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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dengan meningkatnya perkembangan di bidang ekonomi dan bisnis 

maka pergerakan transportasi semakin lama semakin pesat. Oleh karena itu 

guna bisa menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam kegiatan sehari-

hari seperti pendidikan, pekerjaan, berbelanja, berwisata, kebudayaan dan lain-

lain harus mempunyai sistem transportasi yang baik. Dalam peningkatan 

pelayanan transportasi maka perlu juga diperhatikan beberapa faktor 

diantaranya transportasi harus aman, murah, nyaman, cepat, handal dan 

berkesinambungan serta dapat mendukung pembangunan wilayah tersebut. 

Selain itu jumlah penduduk yang semakin lama semakin meningkat 

menjadi prioritas utama dalam melakukan perencanaan transportasi dan 

menentukan karakteristik dalam memprediksi jumlah moda transportasi. 

Sistem transportasi yang berguna untuk mengangkut penumpang dan barang 

menggunakan alat angkut dinamakan moda transportasi. Banyak pilihan moda 

transportasi yang dapat digunakan untuk melakukan pergerakan ke suatu 

wilayah tertentu diantaranya transportasi darat (bus, mpu, kereta api, mobil, 

sepeda, sepeda motor, dll), transportasi air (kapal) maupun transportasi udara 

(pesawat terbang, helikopter,dsb). Pemilihan moda transportasi sangatlah 

bergantung pada karakteristik pelaku perjalanan dan interaksi moda tersebut. 

Terdapat dua kelompok pelaku perjalanan diantaranya captive user dan choice 

user. Dimana captive user lebih besar jumlahnya daripada choice user untuk 

negara berkembang seperti di Indonesia. Dengan kondisi tersebut maka captive 

user semakin lama semakin bertambah seiring dengan arahan kebijakan 

transportasi.  

Kota Mojokerto merupakan salah satu kota yang mulai berkembang 

dengan jumlah penduduk yang menurut hasil regristrasi dari Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Mojokerto saat ini sudah mencapai 139.677 

jiwa. Dengan jumlah penduduk yang semakin lama semakin meningkat maka 
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akan menyebabkan pergerakan perpindahan barang maupun penumpang 

semakin tinggi dimana dalam pergerakan tersebut Kota Mojokerto 

berhubungan langsung dengan kecamatan – kecamatan lain salah satunya 

adalah Kecamatan Mojosari. Kecamatan Mojosari merupakan pusat dari 

perdagangan dan bisnis sehingga menjadi tempat tujuan pelaku perjalanan. 

Untuk sampai ke tempat tujuan (Mojosari) pelaku perjalanan harus menempuh 

jarak sekitar 15 KM dari tempat asal (Mojokerto). Selain itu dari Terminal 

Mojokerto ke Terminal Mojosari terdapat dua moda transportasi umum 

diantaranya moda bus dan moda mobil penumpang umum.  

Pada moda bus dan moda mobil penumpang umum sama – sama 

memiliki mobilitas yang tinggi dan dapat bergerak kapan saja. Akan tetapi 

antara moda bus dan moda mobil penumpang umum mempunyai kelebihan dan 

kekurangan yang signifikan dilihat dari pertimbangan pelaku perjalanan. 

Sehingga terdapat perbedaan pada jumlah penumpang yang diangkut, jam 

operasional maupun jumlah armada moda tersebut. 

Menurut hasil survey di Terminal Mojokerto terdapat 80 unit moda bus 

dan moda mobil penumpang sebanyak 43 unit saja. Pada moda bus memiliki 

kapasitas angkut sebanyak 30 penumpang dan untuk saat ini tarif yang harus 

dikeluarkan setiap penumpang hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp 6000 per 

sekali jalannya sedangkan pada moda mobil penumpang umum sebesar Rp 

8000 dan dapat menampung penumpang sebanyak 12 orang. Waktu perjalanan 

yang dibutuhkan moda bus untuk sampai ke Terminal Mojosari hanya 

membutuhkan sekitar 30 menit. Untuk jam operasional moda bus lebih lama 

daripada moda mobil penumpang umum yaitu sekitar 16 jam per hari yang 

dimulai dari pukul 04.00 – 20.00 WIB. Sedangkan mobil penumpang umum 

dimulai dari pukul 05.00 sampai pukul 19.00 WIB. Pada moda mobil 

penumpang umum untuk sampai ke Mojosari membutuhkan waktu perjalanan 

selama 45 menit. 

Pada permasalahan ini, penulis ingin mengetahui tentang perilaku pelaku 

perjalanan sehingga dapat diperoleh probabilitas pemilihan moda bus dan 

mobil penumpang umum untuk trayek Mojokerto - Mojosari dilihat dari biaya 
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(Cost), Interval waktu (Headway), waktu perjalanan (Time) dan jam 

operasional (Service). Karena pada masalah pemilihan moda bisa dikatakan 

menjadi sangatlah penting dalam proses perencanaan dan kebijakan 

transportasi sehingga upaya perbaikan dan peningkatan angkutan umum dapat 

ditingkatkan. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang telah dijelaskan maka didapatkan identifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Pada moda mobil penumpang umum mempunyai intensitas 

keberangkatan yang tinggi. 

2. Pada moda bus mempunyai intensitas keberangkatan yang rendah. 

3. Biaya moda bus lebih murah daripada moda mobil penumpang umum. 

4. Pada saat survey peneliti sering menjumpai penumpang moda bus yang 

tidak bisa mendapatkan fasilitas tempat duduk yang cukup dan fasilitas 

untuk menaruh barang bawaannya. Sehingga banyak para penumpang 

yang harus berdesakan selama perjalanan dan menaruh barang bawaan 

di sembarang tempat. 

5. Terkadang moda bus memberikan pelayanan transportasi yang hanya 

memikirkan bagaimana cara cepat sampai di tempat tujuan dan 

mendapatkan penumpang yang banyak. 

6. Terjadi persaingan antara moda bus dan moda mobil penumpang umum 

untuk trayek Mojokerto – Mojosari. 

7. Terdapat peralihan penggunaan moda dari bus ke moda mobil 

penumpang umum, ataupun sebaliknya. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis dapat merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1) Bagaimana pemilihan moda transportasi antara moda bus dan mobil 

penumpang umum dilihat dari biaya perjalanan (cost), jadwal 
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keberangkatan (headway), waktu perjalanan (time) dan jam operasional 

(service)? 

2) Bagaimana model pemilihan moda bus dan mobil penumpang umum 

untuk trayek Mojokerto-Mojosari? 

 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk menghindari perluasan masalah tersebut, maka perlu batasan masalah 

pada studi ini, yaitu: 

1. Penelitian hanya dilakukan pada bus dan mobil penumpang umum 

untuk trayek Mojokerto-Mojosari, tidak sebaliknya. 

2. Responden yang dipilih adalah penumpang bus dan mobil penumpang 

umum. 

3. Tidak membahas secara rinci tentang fasilitas terminal. 

4. Tidak membahas biaya operasional kendaraan (BOK). 

5. Tidak membahas kerusakan jalan yang ada. 

6. Hanya meninjau dari segi pemakai/konsumen sebagai pelaku 

perjalanan. 

7. Data untuk menganalisis preferensi pelaku perjalanan dengan 

menggunakan teknik stated preference dengan skala rating. 

8. Menggunakan analisis regresi untuk estimasi parameter model. 

 

1.5 Tujuan 

Adapun tujuan dari studi tugas akhir ini adalah dapat mengalisa dalam  

memilih moda bus dan mpu untuk trayek Mojokerto-Mojosari adalah: 

 Untuk menganalisis pemilihan moda transportasi antara moda bus dan 

mobil penumpang umum dilihat dari biaya perjalanan (cost), jadwal 

keberangkatan (headway), waktu perjalanan (time) dan jam operasional 

(service). 

 Untuk memperoleh suatu model pemilihan moda yang dapat menjelaskan 

probabilitas pelaku perjalanan dalam memilih moda antara bus dan mobil 

penumpang umum untuk trayek Mojokerto – Mojosari. 
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1.6 Manfaat 

 Adapun manfaat penelitian ini bagi peneliti 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 

4. Bagi manajemen moda bus dan mobil penumpang umum dapat menjadi 

masukan untuk melakukan perbaikan pelayanan moda transportasi lebih 

baik lagi. 

 


