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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Sebagai bahan referensi, peneliti mengemukakan beberapa contoh studi 

terdahulu yang juga membahas tentang pemilihan moda transportasi diantaranya : 

1. Nadia Balghista Universitas Muhammadiyah Malang (2014). Melakukan 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi karakteristik perilaku masyarakat dalam memilih moda 

transportasi dan berapa persentasenya dilihat dari segi nyaman, aman, 

cepat dan murah. 

2. Erwin F. Simanjutak Universitas Sumatera Utara (2009). Melakukan 

penelitian ini berguna untuk mengetahui distribusi karakteristik pelaku 

perjalanan dalam memilih moda transportasi, untuk mengetahui besarnya 

pengaruh dari setiap atribut perjalanan dan untuk mendapatkan suatu 

model pemilihan moda yang dapat menjelaskan probabilitas pelaku 

perjalanan apabila ditinjau dari Cost, Time, Headway, dan Service. 

 

2.2 Sistem Transportasi 

2.2.1 Pengertian Sistem Transportasi 

  Transportasi dapat diartikan sebagai usaha pemindahan, atau penggerakan 

orang atau barang dari lokasi, yang disebut lokasi  asal, ke lokasi lain, yang biasa 

disebut lokasi tujuan, untuk keperluan tertentu dengan mempergunakan alat 

tertentu pula. Sedangkan sistem transportasi adalah suatu kesatuan dari komponen 

yang saling mendukung dan bekerja sama dalam pengadaan pelayanan jasa 

transportasi yang melayani wilayah mulai dari tingkat lokal (desa dan kota) 

sampai ke tingkat nasional dan internasional. (Miro:2012) 
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2.3 Angkutan Umum 

 Angkutan umum ialah suatu angkutan penumpang yang dilakukan dengan 

sistem sewa atau bayar. Tujuan utama keberadaan angkutan umum adalah 

menyelenggarakan pelayanan yang baik dan layak bagi masyarakat. Ukuran 

pelayanan yang baik adalah pelayanan yang aman, cepat, murah dan nyaman 

(Warpani 1990). 

 Bus merupakan angkutan massal yang penumpangnya memiliki kesamaan 

asal dan tujuan perjalanan. Kesamaan tujuan tidak selalu berarti kesamaan maksud 

dalam arti yaitu apabila penumpang angkutan umum (bus) ke satu tempat yang 

sama belum tentu juga melakukan kegiatan yang sama. 

 

2.3.1 Tarif 

Menurut Miro (2012), tarif  adalah nilai (harga) pelayanan pindah dari 

tempat asal ke tempat tujuan tertentu yang diberikan oleh pihak penyedia jasa 

sistem transportasi. Adapun jenis tarif yang berlaku dapat dikelompokan sebagai 

berikut : 

a) Tarif menurut skala jarak asal-tujuan 

Dengan cara ini besaran tarif transportasi berbanding lurus dengan jarah 

tempuh asal-tujuan yang perhitungannya berbasis rupiah per km untuk 

setiap penumpang atau Rp/km/ton. 

b) Tarif menurut zona 

Tarif ini biasanya ditentukan berdasarkan zona. Tarif akan berubah kalau 

penumpang angkutan umum keluar dari zona tempatnya menaiki sarana 

transportasi 

c) Tarif menurut golongan barang 

Berdasarkan golongan barang ini besaran tarif angkutan ditentukan atas 

golongan barang yang akan dipindahkan sesuai negoisasi antara penyedia 

jasa dengan pengguna jasa pengirim barang. 
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d) Tarif menurut jasa tertentu dan persaingan 

Berdasarkan bentuk ini besar kecilnya tarif angkutan sangat tergantung 

dari kelompok pelaku perjalanan. Sedangkan dengan bentuk persaingan ini 

sangat tergantung pada kondisi pasar. 

 

Di indonesia tarif ditentukan oleh pemerintah. Guna memperoleh laba 

yang cukup, pengusaha angkutan umum penumpang perlu menekan biaya 

operasional yang serendah mungkin dan meningkatkan penjualan jasa angkutan 

sebesar mungkin, artinya memperoleh penumpang yang sebanyak mungkin 

selama jam kerja. 

 

2.3.2 Ciri Khas Angkutan Umum 

 Pada umumnya pelanggan yang secara keseluruhan adalah pasar 

sedangkan pelanggan yang memiliki tuntutan disebut pangsa pasar. Tiap pangsa 

pasar mempunyai pola ciri permintaan yang biasanya sudah diketahui. Sehingga 

menurut David dalam buku Warpani (1990) terdapat 6 macam pangsa pasar yaitu 

sebagai berikut : 

 

a) Perjalanan Ulang-Alik 

Perjalanan ulang-alik adalah penumpang yang melakukan 

perjalanan ulang-alik setiap hari pada waktu yang tetap. Biasanyan 

penumpang menuntut pelayanan angkutan umum penumpang yang 

memenuhi syarat seperti rentang waktu yang pasti dalam hal perjalanan 

dari dan ke tempat kerja, dan tiadanya hambatan sepanjang lintasan 

perjalanan. 

 

b) Perjalanan Kerja 

Perjalanan kerja adalah perjalanan yang dilakukan dengan maksud 

bekerja. Untuk perjalanan jenis ini, perjalanan angkutan hendaknya 

memenuhi syarat yaitu meminimumkan waktu, jadi pelayanan angkutan 

umum penumpang cepat dan tepat waktu. 
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c) Perjalanan santai 

Perjalanan santai ini banyak dilakukan oleh orang-orang di daerah 

perkotaan. Dimana perjalanan santai diantaranya yaitu pergi arisan, makan 

di luar rumah, nonton, dan sebagainya. 

 

d) Perjalanan Liburan 

Perjalanan liburan adalan perjalanan yang dilakukan oleh 

seseorang yang mempunyai untuk berlibur ke suatu tempat dengan 

bergantung pada angkutan yang murah dan efisen. Dimana keberhasilan 

berbagai paket liburan bergantung pada derajat pelayanan moda ngkutan 

dan ketersediaan hotel atau penginapan. 

 

e) Perjalanan Wisata 

Tidak jauh berbeda dengan perjalanan liburan, perjalanan wisata 

adalan perjalanan seseorang dengan tujuan tertentu seperti menonton 

pertandingan besar dalam salah satu cabang olahraga yang amat digemari 

oleh masyarakat. 

 

f) Perjalanan Rombongan 

Penumpang biasanya mengatur perjalanan dan memilih moda 

sendiri serta membayar sendiri-sendiri. Meskipun demikian, moda 

angkutan umum dirancang untuk mengangkut banyak penumpang. 

Kelompok penumpang ini dapat dengan sengaja dibentuk berupa 

rombongan. 

 

2.3.3 Tingkat Pelayanan Angkutan Umum 

 Angkutan umum merupakan angkutan yang beroperasi pada jalur khusus 

tetap yang tersedia bagi semua orang dengan jangkuan lokal. Jenis pelayanan 

angkutan umum penumpang adalah pelayanan yang menyelenggarakan suatu 

pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi pengguna jasa angkutan. 

Peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum bisa melalui pengolahan dan 
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pengoperasian yang lebih baik dari perusahaan – perusahaan angkutan umum dan 

meningkatkan partisipasi peran swasta dalam pengadaan pelayanan angkutan 

umum. 

Standart kualitas pelayanan angkutan umum yang baik secara keseluruhan 

dapat dinilai dengan menggunakan indikator yang ditetapkan oleh Departemen 

perhubungan seperti pada Tabel 2.1 : 

Tabel 2.1 Standart Pelayanan Angkutan Umum 
No Parameter 

penilaian 

Satuan Standart penilaian 

Kurang (1) Sedang (2) Baik (3) 

1 Load Factor, 

jam sibuk 

% >100 80-100 <80 

2 Load Factor, 

diluar jam 

sibuk 

% >100 70-100 <70 

3 Kecepatan 

perjalanan 

Km/jam <5 5-10 >10 

4 Headway Menit >15 10-15 <10 

5 Waktu 

Perjalanan 

Menit/jam >12 6-12 <6 

6 Waktu 

pelayanan 

Jam <13 13-15 >15 

7 Frekuensi Kend/jam <4 4-6 100 

8 Jumlah 

kendaraan yang 

beroperasi 

% <82 82-100 <20 

9 Waktu tunggu Menit >30 20-30 05.00->20.00 

10 Akhir dan awal 

pelayanan 

 05.00-18.00 05.00-20.00  

 

Berdasarkan batas administrasi pelayanan transportasi dapat dibedakan 

menjadi 4, diantaranya (Miro:2012): 

1. Trayek desa dan kota adalah transportasi yang melayani antar kawasan di 

dalam suatu desa atau kota. Sistem transportasi yang melayani tujuan yang 

berada dalam suatu desa disebut angkutan pedesaan, Sedangkan yang 

melayani tujuan yang berada dalam satu kota disebut angkutan kota. 
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2. Trayek Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) adalah transportasi yang 

melayani antar kota tapi hanya sejauh di dalam provinsi yang sama. 

3. Trayek Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) adalah transportasi yang 

melayani lokasi asal dan tujuan yang telah melampaui batas provinsi. 

4. Trayek Antar Negara (Lintas Batas) merupakan suatu trayek yang 

melayani lokasi asal dan tujuan yang telah melampaui batas-batas negara. 

Trayek Dalam Tugas akhir ini adalah Trayek Perkotaan dan pedesaan dimana 

trayek Mojokerto-Mojosari masih dalam satu kota. 

 

2.3.4 Komponen Sistem Transportasi 

 Untuk memenuhi kebutuhan manusia, transportasi sangat dibutuhkan 

karena sumber kebutuhan tidak selalu berada pada satu tempat saja melainkan 

banyak tempat. Kesenjangan antara jarak dengan lokasi sumber maka akan 

diperlukan sebuah transportasi yang memadai. Menurut Morlok (1998) yang 

dikutip dalam Miro (2012) komponen utama sistem transportasi adalah : 

a) Objek yang diangkut atau dipindahkan (manusia dan barang) 

b) Alat transportasi atau sarana (kendaraan dan peti kemas) 

c) Tempat pergerakan alat transportasi, yaitu prasarana/infrastruktur (jalan) 

d) Tempat memasukkan/memuat dan mengeluarkan/membongkar objek yang 

diangkut ke dan dari dalam alat transportasi (terminal) 

e) Yang memadukan point a sampai d diatas sekaligus mengatur dan 

mengelolanya (sistem pengoperasian/sistem manajemen) 

 

2.4 Peranan Transportasi 

 Peranan transportasi sangatlah berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-

hari. Dimana semua aktivitas mobilisasi menggunakan transportasi. Secara umum 

peranan transportasi dapat dikelompokkan menjadi 4 macam (Miro:2012) : 

a) Peranan transportasi terhadap peradaban manusia. 

Perkembangan peradaban manusia kini semakin lama semakin 

meningkat terlihat dari kegiatan sosial ekonominya. Sangatlah berbeda 

jauh dengan keadaan sebelum modern dimana manusia dulu berpindah-
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pindah tanpa menggunakan alat transportasi. Sedangkan pada zaman 

sekarang manusia sudah sangat bergantung pada alat transportasi dan 

cenderung hidup menetap tidak berpindah-pindah. 

 

b) Peranan transportasi terhadap perekonomian. 

Dilihat dari aspek ekonomi, transportasi sekarang sangatlah 

mempengaruhi proses produksi dan distribusi. Dalam proses produksi, 

transportasi berfungsi sebagai sarana untuk mempermudah dan 

mempercepat tersedianya sumber daya. Sedangkan dalam proses 

distribusi, transportasi berfungsi untuk mendistribusikan barang atau jasa 

yang telah diproduksi ke tempat tujuan tertentu. Sehingga transportasi 

menjadi faktor pendukung dalam peningkatan perekonomian masyarakat. 

 

c) Peranan transportasi terhadap kehidupan sosial 

Dalam kegiatan sosial masyarakat, transportasi mempunyai fungsi 

untuk mempermudah masyarakat melakukan kegiatan yang bersifat non 

ekonomis dalam hal lain yaitu hubungan bermasyarakatan. Seperti 

berkunjung ke keluarga yang sedang sakit, rekreasi, kegiatan agama, dan 

lain-lain. Maka dengan itu transportasi selalu digunakan di semua 

kalangan tanpa memandang jenis kelamin, umur maupun status sosial. 

 

d) Peranan transportasi terhadap politik. 

Pada kegiatan politik, transportasi berfungsi untuk mendukung 

usaha persatuan nasional, usaha pengamanan negara dari serangan luar 

maupun usaha peningkatan pembangunan yang lebih merata ke seluruh 

pelosok tanah air. 
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2.5 Konsep Perencanaan Transportasi 

Terdapat beberapa konsep perencanaan transportasi diantaranya 

(Tamin:2000) : 

1. Bangkitan dan Tarikan Pergerakan 

Bangkitan pergerakan adalah dimana tahapan permodelan yang 

memperkirakan jumlah pergerakan dari suatu zona ke zona lain. 

Pergerakan lalu lintas tersebut merupakan fungsi tata guna lahan yang 

menghasilkan pergerakan. Pada bangkitan dan tarikan lalu lintas 

tergantung pada dua aspek tata guna lahan: 

a. Jenis tata guna lahan 

Jenis tata guna lahan yang berbeda memiliki ciri bangkitan yang 

berbeda yaitu : 

 Jumlah arus lalu lintas 

 Jenis lalu lintas 

 Lalu lintas pada waktu tertentu 

 

b. Jumlah aktivitas 

Jumlah aktivitas juga menyebabkan terjadinya bangkitan pergerakan 

selain jenis tata guna lahan. Maka semakin tinggi penggunaan sebidang 

tanah maka semakin tinggi pula pergerakan arus lalu lintasnya. 

 

2. Bangkitan dan Sebaran Pergerakan 

Pada bangkitan pergerakan sangat berkaitan dengan sebaran 

pergerakan. Bangkitan pergerakan menunjukkan banyaknya lalu lintas 

yang dibangkitkan oleh tata guna lahan dan jumlah aktitas. Sedangkan 

sebaran pergerakan menunjukkan ke mana dan dari mana lalu lintas 

tersebut. 

 

3. Pemilihan Moda Transportasi 

Pemilihan moda terjadi karena adanya perjalanan yang tidak dapat 

menggunakan sekaligus dua moda. Orang yang memilih hanya satu moda 
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transportasi saja disebut captive terhadap moda tersebut. Secara tidak 

langsung moda berkaitan dengan jenis moda yang akan digunakan oleh 

pelaku perjalanan. Pilihan pertama biasanya berjalan kaki atau 

menggunakan kendaraan. Jika menggunakan kendaraan maka pilihannya 

adalah menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum.  

 

4. Pemilihan Rute 

Dalam pemilihan moda maka akan terjadi pula pemilihan rute 

suatu kendaraan. Pada pemilihan rute tergantung pada alternatif 

terpendek, tercepat, termurah sehingga akan dapat menentukan rute yang 

terbaik bagi pelaku perjalanan 

Secara umum perencanaan transportasi ada 4 tahap seperti pada gambar 2.1 di 

bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Diagram Tahap Perencanaan Transportasi 

Aksesibilitas 
(Accessibility) 

Bangkitan Perjalanan 
(Trip Generation) 

Sebaran Pergerakan 
(Trip Distribution) 

Pemilihan Moda 
(moda assignmenent) 

Pemilihan Rute (Trip 
assignment) 

Arus pada jaringan 
Transportasi (flow at 

transportation 
network) 
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2.6 Pemilihan Moda Transportasi 

  Pemilihan moda terjadi karena adanya perjalanan yang tidak dapat 

menggunakan sekaligus dua moda. Orang yang memilih hanya satu moda 

transportasi saja disebut captive terhadap moda tersebut. Secara tidak 

langsung moda berkaitan dengan jenis moda yang akan digunakan oleh 

pelaku perjalanan. Pilihan pertama biasanya berjalan kaki atau 

menggunakan kendaraan. Jika menggunakan kendaraan maka pilihannya 

adalah menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Pada 

pemilihan moda transportasi dibedakan dalam beberapa kelompok, yaitu 

(Miro:2012) : 

1) Berdasarkan Geografis Operasi 

a. Transportasi Darat 

Transportasi darat adalah suatu bentuk alat transportasi 

yang beroperasi di darat. Moda transportasi darat sering dianggap 

sebagai moda transportasi jalan raya. Moda transportasi darat 

memiliki ciri khusus dibandingkan moda transportasi udara 

maupun moda transportasi laut yaitu terletak pada luas 

cakupannya, baik secara geografis fisik maupun geografis 

adsministrasi. 

b. Transportasi Laut 

Transportasi laut terdiri atas seluruh bentuk moda 

transportasi yang beroperasi di air. Jenis moda transportasi ini 

secara fisik sama sehingga pembagian bentuk modanya tidak 

sebanyak dan serumit transportasi darat. 

c. Transportasi Udara 

Transportasi udara terdiri atas seluruh bentuk alat 

transportasi yang beroperasi di udara. Klasifikasi modelnya 

(bentuknya) secara fisik juga tidak banyak hanya satu bentuknya. 
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2) Berdasarkan Prasarana 

a. Jalan yang berupa jalur gerak seperti jalan raya, jalan baja, jalan 

air/udara, dan jalan khusus. 

b. Terminal yang berupa suatu tempat awal atau akhir suatu 

pergerakan seperti: 

 Terminal jalan raya (stasiun bus, perhentian bus, dan lain-

lain) 

 Terminal jalan rel yaitu stasiun kereta api 

 Terminal jalan air yaitu pelabuhan dan dermaga 

 Terminal jalan udara yaitu bandar udara 

 Terminal jalan khusus yaitu seperti gudang atau 

pembangkit dan lain-lain 

 

3) Berdasarkan Jangkauan Wilayah Pelayanan 

a. Transportasi Lokal 

b. Transportasi Regional 

c. Transportasi Nasional 

d. Transportasi Internasional 

 

4) Berdasarkan Sifat Pelayanan 

a. Transportasi Pribadi (Private Transportation) adalah moda 

transporatsi yang pelayanannya hanya diperuntukkan bagi 

perorangan dengan ciri operasi sebagai berikut: 

 Pemakaiannya bebas murni menurut keinginan si 

pemiliknya. 

 Asal dan tujuannya tidak ditentukan dalam aturan trayek 

tetapi tergantung kepada dari mana pemilik alat transportasi 

itu berangkat dan kemana tujuannya. 

 Bebas berhenti pada tempat-tempat berhenti yang diizinkan 

dan bebas melewati ruas-ruas jalan untuk moda transportasi 

jalan raya. 



17 
 

 
 

b. Transportasi Umum (Public Transportation) adalah alat 

transportasi yang pelayanannya ditujukan untuk sejumlah orang 

secara bersama-sama. Masing-masing penumpang membayar 

ongkos sesuai tarif dan jarak, menerima pelayanan secara bersama-

sama. 

Dalam pemilihan lebih dari dua bisa menekankan dua pendekatan umum 

tentang analisis sistem dengan dua buah moda, seperti terlihat pada pada gambar 

2.2 (Tamin:2000) 

 

          
 

 Gambar 2.2 Diagram Proses Pemilihan Dua Moda 

 

2.7 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Moda 

 Model pemilihan moda berfungsi untuk mengetahui proporsi orang yang 

akan menggunakan setiap moda. Pada tahap ini dilakukan karena untuk 

mengkalibrasikan model pemilihan moda pada tahun dasar dengan mengetahui 

atribut yang mempengaruhi pemilihan moda tersebut. Setelah itu model dapat 

dapat digunakan untuk meramalkan pemilihan moda dengan menggunakan nilai 

atribut untuk masa mendatang. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pemilihan 

moda diantaranya, yaitu (Tamin:2000) : 

1. Ciri Pengguna Jalan 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan moda adalah : 

 Ketersediaan atau pemilikan kendaraan pribadi. 

Total 
Pergerakan

Bergerak 

Mobil 

Tidak 
Bergerak

Angkutan 
Umum

Angkutan 
Umum 1

Angkutan 
Umum 2

Total 
Pergerakan

Bergerak 

Mobil Angkutan 
Umum 1

Angkutan 
Umum 2

Tidak 
Bergerak
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 Pemilikan Surat Izin Mengemudi. 

 Sosial-ekonomi seperti struktur dan ukuran keluarga (pasangan 

muda, mempunyai anak, pensiunan, bujangan) 

 Pendapatan (income) berupa daya beli pelaku perjalanan untuk 

melakukan suatu perjalanan entah dengan angkutan umum maupun 

angkutan pribadi. 

 Jenis kelamin, Usia, Pekerjaan, dll. 

 

2. Ciri Pergerakan 

Tujuan pergerakan (Trip Purpuse) seperti pendidikan, belanja, 

rekreasi, dan lain-lain. 

 Waktu perjalanan (Time of Trip Made) contohnya pagi hari, siang 

hari, malam hari maupun hari libur. 

 Jarak perjalanan (Trip Length) seperti jarak antara asal ke tujuan 

termasuk panjang rute, waktu perbandingan menggunakan moda 

lain. 

 

3. Ciri fasilitas Moda Transportasi 

Hal ini dikelompokkan dua macam kategori diantaranya yang pertama 

adalah: 

 Faktor Kuantitatif : waktu perjalanan, biaya transportasi, 

ketersediaan ruang dan tarif parkir. 

 Faktor kualitatif : kenyamanan, keamanan, keandalan dan 

keteraturan. 

 

4. Ciri kota atau zona 

Beberapa ciri yang dapat mempengaruhi pemilihan moda adalah jarak dari 

pusat kota dan kepadatan penduduk. 
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2.8 Pemodelan Transportasi 

 Pengertian model adalah suatu median yang dapat digunakan untuk 

menyederhanakan dunia sebenarnya secara terukur demi mencapai tujuan tertentu. 

Semakin mirip suatu model dengan keadaan sebenarnya maka semakin sulit 

membuat model tersebut. Jadi permodelan adalah pendekatan kuantitatif yang 

dapat dilakukan untuk mendapatkan penjelasan atau gambaran yang lebih jelas 

terutama dalam bidang transportasi. 

 Model dapat dibedakan menjadi 4 jenis diantaranya (Tamin:2000) : 

a) Model fisik merupakan model yang memperlihatkan suatu objek yang 

sama dengan skala yang lebih kecil dan terukur mengenai perilaku objek 

jika dibangun dalam skala sebenarnya. Seperti pada model rumah, 

perumahan, mall, pengembangan wilayah, kota dll. 

 

b) Model peta dan diagram adalah suatu model yang menggunakan garis, 

gambar, warna, dan bentuk sebagai media penyampaian informasi. Seperti 

kontur ketinggian suatu wilayah, lokasi sungai dan jembatan, batas 

administrasi pemerintahan maupun kemiringan suatu tanah. 

 

c) Model statistik dan matematik yaitu suatu model yang menjelaskan 

kondisi yang ada dalam bentuk persamaan dan fungsi matematis sebagai 

media dalam menjelaskan bentuk realitanya. Misalkan pada aspek sosial-

ekonomi, model transportasi maupun dalam aspek fisik. 

 

2.9 Galat Dalam Pemodelan dan Peramalan 

 Dalam pemodelan kebutuhan akan transportasi menggunakan prosedur 

statistik. Dimana prosedur tersebut data yang digunakan untuk menaksir 

parameter model tidak mempunyai galat apapun atau fungsi spesifikasi dalam 

pemodelan yang dianggap benar. Tetapi dalam prakteknya kondisi tersebut tidak 

mungkin mungkin terjadi. Dalam hal ini bagaimanapun model digunakan, 

keluarannya tidak mngkin persis dengan realita maupun data digunakan juga tidak 

luput dari galat yang terjadi. 
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 Maka tujuan akhir pemodelan adalah peramalan. Dimana para perencana 

transportasi adalah dengan mencari kombinasi yang baik antara kompleksitas 

model dengan ketepatan data yang dapat sesuai dengan kenyataan. Untuk 

mencapai itu maka perlu mengetahui beberapa jenis galat diantaranya 

(Tamin:2000) : 

 Jenis galat yang dapat menyebabkan suatu model yang sudah baik 

menghasilkan keluaran peramalan yang tidak akurat seperti galat dalam 

menentukan peubah, galat ketika proses transfer dan pengelompokan. 

 

 Jenis galat yang dapat menyebabkan suatu model menjadi tidak benar 

misal galat yang diakibatkan oleh proses pengambilan sampel, proses 

spesifikasi model dan pengukuran. 

 

2.10 Pendekatan Pemilihan Moda 

 Pada penelitian ini dapat menggunakan model pendekatan terhadap 

pemilihan moda adalah model pemilihan diskret (Discrete Choice Models). Model 

ini dapat digunakan untuk menganilis pilihan konsumen (pelaku perjalanan) dari 

sekumpulan alternatif pilihan moda yang saling bersaing dan tidak dapat 

digunakan secara bersamaan. Hipotesa yang dapat mendukung model pemilihan 

model diskret adalah pilihan dari individu terhadap alternatif dan dapat dinyatakan 

dengan ukuran daya tarik (attractiveness) atau manfaat (utility).  

 

2.11 Utilitas 

 Utilitas adalah suatu ukuran istimewa seseorang dalam menetukan pilihan 

alternatif terbaiknya. Utilitas merupakan fungsi atribut – atribut alternatif dari 

karakteristik dalam membuat keputusan. Bentuk utilitas sulit diasumsikan tetapi 

biasa dapat digunakan untuk mempermudah mengasumsikan berbentuk linier. 

Untuk utilitas suatu moda angkutan umum bagi pelaku perjalanan dapat berfungsi 

sebagai fungsi dari atribut – atribut, misalnya waktu perjalanan rata-rata, ongkos 

yang dikeluarkan, waktu tunggu kendaraan, ketepatan waktu, keamanan, 

kenyamanan, dan pelayanan lainnya. Sedangkan atribut-atribut yang membuat 
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keputusan adalah pendapatan, jumlah anggota, keluarga, umur, jenis kelamin, dan 

pekerjaan. 

 

2.11.1 Utilitas Acak  

 Utilitas yang tidak terukur secara langsung maka beberapa atribut yang 

mempengaruhi utilitas individu harus dipetlakukan sebagai bentuk acak sehingga 

utilitas harus dimodelkan secara acak pula. Menurut Domenicich, Mc fadden 

(1975) dan williams (1997) mengemukakan hal berikut sebagai mana dikutip 

Tamin (2000) : 

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

informasi yang tetap sehingga biasanya dapat menentukan pilihan yang 

dapat memaksimalkanutilitas individunya dan sesuai dengan batasa 

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 sebagai berikut : 

Vin = A1 . X1  

Jika 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 

merupakan pengamat sistem yang tidak mempunyai informasi yang 

lengkap tentang semua unsur yang dapat menentukan pilihan setiap 

individu. Maka dalam membuat model diasumsikan bahwa U dapat 

dinyatakan dalam 2 komponen, diantaranya : 

 Vin yang terukur sebagai fungsi dati atribut terukur (deterministik). 

 Bagian acak Ɛin yang dapat mencerminkan hal tertentu dari setiap 

individu termasuk kesalhan yang dilakukan oleh pemodelan 

Uin = Vin + Ɛin  

Dimana :  

 Uin  = Utilitas alternatif i bagi pembuat keputusan n 

  Vin  = Fungsi deterministik utilitas moda i bagi individu n 
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 Ɛin = Kesalahan acak (Random error) komponen stokastik 

Pada pemilihan deterministik, nilai utilitas bersifat pasti (constant 

utility). Hal ini dapat terjadi apabila asumsi si pengambil keputusan 

mengetahui secara pasti semua atribut yang berpengaruh terhadap utilitas 

setiap moda alternatif dan pengambilan keputusan tersebut memiliki 

informasi serta kemampuan menghitung nyaris sempurna pada atribut 

tersebut. Masalah diatas dapat diatasi oleh Manski (Ben-Akiva, 1985) 

denga adanya konsep utilitas acak (random utility). Terdapat 4 hal yang 

dapat menyebabkan terjadinya keacakan, diantaranya : 

 Adanya atribut yang tidak teramati 

 Adanya variasi cita rasa individu yang teramati 

 Adanya kesalahan pengukuran karena informasi dan perhitungan 

yang tidak sempurna 

 Adanya variabel acak yang bersifat instrumental 

 

Pada persamaan tersebut dapat dijelaskan dengan hal – hal yang tidak 

rasional. Contohnya apabila ada 2 orang pelaku perjalanan dengan memiliki 

atribut yang sama dan mempunyai set pilihan yang sama mungkin memilih 

pilihan yang berbeda dan terkadang individu tidak selalu memilih alternatif 

terbaik. 

 

2.12 Teknik Stated Preference 

 Teknik stated preference merupakan pendekatan untuk mengetahui 

bagaimana reaksi preferensi responden jika dihadapkan pada situasi imaginer. 

Pada teknik ini menggunakan desain kuisioner dimana responden dapat 

menyatakan preferensinya dengan cara membuat skala rating/rangking atau 

pilihan tertentu. Tahap –tahap yang dapat peneliti lakukan untuk mengidentifikasi 

bagaimana responden merespon jika situasi imaginer tersebur benar-benar ada 

dalam realita adalah dengan menanyakan secara langsung pada responden 

tersebut. Setelah itu peneliti dapat melakukan kontrol terhadap faktor-faktor yang 

dibuat dalam alternative pilihan yang ditawarkan. 
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 Stated Preference Survey memiliki sifat-sifat utama yaitu : 

a. Didasarkan pada pendapat responden tentang bagaimana respon 

mereka terhadap beberapa alternatif hipotesa. 

b. Setiap pilihan dipresentasikan sebagai “paket” dari atribut yang 

berbeda. 

c. Peneliti membuat hipotesa sedemikian pengaruh individu pada 

setiap atribut dapat diestimasi. 

d. Alat interview harus memberikan alternatif hipotesa yang dapat 

dimengerti oleh responden, tersusun rapi dan masuk akal. 

e. Responden menyatakan pendapatnya pada setiap pilihan dengan 

melakukan ranking, rating dan choice pendapat terbaik sepasang 

atau sekelompok pertanyaan. 

f. Responden sebagai jawaban yang diberikan oleh individu dianalisa 

untuk mendapatkan ukuran kuantitatif mengenai hal yang penting 

pada setiap atribut. 

 

2.13 Metode Regresi 

Metode Regresi secara luas digunakan dalam pemodelan transportasi. 

Dalam penggunaan analisa stated preference, teknik regresi digunakan pada 

pilihan rating. Pengolahan data dilakukan untuk mendapatkan hubungan 

kuantitatif antara sekumpulan atribut dan responden. Hubungan tersebut 

dinyatakan dalam bentuk persamaan linear sebagai berikut (Zuriah:2005) : 

  
dimana : 

y    = respon individu 

a   = Konstanta regresi 

x1,x2,… ,xn  = atribut pelayanan 

β0, β1, β2,....βn = parameter model 

Residual untuk setiap kejadian dapat dirumuskan sebagai berikut : 

σ = y – (a + b1x2 + b2x3 + b3x3 + ... + bnxn) 
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Untuk jumlah kuadrat terkecil residual untuk sejumlah n observasi adalah : 

Ʃσ2 = Ʃ [y – (a + b1x2 + b2x3 + b3x3 + ... + bnxn)] 

 

2.14 Model Logit Binomial 

 Model logit binomial adalah model pemilihan diskret yang mudah 

digunakan dan bisa didapat dengan mengamsumsi bahwa residu acak dengan 

residu gumbel yang tersebar bebas dan identik, sehingga : 

Piq = ( )
Ʃ ( )

 

Fungsi utilitas biasanya mempunyai bentuk parameter linier dan parameter β 

dalam praktek nilainya selalu ditentukan sama dengan satu karena parameter 

itersebut tidak dapat ditaksir secara terpisah dari θ’ yang ada kaitannya dengan 

simpangan baku Gumbel, yaitu : 

Β2 = π2 / 6σ2 

Model logit binomial harus memenuhi aksioma Independent of Irrelevant 

Alternatif  yang dapat didekati dengan persamaan ( Tamin, 2000) : 

 = exp {V bus + V mpu} 

Pmpu = 	 	

Ʃ( 	 	 	 	 	 )
 

= ( )
	 ( )

 

P bus = 1 - Pmpu =  
	 ( )

 

 

 


