proses perpindahan

dan mencapai tujuan dalam keadaan utuh, tidak rusak atau hancur?

• Cepat : Apakah objek yang diangkut dapat mencapai tujuan sesuai

dengan batas waktu yang ditentukan?
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• Lancar : Apakah selama proses perpindahan, objek yang diangkut tidak 

mengalami hambatan atu kendala? 

• Nyaman : Apakah selama proses perpindahan objek yang diangkut 

terjaga keutuhannya dan situasi bagi yang mengangkut 

menyenangkan? 

• Ekonomis : Apakah proses perpindahan tidak memakan biaya yang 

tinggi dan merugikan objek yang diangkut? 

• Terjamin kesediaannya : Alat pendukung selalu tersedia kapan saja 

objek yang diangkut membutuhkannya, tanpa memperdulikan waktu 

dan tempat. 

2.2. Angkutan Umum 

 Dikutip dari (Warpani 2002:38) angkutan umum adalah angkutan 

penumpang dengan menggunakan kendaraan umum dan dilaksanakan dengan 

sistem sewa atau bayar. Dalam hal angkutan massal, biaya angkutan menjadi 

beban tanggungan bersama, sehingga sistem angkutan umum menjadi efisien 

karena biaya angkutan menjadi sangat murah. Selain itu, penggunaan jalan pun 

relatif efisien dalam m²/ angkutannya. Keberadaan angkutan umum, apalagi yang 

bersifat massal, berarti pengurangan kendaraan yang lalu lalang di jalan. Hal ini 

sangat penting artinya berkaitan dengan pengendalian lalu lintas. 

 Karena sifatnya ‘massal’, maka para penumpang harus memiliki kesamaan 

dalam berbagai hal yakni asal, tujuan, lintasan, dan waktu. Berbagai kesamaan ini 

pada gilirannya menimbulkan masalah keseimbangan antara ketersediaan dan 

permintaan. Pelayanan angkutan umum akan berjalan dengan baik apabila dapat 

tercipta keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan. Adalah suatu upaya 

yang sulit (bahkan cenderung tidak mungkin) dipenuhi bila tolak ukurnya adalah 

permintaan pada masa sibuk atau masa puncak. 

2.2.1 Peranan Angkutan Umum 

 Dikutip dari (Warpani 2002:39) pada umumnya  kota yang pesat 

perkembangannya adalah kota yang berada pada jalur sistem angkutan. Sejarah 

perkembangan sejumlah kota besar di dunia menjadi bukti besarnya peranan 
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angkutan terhadap perkembangan kota yang bersangkutan. Memang transportasi 

perkotaan merupakan salah satu faktor kunci peningkatan produktifitas kota. 

Angkutan umum yang disewakan, disebut paratransit, yakni pelayanan jasa 

angkutan yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang berdasarkan cirri tertentu, 

misalnya tarif dan lintasan (rute). Angkutan umum dapat pula disesuaikan dengan 

keinginan pengguna jasa. Paratransit pada umumnya tidak memiliki trayek dan 

jadwal yang tetap, misalnya taksi, jitney, dial-a-bus. Ciri utama paratransit adalah 

melayani permintaan. Paratransit dapat dinyatakan sebagai semi angkutan umum 

karena menyediakan layanan perorangan, bukan layanan massal. 

 Peranan utama angkutan umum adalah melayani kepentingan mobilitas 

masyarakat dalam melakukan kegiatannya, baik kegiatan sehari-hari yang berjarak 

pendek atau menengah maupun kegiatan sewaktu-waktu antar propinsi. Aspek 

lain pelayanan angkutan umum adalah peranannya dalam pengendalian lalu lintas, 

penghemat energi, dan pengembangan wilayah.   

2.2.2 Pelayanan Angkutan Umum 

 Menurut (Warpani 2002:41) di indonesia, pelayanan angkutan umum 

dapat dibedakan menjadi tiga kategori utama, yakni angkutan antar kota, angkutan 

perkotaan, dan angkutan pedesaan. Angkutan antar kota dibagi menjadi dua yakni 

angkutan antar kota antar propinsi (AKAP), yaknni angkutan angkutan kota yang 

melampaui batas wilayah administrasi propinsi, dan angkutan antarkota dalam 

propinsi (AKDP), yakni pelayanan jasa angkutan antar kota dalam satu wilayah 

administrasi propinsi. 

 Tujuan pelayanan angkutan umum adalah memberikan pelayanan ayang 

aman cepat, nyaman, dan murah pada masyarakat yang mobilitasnya semakin 

meningkat, terutama bagi para paksawan dalam menjalankan kegiatannya. Bagi 

angkutan perkotaan, keberadaan angkutan umum apalagi angkutan umum massal  

dengan angkutan jalan rel sangat membantu manajemen lalulintas dan angkutan 

jalan karena tingginya tingkat efisiensi yang dimiliki oleh kedua sarana tersebut 

dalam penggunaan prasarana jalan. 
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 Esensi dari operasi pelayanan angkutan umum adalah menyediakan 

layanan angkutan pada saat dan tempat yang tepat untuk memenuhi permintaan 

masyarakat yang sangat beragam. Di sini unsur komersial yan harus diperhatikan. 

Pengetahuan akan biaya, kecepatan dan ketepatan prakiraan, pengetahuan akan 

pasar dan pemasaran akan sangat membantu dalam menawarkan pilihan 

pelayanan. Misalnya, penumpang tertentu  pada jam sibuk dapat saja memilih 

pelayanan dengnan biaya lebih tinggi bila ada kepastian dan jaminan cepat sampai 

ke tempat tujuan. Dengan demikian, ada tawaran  pilihan moda atau pencaran 

moda angkutan sehingga ada pengisian kapasitas pada berbagai moda. Teknik 

pengoprasian angkutan umum dan praktek komersialisasi sangat bervariasi  

bergantung pada moda angkutan dan lingkungan. Meskipun demikian, pada 

hakekatnya tetap sama yakni operator harus memahami pola kebutuhan, dan harus 

mampu mengerahkan sediaan untuk memeuhi kebutuhan secara ekonomis. Jadi, 

dalam hal ini dapat dikenali adanya unsur-unsur : 

• Sarana operasi atau moda angkutan dengan kapasitas tertentu yaitu bus, 

kereta api, kapal, pesawat. 

• Biaya operasi, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menggerakkan operasi 

pelayanan sesuai dengan sifat teknis moda yang bersangkutan. 

• Prasarana, yakni jalan dan terminal yang merupakan simpul jasa 

pelayanan angkutan. 

• Staf  atau sumber daya manusia  yang mengoperasikan pelayanan 

angkutan. 

 

2.2.3 Parameter Angkutan Umum 

2.2.3.1 Tarif 

 Menurut (Warpani 2002:149) tarif adalah harga jasa angkutan yang harus 

dibayar oleh pengguna jasa, baik melalui mekanisme perjanjian sewa menyewa, 

tawar menawar, maupun ketetapan pemerintah. Harga jasa angkutan yang 

ditentukan mengikuti sistem tarif, berlaku secara umum dan tidak ada ketentuan 

lain yang mengikat perusahaan angkutan dan pemilik barang atau penumpang 

kecuali apa yang sudah diatur dalam buku tarif. 
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 Jika harga angkutan ditetapkan melalui mekanisme perjanjian, makan 

harga tersebut hanya berlaku bagi pihak yang terikat dalam perjanjian, yang dapat 

ditentuan menurut waktu pemakaian atau tempat tujuan pengiriman. Waktu 

pemakaian lebih luas lingkupnya daripada tempat tujuan pengiriman, karena 

waktu pemakaian dapat mencakup beberapa kali tujuan pengiriman. 

 Tarif yang ditetapkan oleh pemerintah bertujuan terutama melindungi 

kepentngan pengguna jasa (konsumen) dan selanjutnya prosedur, untuk 

kelangsungan usaha. Bagi pelayanan kelas eksekutif biasanya penentuan tarif 

diserahkan kepada produsen dengan pertimbangan pangsa pasarnya adalah 

golongan ekonomi menengah keatas, dan faktor kebijakan subsidi silang. 

2.2.3.2 Headway 

 Dikutip dari (Asikin 2001:25) headway adalah waktu antara satu 

kendaraan dengan kendaraan lain yang berurutan di belakangnya pada satu rute 

yang sama. Headway makin kecil menunjukkan frekuensi yan semakin tinggi, 

sehingga akan menyebabkan waktu tunggu yang rendah. Ini merupakan kondisi 

yang menguntungkan bagi penumpang, namun disisi lain akan menyebabkan 

proses bunching atau saling menepel antar kendaraan lain dan ini akan 

mengakibatkan gangguan pada arus lalu lintas lainnya. Untuk menghindari efek 

bunching ditetapkan minimum headway sebesar 1 menit. Jika nilai ini terlampaui, 

perlu dipikirkan penggunaan kendaraan yang lebih besar. 

2.2.3.3 Waktu tempuh 

 Menurut (Tamin 2000:288) waktu tempuh atau time adalah waktu total 

perjalanan yang diperlukan, termasuk berhenti dan tundaan, dari suatu tempat ke 

tempat yang lain melalui rute tertentu. Waktu tempuh dapat diamati dengan cara 

yaitu dengan metode pengamat bergerak. Metode bergerak yaitu pengamat 

mengemudikan kendaraan survei di dalam arus lalu lintas dan mencatat waktu 

tempuhnya. 
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2.2.3.4 Service 

 Service atau jam operasi menurut (Asikin 2001:14) tidak hanya 

mempengaruhi biaya operasi bagi operator tetapi juga mempengaruhi kualitas 

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Penambahan jam operasi terutama 

pada malam hari relatif akan menimbulkan tambahan biaya dibandingkan 

penambahan pada siang hari tetapi akan menimbulkan akibat positif berupa 

peningkatan pergerakan masyarakat. 

 

2.3 Pemilihan Moda Transportasi 

Menurut (Miro 2002:115), pemilihan moda transportasi merupakan suatu 

tahapan proses perencanaan angkutan yang bertugas untuk melakukan 

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

barang yang akan menggunakan atau memilih berbagai moda transportasi yang 

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

perjalanan tertentu pula. Sebagai contoh, misalkan seorang pelaku perjalanan “A” 

yang akan melakukan perjalanan dari asal Padang menuju tujuan Medan dengan 

maksud perjalanan bisnis/dinas dan dia dihadapkan kepada masalah memilih alat 

angkutan apa yang akan dipakainya yang tersedia melalui jalur titik Padang ke 

titik Medan: apakah lewat Bus Umum lewat jalan raya, atau mobil pribadi/dinas, 

atau dengan pesawat barangkali. Hal itu tergantung dengan pelaku si “A” yang 

dipengaruhi oleh sekumpulan faktor atau variabel. Beberapa prosedur pemilihan 

moda memodelkan pergerakan dengan hanya dua buah moda transportasi, yaitu 

antara angkutan umum dan angkutan pribadi. 

Bentuk alat (moda) transportasi/jenis pelayanan transportasi secara umum 

dibagi atas 2 (dua) kelompok besar moda tranportasi yaitu: 

1.  Kendaraan pribadi (Private Tranportation), yaitu:  

Moda tranportasi yang dikhususkan buat pribadi seseorang dan seseorang 

itu bebas memakainya kemana saja, dimana saja dan kapan saja dia mau, 

bahkan mungkin juga dia tidak memakainya sama sekali. 

2.  Kendaraan umum (Public Transportation), yaitu: 
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Moda transportasi yang diperuntukkan buat orang banyak, kepentingan 

bersama, menerima pelayanan bersama, mempunyai arah dan titik tujuan 

yang sama serta terikat dengan peraturan trayek yang sudah ditentukan dan 

jadwal yang sudah ditetapkan dan para pelaku perjalanan harus wajib 

menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan tersebut apabila angkutan 

umum ini sudah mereka pilih. 

 

Sedangkan menurut Tamin (2000:227) model pemilihan moda merupakan 

model terpenting dalam perencanaan transportasi. Hal ini disebabkan karena peran 

kunci dari angkutan umum dalam berbagai kebijakan transporasi. Tidak seorang 

pun dapat menyangkal bahwa moda angkutan umum menggunakan ruang jalan 

jauh lebih efisien daripada moda agkutan pribadi. Selain itu, kereta api bawah 

tanah dan beberapa moda transportasi kereta api lainnya tidak memerlukan ruang 

jalan raya untuk bergerak sehingga tidak ikut memacetkan lalu lintas.  

Seterusnya, jika ada pengendara yang berganti ke moda transportasi angkutan 

umum, makan angkutan pribadi mendapatkan keuntungan dari perbaikan tingkat 

pelayanan akibat pergantian moda tersebut. Sangatlah tidak mungkin menampung 

semua kendaraan pribadi di suatu kota karena dibutuhkan ruang jalan yang sangat 

luas, termasuk tempat parkir. Oleh karena itu, masalah pemilihan moda dapat 

dikatakan sebagai tahap terpenting dalam berbagai perencanaan dan 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 penduduk. 

 

2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Moda 

Dikutip dari (Miro 2002:118), ada 4 (empat) faktor yang dianggap kuat 

pengaruhnya terhadap perilaku pelaku perjalanan atau calon pengguna (trip maker 

behavior). Masing-masing faktor ini terbagi lagi menjadi beberapa variabel yang 

dapat diidentikkan. Variabel-variabel ini dapat dinilai secara kuantitatif dan 

kualitatif. Faktor-faktor atau variabel tersebut misalnya: 
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1. Kelompok faktor karakteristik perjalanan (Travel Characteristics Factor). 

Pada kelompok ini terdapat beberapa variabel yang dianggap kuat 

pengaruhnya terhadap perilaku pengguna jasa moda transportasi dalam 

memilih moda angkutan, yaitu: 

a. Variabel tujuan perjalanan (trip purpose) 

b. Variabel waktu perjalanan (time of trip made) 

c. Variabel panjang perjalanan (trip length) 

2. Kelompok faktor karakteristik pelaku perjalanan (Traveler Characteristics 

Factor). 

Pada kelompok faktor ini, seluruh variabel berhubungan dengan individu 

pelaku perjalanan. Variabel-variabel dimaksud ikut berkontribusi 

mempengaruhi perilaku pembuat perjalanan dalam memilih moda 

angkutan. Variabel tersebut adalah:  

a. Variabel pendapatan (income) 

b. Variabel kepemilikan kendaraan (car ownership) 

c. Variabel kondisi kendaraan pribadi (tua, jelek, baru dan lain-lain) 

d. Variabel kepadatan pemukiman (density of residential 

development) 

e. Variabel sosial-ekonomi lainnya, seperti struktur dan ukuran 

keluarga, usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan, lokasi pekerjaan, 

kepunyaan akan lisensi mengemudi (SIM) serta semua variabel 

yang mempengaruhi pemilihan moda. 

3. Kelompok faktor karakteristik sistem transportasi (Transportation system 

Characteristics Factor). Pada faktor ini, seluruh variabel yang berpengaruh 

pada perilaku si pembuat perjalanan dalam memilih moda transportasi 

berhubungan dengan kinerja pelayanan sistem transportasi seperti berikut: 

a. Variabel waktu relatif (lama) perjalanan (relative travel time) mulai 

dari lamanya waktu menunggu kendaraan dipemberhentian 

(terminal), waktu jalan ke terminal (walk to terminal time) dan 

waktu diatas kendaraan. 

b. Varibel biaya relatif perjalanan (Relative travel cost), merupakan 

seluruh biaya yang timbul akibat melakukan perjalanan dari asal ke 
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tujuan untuk semua moda yang berkompetisi seperti tarif tiket, 

bahan bakar dan lain-lain. 

c. Variabel tingkat pelayanan relatif (relative level of service), 

merupakan variabel yang cukup bervariasi dan sulit diukur, 

contohnya adalah variabel-variabel kenyamanan dan kesenangan, 

yang membuat orang beralih ke moda transportasi lain. 

d. Variabel tingkat akses/indeks daya hubung/kemudahan pencapaian 

tempat tujuan. 

e. Variabel tingkat kehandalan angkutan umum disegi waktu (tepat 

waktu/reliability), ketersediaan ruang parkir dan tarif. 

4.  Kelompok faktor karakteristik kota dan zona (special system 

Characteristics Factor). 

Variabel yang ada dalam kelompok ini contohnya: 

a. Variabel jarak kediaman dengan tempat kegiatan. 

b. Variabel kepadatan penduduk (population density).  

Sedangkan menurut (Tamin, 2000:228), faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemilihan suatu moda transportasi, dapat dikelompokan menjadi tiga kategori, 

yaitu : 

1. Ciri pengguna jalan, antara lain : 

• Keadaan sosial ekonomi serta tingkat pendapatan. 

• Ketersedian atau kepemilikan kendaraan. 

• Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM). 

• Struktur rumah tangga (pasangan muda, keluarga dengan anak, 

pensiun, dan lain-lain). 

• Faktor lain, seperti keharusan menggunakan mobil ketempat 

bekerja dan keperluan mengantar anak sekolah. 

2. Ciri pergerakan 

• Tujuan pergerakan, misalnya pergerakan ketempat kerja, dinegara 

maju biasanya lebih mudah dengan angkutan umum karena 
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ketepatan waktu dan tingkat pelayanan yang sangat baik serta 

ongkos lebih murah dibandingkan dengan mobil. Sebaliknya di 

negara berkembang orang masih tetap menggunakan mobil pribadi 

ketempat kerja meskipun mahal, karena ketepatan waktu, 

kenyamanan dan pelayanan lainnya tidak dapat dipenuhi angkutan 

umum. 

• Waktu terjadinya pergerakan, perjalanan pada waktu lewat dari jam 

operasi lebih sulit diakomodasi dengan angkutan umum. 

• Jarak perjalanan, semakin jauh perjalanan, orang semakin 

cenderung memilih angkutan umum dibandingkan dengan agkutan 

pribadi. 

3. Ciri fasilitas moda transportasi 

• Tingkat pelayanan yang ditawarkan oleh masing-masing saran 

transportasi merupakan faktor yang sangat menentukan bagi 

seseorang dalam memilih sarana transportasi. Tingkat pelayanan 

ini dikelompokan dalam dua kategori : 

• Faktor-faktor kuantitatif, seperti : 

✓ Lama waktu perjalanan yang meliputi waktu didalam 

kendaraan, waktu menunggu dan waktu berjalan kaki 

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

✓ Ketersediaan ruang dan tarif parkir 

• Faktor-faktor kualitatif, seperti : 

✓ Kenyamanan dan kemudahan 

✓ Keandalan dan keteraturan 

✓ Keamanan 
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2.5 Model Pemilihan Moda 

2.5.1 Definisi Model  

Dalam buku (Miro 2002:33), proses perencanaan transportasi, salah satu 

langkah yang harus kita lalui adalah menganalisis setiap data dan informasi yang 

relevan sebagai landasan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang 

akan datang. Data dan informasi ini bisa berupa data sekunder, yaitu data yang 

sudah tersusun yang didapat dari instansi atau badan-badan terkait, namun bisa 

pula berupa data primer yaitu data dan informasi yang diperoleh dari pengamatan 

langsung di lapangan atau di dunia nyata.  

Hal ini menyebabkan data primer, yang diperoleh dari aktifitas mengamati 

secara langsung, sulit untuk dianalisis dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar 

prakiraan (prediksi) kejadian dan hasil-hasil pada masa yang akan datang. Untuk 

keperluan prakiraan (estimasi) atas hasil tersebut, data dan informasi realistis ini 

perlu disederhanakan dan diringkas seoptimal mungkin, tanpa menyimpang dari 

maksud, tujuan, dan substansi dari data dan informasi terkait.  

Aktifitas meringkas dan menyederhanakan kondisi realistis (nyata) 

tersebut dikenal sebagai aktifitas Pemodelan. Dengan demikian, model dapat 

didefinisikan sebagai berikut : 

▪ Model adalah suatu representasi ringkas dari kondisi riil dan berwujud 

suatu bentuk rancangan yang dapat menjelaskan atau mewakili kondisi riil 

tersebut untuk suatu tujuan tertentu. 

▪ Model adalah suatu representasi atau formalisasi dalam bahasa tertentu 

yang disepakati dari suatu kondisi tertentu. 

▪ Model adalah suatu kerangka utama atau formalisasi informasi/data 

tentang kondisi nyata yang dikumpulkan untuk mempelajari/menganalisis 

sistem nyata tersebut.  

Beberapa defenisi model diatas pada dasarnya bernada sama, yaitu 

samasama menekankan bahwa model itu berupa bentuk (wujud rancangan) yang 

berfungsi sebagai media (alat) penyampai pesan tentang apa yang terjadi di dunia 
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nyata dan dapat mewakili dunia nyata secara keseluruhan sehingga memudahkan 

pemahaman bagi orang yang ingin mengamatinya.  

Bentuk dari model yang dimaksud diatas dapat berupa : 

▪ Model Fisik (model arsitek, model teknik sipil, dan lain-lain).  

▪ Peta dan diagram (grafis)  

▪  Model Statisitika dan matematika (persamaan) yang menerangkan 

beberapa aspek fisik, sosial-ekonomi, dan model transportasi.  

Adapun peranan model dalam perencanaan transportasi diantaranya adalah : 

1. Sebagai alat bantu (media) untuk memahami cara kerja system. 

2. Untuk memudahkan dan memungkinkan dilakukannya perkiraan terhadap 

hasil-hasil atau akibat-akibat dari langkah-langkah/alternative yang 

diambil dalam proses perencanaan dan pemecahan masalah pada masa 

yang akan datang. 

3. Untuk memudahkan kita menggambarkan dan menganalisis realita. 

 

2.5.2 Angkutan Umum Captive 

Menurut Tamin (2000:236), dalam pemodelan pemilihan moda, tahap 

berikutnya adalah mengidentifikasi pemakai angkutan umum captive. Orang 

seperti ini didefinisikan sebagai orang yang berangkat dari rumah dan tidak 

mempunyai atau menggunakan mobil (tidak ada pilihan lain kecuali angkutan 

umum). Diasumsikan bahwa orang tersebut pasti akan menggunakan angkutan 

umum sehingga jumlahnya dapat diperkirakan secara terpisah dari proses 

pemodelan dan dibebankan langsung ke sistem prasarana angkutan umum.   

Sisanya, mungkin mempunyai minimal satu kendaraan, mempunyai 

pilihan antara angkutan umum dan pribadi. Model pemilihan moda hanya 

diaplikasikan untuk orang ini saja. Realitanya tentu tidak sesederhana itu. Sebagai 

contoh, orang yang tidak mempunyai kendaraan pribadi mungkin menumpang 

kendaraan pribadi milik temannya. Mungkin juga, orang yang mempunyai mobil 
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menggunakan angkutan umum karena mobilnya tidak tersedia pada saat dia 

memerlukan. Masalah seperti ini menunjukkan nilai potensial pendekatan tidak-

agregat dalam perencanaan transportasi. 

2.5.3 Lebih Dari Dua Moda 

 Dikutip dari (Tamin 2000:236) beberapa prosedur pemilihan moda 

memodel pergerakan dengan hanya dua buah moda transportasi: angkutan umum 

dan angkutan pribadi. Di beberapa negara Barat terdapat pilihan lebih dari dua 

moda; misalnya, London mempunyai kereta api bawah tanah, kereta api, bus, dan 

mobil).  Di Indonesia terdapat beberapa jenis moda kendaraan bermotor (termasuk 

ojeg) ditambah becak dan berjalan kaki. Pejalan kaki termasuk penting di 

Indonesia. 

Ada dua pendekatan umum tentang analisis sistem dengan dua buah moda : 

1. Model 2 moda yang dipilih (Angkutan Umum dan Angkutan Pribadi)  

2. Model lebih dari 2 moda yang dipilih (Apa saja modanya)  

 

1. Model 2 moda yang dipilih (Angkutan Umum dan Angkutan Pribadi)  

Model pemilihan ini mengamati 2 moda yang dipilih yakni antara Angkutan 

Umum dan Angkutan Pribadi. Proses pilihan moda pada model ini dapat dilihat 

pada Gambar 2.1 sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 Proses Pemilihan Dua Moda 

 

2. Model lebih dari 2 moda yang dipilih (Apa saja modanya)  

Prosesnya sangat tergantung pada kondisi geografis wilayah dan ketersediaan 

moda transportasi yang ada, seperti hirarki pilihan pada Gambar 2.2 berikut : 
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Gambar 2.2 Proses Pemilihan Model Lebih Dari Dua Moda 

 

2.5.4 Pendekatan Pemilihan Moda 

Menurut (Miro 2002:121) nilai kepuasan pelaku perjalanan dalam 

menggunakan moda transportasi alternatif, dipengaruhi dan berhubungan dengan 

variabel-variabel yang sudah dianggap memiliki hubungan yang kuat dengan 

perilaku pelaku perjalanan. Bentuk hubungannya dapat dilihat melalui fungsi 

utiliti 2.1 berikut : 

U=f(V1,V2,V3, …Vn)............................................................................(2.1) 
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dimana : 

U = Nilai kepuasan pelaku perjalanan menggunakan moda transportasi. 

V1 - Vn = Variabel-variabel yang dianggap berpengaruh terhadap nilai kepuasan 

menggunakan moda transportasi tertentu. 

f = Hubungan fungsional. 

Untuk merumuskan perilaku individu dalam memilih moda angkutan ke 

dalam pendekatan model pemilihan moda transportasi, dapat dilakukan dengan 

beberapa cara pendekatan. Sebenarnya kegiatan menentukan dan mengamati 

perilaku pelaku perjalanan melalui fungsi utilitas seperti model di atas dapat 

dilakukan dengan dua pendekatan. Pendekatan apa yang kita gunakan sangat 

menentukan model pilihan probabilitas apa yang kita gunakan.  

2.5.4.1  Pendekatan Agregat 

Dikutip dari (Miro 2002:121) pendekatan agregat adalah pendekatan yang 

menganalisis perilaku pelaku perjalanan secara menyeluruh. Pendekatan agregat 

dapat dilakukan dengan 2 (cara) yaitu: 

• Membagi objek pengamatan atas beberapa kelompok yang mempunyai 

karakteristik elemen yang relatif homogen (sama). 

• Melakukan agregasi dari data-data disagregat, dimana fungsi untuk suatu 

kelompok tertentu dapat diturunkan dari fungsi utilitas individu sebagai 

anggota pada kelompok tersebut. 

 

2.5.4.2 Pendekatan Disagregat 

Dikutip dari (Miro 2002:122) Pendekatan disagregat adalah pendekatan 

yang menganalis perilaku pelaku perjalanan secara individu. Hal ini mencakup 

bagaimana merumuskan tingkah laku individu ke dalam model kebutuhan 

transportasi. Pendekatan disagregat dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu: 

• Disagregat Deterministik 

Pendekatan ini dilakukan kalau pelaku perjalanan mampu mengidentifikasi 

semua alternatif moda yang ada, semua vaiabel yang ada, persepsi variabel 

secara eksplisit, dan menggunakan seluruh informasi untuk mengambil 
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keputusan. Bentuk modelnya adalah model persamaan linear berganda 

tanpa unsur kesalahan (error) seperti persamaan 2.2 berikut ini: 

 Ui = a + b1T + b2X + b3C........................................................(2.2) 

Dimana : 

Ui = Nilai kepuasan menggunakan moda i  

a = Konstanta  

T = Variabel waktu di atas kendaraan  

X = Variabel waktu di luar kendaraan 

C = Variabel ongkos transportasi  

b1 - b3 = Parameter fungsi kepuasan untuk masing-masing variabel 

tersebut (koefisien regresi) 

• Disagregat Stokastik 

Pada pendekatan ini, nilai kepuasan lebih realistis karena 

mempertimbangkan unsur-unsur yang tidak teramati yang terjadi di dunia 

nyata. Jadi ini berbeda dengan pendekatan disagregat deterministik seperti 

model 2.2 di atas yang terlalu teoritis, yang tidak memasukkan unsur yang 

tidak teramati. Seluruh unsur yang tidak teramati yang terjadi di dunia 

nyata, pendekatan ini diwakili oleh unsur error (kesalahan) yang bersifat 

acak (random) atau bersifat stokastik, sehingga modelnya menjadi 

persamaan 2.3 dibawah ini : 

 Um = β0 + β1tm + β2um + β3vm + en......................................(2.3) 

Dimana : 

Um = Nilai fungsi kepuasan menggunakan moda m 

tm – vm = idem diatas  

β1 - β3 = idem diatas  

en = Faktor kesalahan atau unsur stokastik, yaitu variabel random yang 

mengikuti bentuk distribusi tertentu.  

β0 = Konstanta karakteristik nilai kepuasan alternatif, apabila seluruh 

variablel tm s/d vm bernilai 0 

Peramalan dikatakan relatif tepat, apabila nilai en sekurang-kurangnya 

mendekati 0 (seminimal mungkin) atau en = 0. 
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2.5.5 Utilitas Acak 

Dasar teori, kerangka, atau paradigma dalam menghasilkan model 

pemilihan diskret adalah teori utilitas acak. Mengemukakan hal berikut 

sebagaimana dikutip (Tamin 2000:259) adalah : 

1. Individu yang berada dalam suatu populasi secara rasional dan memiliki 

informasi yang tetap sehingga biasanya dapat menentukan pilihan yang 

dapat memaksimumkan utilitas individunya masing-masing sesuai dengan 

batasan hukum, sosial, fisik dan uang. 

2. Terdapat unsur parameter A = {A1,A2, . . . , X1) alternatif yang 

mempengaruhi pemilihan moda yang dirumuskan dalam fungsi pemilihan 

yang berbentuk fungsi deterministik. Apabila nilai utilitas i memberikan 

harga yang maksimum, maka pilihan akan jatuh pada alternatif i. 

3. Setiap pilihan mempunyai utilitas U untuk setiap individu n. Pemodelan 

yang juga merupakan pengamat sistem tersebut tidak mempunyai 

informasi yang lengkap tentang semua unsur yang dipertimbangkan oleh 

setiap individu yang menentukan pilihan. Sehingga dalam membuat model 

diasumsikan bahwa U dapat dinyatakan dalam 2 komponen, yaitu: 

• Vin yang terukur sebagai fungsi dari atribut terukur (deterministik) 

• Bagian acak єin yang mencerminkan hal tertentu dari setiap individu 

termasuk kesalahan yang dilakukan oleh pemodelan. Berikut dalam 

persamaan 2.5 : 

Uin = Vin + єin.......................................................................(2.4) 

Dimana : 

Uin = Utilitas alternatif i bagi pembuat keputusan n.  

Vin = Fungsi deterministik utilitas moda i bagi individu n.  

єin = Kesalahan acak (Random error) komponen statistik. 

Dalam pemilihan deterministik di atas, nilai utilitas bersifat pasti (constant 

utility). Hal ini terjadi dengan asumsi si pengambil keputusan mengatahui secara 

pasti semua atribut yang berpengaruh terhadap utilitas setiap moda alternatif dan 

pengambilan keputusan tersebut memiliki informasi serta kemampuan 



24 
 

 
 

 

menghitung nyaris sempurna pada atribut tersebut. Asumsi ini tentunya sulit 

diterima dalam praktek sehari-hari sehingga penggunanya sangat terbatas. 

2.5.6 Model Logit Binomial 

 Dikutip dari Tamin (2000:353), model logit binomial adalah model 

pemilihan diskret yang mudah digunakan dan bisa didapat dengan mengasumsi 

bahwa residu acak dengan residu gumbel yang tersebar bebas dan identik. Fungsi 

utilitas biasanya mempunyai bentuk parameter linier dan parameter β dalam 

praktek nilainya selalu ditentukan sama dengan satu karena parameter tersebut 

tidak dapat ditaksir secara terpisah dari 0 yang ada kaitannya dengan simpangan 

baku gumbel. Model logit binomial harus memenuhi aksioma independent of 

irrelevant alternative yang dapat didekati dengan Persamaan (2.5) berikut ini :  

PMpu = 
exp(𝑈)

1+ exp(𝑈)
………………………………………………………………...(2.5) 

Dimana, : 

P  : Probabilitas 

Exp  : Fungsi exponensial, dengan nilai = 2.7182818245  

U  : Utilitas atau nilai kepuasan 

2.5.7 Analisis Regresi Linier 

Dikutip dari Miro (2002:71) analisis regresi linier adalah analisis yang 

mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengukuran 

pengaruh ini melibatkan satu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y), berikut 

persamaannya :  

Y = ɑ + b1x1 + b2x2 + ... + bnxn + e...................................................................(2.6) 

Dimana:  

Y = variabel terikat yang akan diramalkan (dependent variable) atau dalam studi 

transportasi berupa jumlah perjalanan (lalu lintas) manusia, kendaraan, dan barang 

dari titik asal ke titik tujuan yang akan diperkirakan. 
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x1, …. xn = variabel-variabel bebas (independent variable) berupa seluruh atau 

faktor yang dimasukkan ke dalam model dan yang mungkin berpengaruh terhadap 

timbulnya jumlah perjalanan (lalu lintas) seperti, jumlah penduduk, tingkat 

kepemilikan kendaraan, pendapatan pekerja, luas toko/pabrik dan lain-lain atau 

disebut juga dengan explanatory variable.  

a = parameter konstanta (constant parameter) yang artinya, kalau seluruh variabel 

bebas (x1 s/d xn) menunjukkan perubahan atau tetap atau sama dengan nol, maka 

Y atau jumlah perjalanan diperkirakan akan sama dengan a.  

b1, b2,… bn = parameter koefisien (coefficient parameter) berupa nilai yang akan 

dipergunakan untuk meramalkan Y disebut juga sebagai koefisien kemiringan 

garis regresi atau elastisitas.  

e = nilai kesalahan, untuk regresi berganda ini merupakan faktor di luar jangkauan 

akal manusia yang tidak bias teramati kejadiannya yang disebut sebagai faktor 

“x”. 

2.6 Teknik Stated Preference  

Menurut (Ortuzar, 2011:20) perkembangan model yang bagus dan kokoh 

cukup sulit jika analis tidak dapat mengatur eksperimen untuk mengamati perilaku 

sistem di bawah berbagai kondisi. Eksperimentasi semacam ini tidak praktis 

dalam transportasi dan analisa dibatasi, seperti astronom, untuk melakukan 

pengamatan terhadap kejadian dan pilihan yang tidak mereka kendalikan. Sampai 

pertengahan 1980an hampir aksiomatis bahwa pemodelan permintaan transportasi 

harus didasarkan pada informasi tentang pilihan dan keputusan yang diamati, 

yaitu data preferensi yang diberikan. Dalam pendekatan ini, evaluasi proyek 

memerlukan kebijakan yang mengekspresikan perubahan dalam atribut yang 

'memetakan' yang dianggap mempengaruhi perilaku saat ini. Namun, ini memiliki 

keterbatasan praktis yang pada dasarnya terkait dengan biaya survei dan sulitnya 

membedakan efek atribut yang tidak mudah diamati, misal yang terkait dengan 

gagasan seperti kualitas atau kenyamanan. 

Teknik yang mengacu pada keinginan / niat, yang dipinjam dari bidang 

riset pasar, diajukan pada akhir tahun 1970an sebagai cara untuk bereksperimen 
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dengan pilihan yang terkait transportasi, sehingga memecahkan beberapa masalah 

yang disebutkan di atas. Teknik stated preference yang ada berdasarkan perkiraan 

permintaan pada analisis tanggapan terhadap pilihan hipotetis ini, tentu saja dapat 

mencakup atribut dan kondisi yang lebih luas daripada sistem yang sebenarnya. 

Namun, teknik ini didiskreditkan dengan buruk sejak awal karena tidak diketahui 

bagaimana antusiasme responden tertentu.  Bahkan setengah dari individu yang 

menyatakan bahwa mereka akan melakukan tindakan tertentu yang benar-benar 

melakukannya saat kesempatan tersebut akhirnya muncul. 

 Butuh satu dekade penuh untuk situasi ini untuk berubah, namun pada 

akhir tahun 1980-an, metode stated preference dirasakan oleh banyak orang untuk 

menawarkan kesempatan nyata untuk mengatasi kesulitan yang disebutkan di atas. 

Terlebih lagi, telah ditemukan bahwa, dalam kasus-kasus yang sesuai, data dan 

metode yang diterapkan dan dinyatakanmungkin digunakan dalam pelengkap 

dengan kekuatan kedua pendekatan yang diakui dan digabungkan. Secara khusus, 

mereka dianggap menawarkan alat yang sangat berharga untuk membantu 

pemodelan alternatif yang sama sekali baru. 

 

2.6.1 Teori Sampling Dasar  

Dikutip dari (Ortuzar, 2011:55) statistik dapat didefinisikan sebagai ilmu 

yang berkaitan dengan pengumpulan, analisis dan interpretasi data untuk 

mendapatkan jumlah informasi bermanfaat maksimum. Ini juga dapat 

digambarkan sebagai salah satu disiplin yang berkaitan dengan pengambilan 

keputusan di bawah ketidakpastian, tujuannya adalah dalam hal ini untuk 

membantu menentukan tingkat ketidakpastian yang terkait dengan data terukur 

untuk mendukung keputusan yang lebih baik. 

Data biasanya terdiri dari sampel pengamatan yang diambil dari populasi 

tertentu yang secara ekonomis (atau mungkin bahkan teknis) yang layak untuk 

diamati secara keseluruhan.Pengamatan ini dibuat tentang satu atau lebih atribut 

(katakanlah pendapatan) setiap anggota populasi. Kesimpulannya bisa dibuat 

kemudian tentang nilai rata-rata atribut ini, yang sering disebut parameter 
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populasi. Desain sampel bertujuan untuk memastikan bahwa data yang akan 

diperiksa memberikan sejumlah besar informasi bermanfaat tentang populasi yang 

diminati dengan biaya serendah mungkin, masalahnya tetap bagaimana 

menggunakan data (yaitu memperluas nilai dalam sampel) untuk membuat 

kesimpulan yang benar tentang populasi ini. Jadi ada dua kesulitan: 

• Bagaimana memastikan sampel yang representative 

• Cara mengekstrak kesimpulan yang valid dari sampel yang memenuhi 

kondisi di atas. 

Tak satu pun dari ini akan menjadi masalah jika tidak ada variabilitas dalam 

populasi. Untuk mengatasi kesulitan kedua, ada prosedur mapan yang tidak 

menghadirkan masalah besar jika ada kondisi dan asumsi tertentu. Namun, 

identifikasi sampel yang representatif mungkin merupakan tugas yang lebih sulit 

dalam kasus-kasus tertentu, seperti yang akan kita lihat di bawah ini. 

 

2.6.1.1 Definisi Dasar Sampel 

Menurut (Ortuzar, 2011:56) sampel didefinisikan sebagai kumpulan unit 

yang telah dipilih secara khusus untuk mewakili populasi yang lebih besar dengan 

atribut minat tertentu (yaitu tinggi, usia, pendapatan). Tiga aspek definisi ini 

sangat penting: pertama, populasi mana yang ingin diwakili oleh sampel; Kedua, 

seberapa besar sampel seharusnya; Dan ketiga, apa yang dimaksud dengan 

'terutama dipilih'. 

Kepentingan Penduduk Ini adalah kelompok lengkap tentang informasi 

yang dicari Dalam banyak kasus definisinya berasal langsung dari tujuan 

penelitian. Populasi yang diminati terdiri dari unsur individu; Namun, sampel 

biasanya dipilih berdasarkan unit sampling yang mungkin tidak setara dengan 

elemen individual ini karena agregasi yang terakhir seringkali dianggap perlu. 

Misalnya, unit sampling yang sering digunakan adalah rumah tangga sedangkan 

elemen yang diminati adalah individu yang berada di dalamnya. 

Metode Sampling Sebagian besar metode yang dapat diterima didasarkan 

pada suatu bentuksamplingacak. Isu utama dalam kasus ini adalah pemilihan 
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masing-masing unit dilakukan secara independen, dengan masing-masing unit 

memiliki probabilitas yang sama untuk disertakan dalam sampel. Metode yang 

lebih menarik adalah: 

• Sampling acaksederhana, yang bukan hanya metode yang paling sederhana 

namun merupakan dasar dari semua yang lainnya. Ini pertama-tama 

mengasosiasikan sebuah pengenal (bilangan) ke setiap unit dalam populasi 

dan kemudian memilih angka-angka ini secara acak untuk mendapatkan 

sampel, masalahnya adalah sampel yang terlalu besar mungkin diperlukan 

untuk memastikan data yang memadai tentang pilihan minoritas yang 

diminati. Misalnya, mungkin saja pengambilan sampel rumah tangga 

secara acak di negara berkembang hanya akan memberikan sedikit 

informasi tentang kepemilikan beberapa mobil. 

• Stratified random sampling, dimana informasi pertama kali digunakan 

untuk membagi populasi menjadi strata homogen (berkenaan dengan 

variabel stratifikasi) dan kemudian pengambilan sampel acak sederhana 

dilakukan di dalam setiap lapisan dengan tingkat sampling yang sama. 

Metode ini memungkinkan proporsi yang benar dari setiap lapisan pada 

sampel yang akan diperoleh, sehingga mungkin penting dalam kasus di 

mana ada subkelompok yang relatif kecil dalam populasi karena mereka 

kekurangan representasi dalam sampel acak sederhana. 

Hal ini juga memungkinkan untuk stratifikasi berkenaan dengan lebih dari satu 

variabel, sehingga menciptakan matriks n-dimensi dari sel-sel kelompok. Namun, 

harus dilakukan denganhati-hati jumlah sel yang dibuat karena meningkatkan 

secara geometris dengan jumlah strata, angka besar mungkin menyiratkan bahwa 

jumlah rata-rata unit sampling per sel terlalu kecil. Meskipun demikian, bahkan 

sampling bertingkat tidak membantu bila data dibutuhkan mengenai pilihan 

dengan probabilitas pilihan rendah pada populasi.Dalam kasus ini, metode ketiga 

yang disebut sampling berbasis pilihan, sebenarnya merupakan bagian dari yang 

sebelumnya, diperlukan. Metode ini terdiri dari stratifikasi populasi berdasarkan 

hasil proses pemilihan yang sedang dipertimbangkan. Metode ini cukup umum 

dalam studi transportasi, seperti yang akan kita lihat di bagian 3.3. Keuntungan 
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utama adalah bahwa data mungkin dihasilkan dengan biaya yang jauh lebih 

rendah daripada metode sampling lainnya; Kelemahan utamanya adalah bahwa 

sampel yang terbentuk mungkin tidak acak dan oleh karena itu risiko bias dalam 

nilai yang diperluas lebih besar. 

Kesalahan Sampling dan Bias Sampling berikut adalah dua jenis kesalahan 

yang mungkin terjadi saat mengambil sampel, dikombinasikan, sehingga 

berkontribusi pada kesalahan pengukuran data. Yang pertama adalah semata-mata 

karena kita berurusan dengan sampel dan tidak dengan jumlah penduduk, yaitu ia 

akan selalu hadir karena efek acak. Kesalahan jenis ini tidak mempengaruhi nilai 

parameter yang diharapkan dari parameter yang diperkirakan, namun hanya 

mempengaruhi variabilitas di sekitar mereka, sehingga menentukan tingkat 

kepercayaan diri yang mungkin terkait dengannya pada dasarnya adalah fungsi 

ukuran sampel dan komponen yang melekat variabilitas parameter yang diteliti. 

Bias sampling, di sisi lain, disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan saat 

menentukan populasi yang diminati, atau saat memilih metode pengambilan 

sampel, teknik pengumpulan data atau bagian lain dari proses tersebut. Ini berbeda 

dari kesalahan sampling dalam dua hal penting: 

• Hal ini dapat mempengaruhi tidak hanya variabilitas sekitar rata-rata 

parameter yang diperkirakan tetapi nilainya sendiri, oleh karena itu ini 

berarti distorsi hasil survei yang lebih parah 

• Sedangkan kesalahan sampling mungkin tidak dapat dihindari (hanya 

dapat dikurangi dengan meningkatkan ukuran sampel), bias sampling 

dapat dieliminasi dengan hati-hati dalam berbagai tahap pengambilan 

sampel dan pengumpulan data. 

 

Ukuran Sampel Sayangnya, tidak ada jawaban langsung dan obyektif untuk 

perhitungan ukuran sampel dalam setiap situasi. Hal ini terjadi, terlepas dari 

kenyataan bahwa perhitungan ukuran sampel didasarkan pada formula statistik 

yang tepat, karena banyak masukan mereka relatif subjektif dan tidak pasti; Oleh 

karena itu mereka harus diproduksi oleh analis setelah mempertimbangkan dengan 
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cermat masalah yang ada. Menentukan ukuran sampel adalah masalah trade-off, 

seperti: 

• Sampel yang terlalu besar mungkin menyiratkan pengumpulan data 

dan proses analisis yang terlalu mahal mengingat tujuan studi dan 

tingkat akurasi yang dibutuhkan tapi, 

• Sampel yang terlalu kecil dapat menyiratkan hasil yang tunduk pada 

tingkat variabilitas yang tidak dapat diterima yang mengurangi nilai 

keseluruhan latihan. 

Di antara keduajarak ekstrem ini terdapat ukuran sampel yang paling efisien 

(dalam istilah biaya) mengingat tujuan penelitian. Dalam hal berikut, diasumsikan 

bahwa ini terdiri dari perkiraan parameter populasi tertentu melalui statistik yang 

dihitung dari data sampel; Karena setiap statistik sampel dikenai kesalahan 

sampling, perlu juga menyertakan perkiraan keakuratan yang mungkin terkait 

dengan nilainya. 

 

2.6.1.2 Ukuran Sampel Untuk Perkiraan Parameter Populasi  

Menurut (Ortuzar, 2011:57) hal ini tergantung pada tiga faktor utama: 

variabilitas parameter pada populasi yang diteliti, tingkat akurasi yang dibutuhkan 

untuk masing-masing, dan ukuran populasi. Tanpa ragu dua yang pertama adalah 

yang terpenting, Ini mungkin tampak mengejutkan pada pandangan pertama 

karena, bagi banyak orang, tampaknya secara intuitif diperlukan untuk mengambil 

sampel lebih besar pada populasi yang lebih besar untuk menjaga keakuratan 

taksiran. Namun, seperti yang akan ditunjukkan di bawah, ukuran populasi tidak 

secara signifikan mempengaruhi ukuran sampel kecuali dalam kasus populasi 

sangat kecil. 

Teorema Batas Tengah, yang merupakan inti dari masalah estimasi ukuran 

sampel, mendalilkan bahwa perkiraan mean dari sampel cenderung 

terdistribusiNormal saat ukuran sampel (n) meningkat. Ini berlaku untuk distribusi 

populasi jika n lebih besar dari atau sama dengan 30, teorema memegang bahkan 
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dalam kasus sampel yang lebih kecil, jika populasi asli memiliki distribusi 

Normal-like. 

Perhatikan populasi dengan ukuran N dan properti spesifik yang 

didistribusikan dengan mean μ dan varians σ 2. Teorema Batas Tengah 

menyatakan bahwa distribusi rata-rata (x) dari sampel berturut-turut 

didistribusikan Normal dengan mean μ dan standar deviasi se (x), yang dikenal 

sebagai kesalahan standar mean, dan diberikan oleh: 

se (x) = √(𝑁 − 𝑛)𝜎2/[𝑛(𝑁 − 1)].......................................................(2.7) 

 Jika hanya satu sampel yang dipertimbangkan, perkiraan terbaik μ adalah  

x dan perkiraan terbaik σ2 adalah s2 (varians sampel), dalam hal ini kesalahan 

standar rata-rata dapat diperkirakan sebagai berikut : 

 se (x) = √(𝑁 − 𝑛)𝑠²/𝑛𝑁.....................................................................(2.8) 

Dan seperti yang disebutkan di atas, ini adalah fungsi dari tiga faktor: variabilitas 

parameter (s2), ukuran sampel (n) dan ukuran populasi (N). Namun, untuk 

populasi besar dan ukuran sampel kecil (kasus yang paling sering) faktornya (N -

n) / N sangat dekat dengan 1 dan persamaan (2.8) dikurangi menjadi : 

 se (x) = 
𝑠

√𝑛
...........................................................................................(2.9) 

 Jadi, misalnya, ukuran sampel empat kali lipat hanya akan membagi dua 

kesalahan standar, yaitu kasus tipikal hasil pengembalian skala yang berkurang. 

Ukuran sampel yang dibutuhkan dapat diperkirakan penyelesaian persamaan (2.7) 

untuk n dan ini biasanya lebih sederhana untuk dilakukan dalam dua tahap, 

pertama menghitung n dari persamaan (2.9) sehingga : 

 n1 = 
𝑠²

𝑠𝑒 (𝑥)²
..........................................................................................(2.10) 

Dan kemudian mengoreksi ukuran populasi yang terbatas jika perlu, dengan: 

 n = 
𝑁

𝑁𝑑²+1 
 ..................................................................................... ...(2.11) 
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Meskipun prosedur di atas tampaknya bersifat obyektif dan relatif sepele 

memiliki dua masalah penting yang mengganggu penerapannya: memperkirakan 

varians sampel s2 dan memilih kesalahan standar yang dapat diterima untuk mean. 

Yang pertama jelas: s2 hanya bisa dihitung begitu sampel diambil, jadi harus 

diperkirakan dari sumber lain. Yang kedua terkait dengan tingkat kepercayaan 

yang diinginkan untuk dikaitkan dengan penggunaan mean sampel sebagai 

perkiraan mean populasi; Praktik normal tidak menentukan nilai kesalahan standar 

tunggal, namun interval di sekitar rata-rata untuk tingkat kepercayaan tertentu. 

Jadi, dua penilaian diperlukan untuk menghitung kesalahan standar yang dapat 

diterima: 

• Pertama, tingkat kepercayaan untuk interval harus dipilih, ini 

mengungkapkan seberapa sering analis dipersiapkan untuk membuat 

kesalahan dengan menerima mean sampel sebagai ukuran mean 

sebenarnya (misalnya tingkat 95% yang khas menyiratkan penerimaan 

untuk salah dalam 5 % Kasus). 

• Kedua, perlu untuk menentukan batas interval keyakinan sekitar mean, 

baik secara absolut maupun relatif; Karena interval dinyatakan sebagai 

proporsi mean dalam kasus terakhir, perkiraan ini diperlukan untuk 

menghitung nilai absolut interval. Pilihan yang berguna 

mempertimbangkan untuk mengekspresikan ukuran sampel sebagai fungsi 

dari variasi koefisien yang diharapkan (CV = σ / μ) dari data. 

 

2.6.1.3 Mendapatkan Sampel  

 Dikutip dari (Ortuzar, 2011:59) tahap terakhir dari proses sampling adalah 

ekstraksi sampel itu sendiri. Dalam beberapa kasus, prosedurnya mungkin mudah 

dilakukan secara otomatis, baik di tempat atau di meja kerja (dalam hal ini harus 

dilakukan dengan hati-hati agar benar-benar diikuti di lapangan), namun harus 

selalu dilakukan dengan mengacu pada proses acak. Meskipun satu-satunya proses 

yang benar-benar acak adalah sifat fisik, umumnya mereka terlalu memakan 

waktu berguna dalam pemilihan sampel. Untuk alasan ini proses pseudo-random, 
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yang mampu menghasilkan dengan mudah dan cepat serangkaian bilangan acak-

acak yang sesuai, biasanya digunakan dalam pengambilan sampel. 

 

2.6.2 Survei Stated Preference  

 Dikutip dari (Ortuzar, 2011:94) diskusi sebelumnya telah dilakukan 

dengan asumsi implisit bahwa setiap data pilihan sesuai dengan informasi 

preferensi yang diberikan (RP), ini berarti data tentang pilihan aktual atau 

pengamatan yang dibuat oleh individu. Menarik untuk dicatat bahwa kita jarang 

berada dalam posisi untuk benar-benar mengamati pilihan, biasanya kita hanya 

berhasil mendapatkan data tentang apa yang orang laporkan (atau lebih sering, apa 

yang telah mereka lakukan pada hari sebelumnya atau, lebih baik, di awal hari 

perjalanan yang direncanakan). Dalam hal memahami perilaku perjalanan, data 

RP memiliki keterbatasan:  

• Pengamatan terhadap pilihan sebenarnya mungkin tidak memberikan 

variabilitas yang memadai untuk membangun model yang baik untuk 

evaluasi dan peramalan. Misalnya, trade-off antara alternatif mungkin sulit 

dibedakan sehingga kombinasi tingkat atribut mungkin buruk dalam hal 

efisiensi statistik. 

• Perilaku yang diamati dapat didominasi oleh beberapa faktor yang 

membuatnya sulit untuk mendeteksi kepentingan relatif dari variabel lain. 

Hal ini terutama berlaku untuk variabel kualitatif sekunder (misalnya 

layanan informasi transportasi umum, keamanan, pensiunan) yang 

mungkin juga menghabiskan biaya dan kami ingin mengetahui berapa 

banyak wisatawan yang menghargainya sebelum mengalokasikan sumber 

daya di antara mereka. 

• Kesulitan dalam mengumpulkan tanggapan untuk kebijakan yang 

sepenuhnya baru, misalnya mode yang benar-benar baru (mungkin 

penggerak orang) atau sistem pemulihan biaya (misalnya penetapan harga 

jalan elektronik). 
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2.6.2.1 Metode Conjoint Analysis  

 Menurut (Ortuzar, 2011:95) conjoint analysis tradisional telah menerima 

penerimaan terbatas dalam studi transportasi karena sejumlah kritik yang telah 

diratakan terhadap metode ini selama bertahun-tahun. Pertama, telah dikemukakan 

bahwa metode statistik yang terutama digunakan untuk menganalisis data conjoint 

analysis tidak tepat, karena variabel dependen dari model regresi linier harus 

minimal, interval diskalakan. Dengan demikian, dengan menggunakan data 

peringkat sebagai variabel dependen pasti melanggar asumsi ini, walaupun 

beberapa berpendapat bahwa data pemeringkatan juga bukan data tingkat interval, 

mengingat bagaimana responden menggunakan metrik penilaian secara 

psikologis. Kritik kedua tidak terletak pada bagaimana data dianalisis namun 

dengan penggunaan peringkat atau data ranking sebagai metrik pengukuran. 

Responden dalam kehidupan nyata tidak menilai atau memberi peringkat alternatif 

dan bahkan jika mereka melakukan perbedaan orang akan mendekati skala seperti 

itu dalam perilaku yang berbeda secara psikologis. Dengan demikian, telah 

dikemukakan bahwa keluaran survei conjoint analysis tidak memiliki interpretasi 

psikologis yang bermakna . Jadi, metode stated choice cenderung mendominasi 

studi transportasi. 

 

2.6.2.2 Metode Stated Choice 

 Menurut (Ortuzar, 2011:96) metode stated choice serupa dengan metode 

conjoint anaylis sejauh responden diberi sejumlah alternatif hipotetis, namun 

kedua metode berbeda dalam hal metrik respons. Sedangkan conjoint analysis 

meminta responden untuk menentukan peringkat atau menilai alternatifnya 

(dengan semua alternatif yang ditunjukkan pada responden pada saat bersamaan), 

responden yang melakukan survei stated choice diminta untuk memilih alternatif 

pilihan mereka dari antara subset dari jumlah total alternatif hipotetis yang 

dibangun oleh analis . Dalam meminta responden untuk membuat pilihan, bukan 

peringkat atau peringkat, dua kritik yang diratakan pada conjoint analysis 

dihindari. Pertama, analisis data pilihan diskrit memerlukan serangkaian model 

ekonometrik yang berbeda yang dikembangkan secara khusus untuk menganalisis 

data tersebut. Dengan demikian, metrik pilihan konsisten dengan model statistik 
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yang diterapkan padanya. Kedua, pemilihan alternatif pilihan tunggal secara 

psikologis konsisten di antara responden dan tugas yang umum bagi individu di 

pasar riil. Perbedaan lebih jauh antara kedua metode tersebut adalah bahwa tugas 

conjoint analysis biasanya menghadirkan responden dengan sejumlah alternatif 

yang relatif besar, secara bersamaan, untuk menilai atau menilai, sedangkan 

metode stated choice biasanya hanya menyajikan beberapa alternatif sekaligus 

(dan dalam kebanyakan kasus hanya dua), Mengubah mereka dan menyuruh 

responden mengulangi tugas pilihannya. 

 Di sisi lain, perbedaan utama antara survei revealed preference dan stated 

choice adalah bahwa dalam kasus terakhir, orang ditanya tentang apa yang akan 

mereka pilih (atau bagaimana mereka menentukan / menilai opsi tertentu) dalam 

satu atau beberapa situasi hipotetis. Tingkat artifisial situasi ini dapat bervariasi, 

sesuai dengan kebutuhan dan ketelitian latihan: 

• Konteks keputusan bisa berupa hipotetis atau nyata. Dengan kata lain, 

responden mungkin diminta untuk mempertimbangkan perjalanan aktual atau 

perjalanan yang mungkin dia pertimbangkan di masa depan. 

• Beberapa alternatif yang ditawarkan mungkin bersifat hipotetis meskipun 

dianjurkan agar salah satunya menjadi yang sudah ada, misalnya mode yang 

baru saja dipilih oleh responden termasuk semua atributnya. 

Masalah krusial dengan pengumpulan data preferensi yang disebutkan 

pada umumnya, adalah seberapa besar keyakinan yang dapat kita berikan pada 

individu yang benar-benar melakukan apa yang mereka katakan akan mereka 

lakukan ketika kasus tersebut muncul (misalnya, setelah memperkenalkan opsi 

baru). Kenyataannya, pengalaman di tahun 1970-an tidak baik dalam pengertian 

ini, dengan perbedaan besar antara pilihan yang diprediksi dan sebenarnya 

(misalnya hanya separuh orang yang melakukan apa yang mereka katakan akan 

mereka lakukan) dalam banyak penelitian. 

   

  Situasi membaik pada tahun 1980an dan kesepakatan yang baik dengan 

kenyataan dilaporkan dari model yang diperkirakan menggunakan data stated 

choice. Namun, hal ini terjadi karena metode pengumpulan data meningkat pesat 
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dan menjadi sangat menuntut, tidak hanya dalam hal keahlian disain survei namun 

juga persyaratan staf survei terlatih dan prosedur penjaminan mutu. 

Fitur utama dari survei SC dapat diringkas sebagai berikut : 

a. Hal ini didasarkan pada elisitasi pernyataan responden tentang bagaimana 

mereka menanggapi alternatif hipotetis (perjalanan) yang berbeda. 

b. Setiap pilihan diwakili sebagai 'paket' atribut berbeda seperti waktu tempuh, 

harga, headway, kehandalan dan sebagainya. 

c. Analis membangun alternatif hipotetis ini sehingga efek individual dari 

masing-masing atribut dapat diestimasi. Hal ini dicapai dengan menggunakan 

teknik perancangan eksperimental yang memastikan parameter atribut yang 

dipilih diperkirakan dengan kesalahan standar terkecil. Pada kenyataannya, 

desain eksperimental tidak lain adalah matriks angka yang digunakan untuk 

menetapkan nilai pada atribut masing-masing alternatif. Dengan 

menggunakan teori perancangan eksperimental, penugasan nilai-nilai ini 

terjadi secara acak, dan secara sistematis memvariasikan atribut desain, para 

analis dapat mengendalikan sebanyak mungkin faktor yang mempengaruhi 

pilihan yang diamati. Dalam menciptakan desain secara spesifik dan tepat, 

analis berusaha untuk memastikan kemampuan untuk mendapatkan estimasi 

parameter yang dapat diandalkan dengan sedikit membingungkan dengan 

perkiraan parameter lainnya. 

d. Peneliti harus memastikan bahwa responden diberi alternatif hipotetis yang 

dapat mereka pahami, tampak masuk akal dan realistis, dan berhubungan 

dengan tingkat pengalaman mereka saat ini. 

e. Tanggapan yang diberikan oleh individu dianalisis untuk memberikan ukuran 

kuantitatif dari kepentingan relatif masing-masing atribut. 

 


