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ABSTRACT  

 

The existence of Sumatera Institute of Technology made the northeast side of Bandarlampung 

become one of the destination of urban society. Meanwhile, public transportation to ITERA 

unable to meet the needs of society movement. Furthermore, the travel time using public 

transportation to reach the location is also uncertain. Therefore, this study tries to map the 

travel time zone from Bandarlampung to ITERA with public transportation. 

 

In this research, network analysis modelling was used as the main method. Public 

transportation modelling was done using fastest time method and pedestrian modelling was 

done using shortest distance method. Both were generated based on the weighted graph 

theory, which time and distance are used as a weight for each street network modelling. 

Contouring, that connecting points with the same travel time value, was done in order to 

calculate the travel time zone. 

 

This study showed that geographic information system (GIS) can be used to map the travel 

time zone from Bandarlampung to ITERA using with network analysis modelling. 

 

ABSTRAK 

 

Keberadaan Institut Teknologi Sumatera menjadikan sisi timur laut Kota Bandarlampung 

menjadi salah satu tujuan masyarakat kota. Sementara itu, angkutan umum menuju Kampus 

ITERA belum dapat memenuhi kebutuhan pergerakan masyarakat. Selain itu, waktu tempuh 

menggunakan angkutan kota untuk mencapai lokasi juga tidak tentu. Oleh karena itu, 

penelitian ini mencoba memetakan zona waktu tempuh dari Kota Bandarlampung menuju 

Kampus ITERA dengan moda transportasi angkutan kota. 

 

Metode utama yang digunakan adalah pemodelan dengan analisis jaringan. Pemodelan 

angkutan kota menggunakan metode waktu tercepat dan pemodelan jalan kaki menggunakan 

metode jarak terpendek. Hal ini berdasar pada teori graf berbobot, dimana waktu dan jarak 

sebagai bobot bagi masing-masing pemodelan jaringan jalan. Dalam pembuatan zona waktu 
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tempuh, dilakukan penarikan kontur yang menghubungkan titik-titik yang memiliki nilai 

waktu tempuh yang sama. 

 

Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa sistem informasi geografis (SIG) dapat 

digunakan dalam memetakan zona waktu tempuh dari Kota Bandarlampung menuju Kampus 

ITERA melalui pemodelan dengan analisis jaringan. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Menurut Warpani (1990), angkutan umum 

penumpang adalah angkutan penumpang 

yang dilakukan dengan sistem sewa atau 

bayar, seperti angkutan kota (bus, minibus, 

dsb), kereta api, angkutan air, dan 

angkutan udara. Tujuan utama keberadaan 

angkutan umum penumpang adalah 

menyelenggarakan pelayanan angkutan 

yang baik dan layak bagi masyarakat 

(Krisnawan, 2010). Berdasarkan Undang-

Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan, pelayanan 

angkutan kota merupakan pemindahan 

orang dalam wilayah kota. 

 

Pada 2010-2015, visi Pemerintah Kota 

Bandarlampung adalah “terwujudnya Kota 

Bandarlampung yang aman, nyaman, 

sejahtera, maju, dan modern.” Salah satu 

sektor yang menjadi perhatian adalah 

fasilitas lalu lintas dan angkutan massal. 

Peranan angkutan kota di Bandarlampung 

sendiri menjadi sangat penting seiring 

dengan perkembangan aktivitas 

masyarakat terkait sosial ekonomi dan juga 

banyaknya kendaraan pribadi yang 

memenuhi ruas-ruas jalan di Kota 

Bandarlampung. 

 

Institut Teknologi Sumatera (ITERA) telah 

diresmikan oleh Presiden Republik 

Indonesia melalui Peraturan Presiden pada 

tanggal 6 Oktober 2014. Lokasi Kampus 

ITERA sebelumnya telah ditetapkan di 

Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan, 

Provinsi Lampung berdasarkan SK 

Mendikbud No. 060/P/2012. Lebih 

spesifik, Kampus ITERA terletak di Jalan 

Terusan Ryacudu, Kecamatan Jatiagung. 

Hal ini menunjukkan bahwa lokasi 

Kampus ITERA berada dekat, bahkan 

berbatasan dengan Kota Bandarlampung. 

 

Dengan adanya Kampus ITERA, sebelah 

timur laut Kota Bandarlampung menjadi 

salah satu tujuan masyarakat kota, 

khususnya bagi mahasiswa, pegawai, dan 

juga pelaku ekonomi di sekitar. Sementara 

itu, angkutan umum menuju Kampus 

ITERA dapat dikatakan belum dapat 

memenuhi kebutuhan pergerakan 

masyarakat. Tidak ada angkutan kota yang 

memiliki trayek jurusan Korpri. Satu-

satunya angkutan umum adalah Bus Rapid 

Transit (BRT) koridor Sukaraja – Korpri. 

Secara umum, apabila dari Kota 

Bandarlampung ingin mencapai Kampus 

ITERA dengan angkutan umum perlu 

menggunakan tiga jenis angkutan, yaitu 

angkutan kota, kemudian BRT, dan 

disambung dengan ojek. Kelemahan 

lainnya yaitu waktu tempuh menggunakan 

angkutan kota yang tidak tentu. 
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Hal diatas menjadi salah satu faktor 

masyarakat yang memiliki tujuan menuju 

Kampus ITERA atau menuju jurusan 

Korpri lebih memilih menggunakan 

kendaraan pribadi dibandingkan angkutan 

umum. Salah satu hal yang perlu 

diperhatikan dalam usaha meningkatkan 

penggunaan angkutan umum adalah 

lamanya waktu tempuh untuk mencapai 

tujuan. Bagi mahasiswa maupun pegawai, 

waktu adalah hal yang sangat penting. 

Sehingga, sangat diperlukan perhitungan 

waktu tempuh untuk mencapai Kampus 

ITERA. 

 

Dengan kemampuan Sistem Informasi 

Geografis (SIG) menyelesaikan 

permasalahan spasial, maka masalah diatas 

dapat diatasi. Oleh karena itu, Tugas Akhir 

ini berjudul “Aplikasi SIG untuk 

Pembuatan Peta Zona Waktu Tempuh 

Angkutan Kota Bandarlampung menuju 

Kampus ITERA.” Diharapkan dapat 

dijadikan sebagai salah salah satu acuan 

tolak ukur perkiraan waktu tempuh dari 

Kota Bandarlampung menuju Kampus 

ITERA. 

 

2. DASAR TEORI 

 

2.1 Sistem Informasi Geografis 

 

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah 

sistem untuk menangkap (capturing), 

menyimpan, memeriksa, mengintegrasi, 

memanipulasi, menganalisis, dan 

menampilkan data yang tereferensi secara 

spasial ke Bumi (Hakim, 2015).  

 

Pada SIG, sistem tersebut 

direpresentasikan dengan data vektor, yaitu 

berupa garis-garis yang saling terhubung. 

Sehingga dengan analisis jaringan dapat 

ditentukan rute yang optimal dari satu 

tempat ke tempat lainnya. 

 

2.2 Analisis Jaringan (network analysis) 

 

Komponen pembentuk dalam pemodelan 

data jaringan jalan (Salazar, 2007), yaitu:  

1. Link/ Arc/ Edge 

Berbentuk garis dan merupakan data 

dari struktur topologi jaring, yaitu 

segmen jalan. 

2. Node/ Vertex 

Berbentuk titik dan merupakan 

komponen pada setiap ujung edge. 

Node merepresentasikan 

persimpangan jalan, awal/ akhir 

segmen jalan, dan tikungan. 

3. Stops 

Kedudukan awal dan akhir 

bergeraknya objek pada jaringan, 

untuk menentukan suatu rute 

kendaraan. 

4. Center 

Pusat yang menjadi lokasi objek-

objek bergerak dalam menerima dan 

mendistribusikan resources. 

5. Turns 

Kedudukan dimana terjadi perubahan 

arah gerak objek antar edge yang 

berbeda. Terdapat tiga jenis 

tikungan, kanan, kiri, dan U/ putar 

balik. 

6. Under/ Overpass 

Merupakan pertemuan edge yang 

saling menyilang tapi tidak 

membentuk persimpangan, sehingga 

edge tidak bertemu pada suatu node, 

melainkan kedudukannya berada di 

atas/ bawah. 



 

 

4/11 

7. Intersection 

Persimpangan tempat pertemuan dua 

edge atau lebih pada suatu node. 

 

Prinsip dasar dalam penentuan jalur 

tercepat atau jalur terpendek yaitu dengan 

menerapkan Teori Graf. Graf 

merepresentasikan objek-objek diskrit dan 

hubungan antar objek-objek tersebut, 

secara visual direpresentasikan bulatan 

atau noktah (node/ vertex) sebagai objek 

dan garis (link/ arc/ edge) sebagai 

penghubungnya. Dapat dilihat ilustrasinya 

pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Graf dengan 4 node dan 7 

vertex  

(sumber: Suwardhi, 2014) 

 

Graf pada Gambar 2.1 dapat dinyatakan 

sebagai: 

 

𝐺 =< 𝑉, 𝐸 >  (1) 

 

dengan G = graf, V = himpunan vertex, dan 

E = himpunan edge. 

 

𝑉 = {1, 2, 3, 4} (2) 

 

dengan V = himpunan vertex dan n = node/ 

vertex. 

 

𝐸 = {𝑒1, 𝑒2, 𝑒3, 𝑒4, 𝑒5, 𝑒6, 𝑒7}

= {(1,2), (2,3), (1,3), (1,3), (2,4),  

(3,4), (3,4)} (3) 

 

dengan E = himpunan edge, en = edge, dan 

(n,m) = node kedua ujung edge.  

 

Jalur tercepat atau jalur terpendek dapat 

ditentukan dengan graf berbobot. Graf 

berbobot adalah graf yang setiap edge 

(sisinya) diberi sebuah harga (bobot). 

Untuk mendapatkan jalur tercepat, bobot 

yang digunakan adalah waktu tempuh, 

sedangkan untuk jalur terpendek, bobotnya 

yaitu jarak. 

 

2.3 Metode Penghitungan Waktu 

Tempuh 

 

Menurut Street (2006), idealnya, informasi 

pada peta harus cocok dengan informasi 

waktu tempuh sebenarnya dan 

mempertimbangkan detail seperti waktu 

perpindahan, waktu tunggu, dan gangguan 

pada jalan. Oleh karena itu, pada 

pemodelan di jalur angkutan kota, waktu 

tempuh setiap segmen dihitung 

berdasarkan keadaan yang sebenarnya. 

Keadaan tersebut adalah kondisi dimana 

waktu tetap dihitung pada saat lampu 

merah, macet, menunggu penumpang, dan 

keadaan lainnya yang membuat waktu 

tempuh menjadi lebih lama. 

 

Pada pemodelan di wilayah jalan kaki, 

waktu tempuh setiap segmen dihitung 

dengan rumus kecepatan: 

 

𝑡 =
𝑠

𝑣
 (4) 
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dengan t = waktu yang ingin didapat dalam 

satuan detik, s = jarak per segmen dalam 

satuan meter, dan v = kecepatan jalan kaki 

dalam satuan kilometer per jam. 

 

Nilai waktu tempuh total menuju Kampus 

ITERA pada suatu titik waktu dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

𝑡𝑛 = 𝑡𝑛−1 + 𝑡𝑠𝑛 (5) 

 

dengan tn = nilai waktu yang ingin 

diketahui pada titik n dalam satuan jam, 

menit, dan detik; tn-1 = nilai waktu yang 

telah diketahui pada titik sebelum n dalam 

satuan jam, menit, dan detik; dan tsn = nilai 

waktu tempuh rerata segmen antara tn dan 

tn-1 dalam satuan detik. 

 

2.4 Visualisasi Peta 

 

Peta isoline adalah peta tematik yang 

memperlihatkan harga numerik untuk 

distribusi yang kontinyu, dalam bentuk 

garis-garis yang terhubung pada suatu 

harga yang sama, atau dengan perkataan 

lain, setiap garis menghubungkan titik-titik 

yang mempunyai harga yang sama 

(Soendjojo & Riqqi, 2012). Contohnya 

seperti pada Gambar 2.2. 

 

 

Gambar 2.2 Contoh Peta Isoline  

(Sumber: Soendjojo & Riqqi, 2012) 

 

Seperti yang terlihat pada Gambar 2.2, 

perbedaan warna dihasilkan berdasarkan 

perbedaan garis kontur. Kontur adalah 

garis khayal yang merupakan tempat 

kedudukan titik-titik pada muka tanah 

dengan ketinggian yang sama. Adapun 

ketentuan garis kontur yaitu selang kontur 

dalam besaran tertentu tergantung pada 

relief daerah yang dipetakan dan skala 

peta, serta besaran kontur harus berawal 

dari 0,00 meter (Soedomo, 2003). 

 

Pada kontur ketinggian, titik-titik yang 

dihubungkan adalah titik-titik dengan 

ketinggian yang sama. Sementara, pada 

penelitian ini, garis kontur digunakan 

untuk menghubungkan titik-titik dengan 

waktu tempuh yang sama. 

 

Isochrone adalah garis pada peta yang 

menghubungkan titik-titik yang memiliki 

waktu tempuh dari suatu titik awal (Street, 

2006). Konsep ini dapat diterapkan untuk 

penggambaran kontur waktu, yang disebut 

isochrone. Contoh peta isochrone dapat 

dilihat pada Gambar 2.3. 

 

Peta anamorphosis mendistorsi peta sesuai 

dengan waktu tempuh ke titik yang 

berbeda pada peta. Hal ini juga dikenal 

sebagai titik pusat kartogram (central point 

cartograms). Dengan peta ini, jarak antara 

titik awal dan titik lain pada peta sesuai 

dengan lamanya waktu tempuh yang 

dibutuhkan untuk mencapainya. Pada peta 

ini, garis isochrone menjadi lingkaran 

konsentris (Street, 2006). Contoh peta 

anamorphosis dapat dilihat pada Gambar 

2.3. 
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Gambar 2.3 Perbandingan Peta 

Anamorphosis (kiri) dan Isochrone (kanan) 

(Sumber: Street, 2006) 

 

 

3. PENGOLAHAN DATA 

 

3.1 Pra-Pemodelan Data 

 

Data hasil survei tracking GPS yang 

berformat GPS Exchange Format (*gpx) 

dikonversi menjadi format shapefile 

(*shp). Data ini kemudian digabung 

menjadi satu kesatuan, sehingga hasilnya 

akan terdapat beberapa jalur yang datanya 

bertumpuk. Hal ini terjadi karena jalur 

tersebut dilalui oleh angkutan kota yang 

berbeda. Oleh karena itu, data ini dirapikan 

dengan menghapus data yang berlebih 

pada satu jalur untuk menghilangkan 

redundan tersebut, serta menyesuaikan 

bentuk jalur hasil survei dengan data 

jaringan jalan yang ada. Hal ini dapat 

dilihat pada Gambar 3.1. 

 

               
(a) 

 

(b) 

Gambar 3.1 (a) Data yang belum rapih 

dan (b) data yang sudah dirapihkan 

 

Data yang telah dirapihkan kemudian 

dibagi per segmen. Segmentasi ini akan 

menentukan tingkat kedetailan kontur pada 

hasil akhir nanti. Pembagian segmen yaitu 

pada node dari persimpangan (intersection) 

dua atau lebih edge dan pada setiap 

tikungan (turn) yang tampak pada skala 

1:50000. Kemudian, dilakukan digitasi 

titik waktu tempuh angkutan kota di ujung-

ujung segmen. 

 

Selain waktu tempuh angkutan kota, pada 

tugas akhir ini akan dilengkapi dengan 

waktu tempuh jalan kaki di wilayah sekitar 

Jalan Ryacudu. Seperti terlihat pada 

Gambar 3.2, wilayah jalan kaki 

digambarkan dengan jaringan jalan 

berwarna merah. 

 



 

 

7/11 

 

Gambar 3.2 Wilayah waktu tempuh 

dengan berjalan kaki 

 

Pada wilayah tersebut diperlukan tingkat 

kedetailan yang lebih tinggi, maka segmen 

jalan dibagi per vertices yang menyusun 

line jalan tersebut. Dengan memanfaatkan 

fitur Feature Vertices to Points maka akan 

didapatkan titik-titik yang akan dijadikan 

titik waktu tempuh jalan kaki. Kemudian 

membagi segmen jalan dengan 

menggunakan fitur Split Line at Vertices. 

 

3.2 Pemodelan Waktu Tempuh 

Angkutan Kota 

 

Tahap ini untuk mendapatkan waktu 

tempuh di seluruh titik waktu angkutan 

kota. Kampus ITERA sebagai titik nol 

waktu, karena seluruh titik akan menuju 

satu titik yaitu Kampus ITERA. Metode 

yang digunakan adalah mencari jalur 

tercepat menuju Kampus ITERA. 

 

Dihitung jarak setiap segmen data jalur 

angkutan kota. Nilai jarak tersebut 

disimpan sebagai atribut pada kolom jarak 

yang telah ditambahkan pada basis data 

jalur angkutan kota. Nilai jarak ini yang 

dijadikan acuan untuk mengetahui waktu 

tempuh yang dapat dilihat dari hasil survei 

tracking GPS. Jadi, dilakukan penyamaan 

jarak antara segmen dengan data hasil 

survei, untuk menghitung waktu tempuh 

rata-rata pada segmen tersebut. Hal ini 

dilakukan karena tidak dapat dilakukan 

penyamaan koordinat antara titik waktu 

dan titik waypoint, karena sebaran titik 

waypoint tidak sama dengan titik waktu 

seperti terlihat pada Gambar 3.3. 

 

 

Gambar 3.3 Contoh Penyamaan Jarak 
 

Apabila pada satu jalur terdapat dua nilai 

waktu tempuh yang berlawanan arah, maka 

yang dipilih adalah nilai waktu tempuh 

yang mengarah ke Kampus ITERA. 

 

 

Gambar 3.4 Ilustrasi pemilihan nilai 

waktu tempuh 

 

Jika dilihat pada Gambar 3.4, maka nilai 

waktu tempuh yang diambil untuk segmen 

jalan tersebut adalah 10 menit. Sesuai 

dengan ketentuan diatas, yaitu nilai yang 

dipilih adalah yang mengarah ke Kampus 

ITERA. 

 

Nilai waktu tempuh total menuju Kampus 

ITERA pada suatu titik waktu dapat 

dihitung dengan persamaan (5). 

 

Nilai waktu tempuh yang telah didapat 

disimpan dalam basis data titik waktu 
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angkutan kota. Nilai waktu yang telah 

disimpan dikonversi menjadi bentuk 

desimal. Hal ini sehubungan dengan 

perangkat lunak (software) yang digunakan 

melakukan penarikan kontur berdasarkan 

data yang bernilai desimal. 

 

Dasar pengkonversiannya yaitu dengan 

membagi waktu satu menit menjadi empat 

bagian, yaitu 0 atau 60 detik, 15 detik, 30 

detik, dan 45 detik. Konversi nilai dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 3.1 Konversi nilai waktu ke nilai 

desimal 

 

Nilai Waktu Nilai Desimal 

0:00:00 0.00 

0:00:15 0.25 

0:00:30 0.50 

0:00:45 0.75 

0:00:60 1.00 

 

Satuan detik dari nilai waktu yang didapat 

pada persamaan (5) didekatkan ke salah 

satu nilai waktu pada Tabel 3.1 untuk 

kemudian dikonversi menjadi nilai 

desimalnya. 

 

3.3 Pemodelan Waktu Tempuh Jalan 

Kaki 

 

Tahap ini untuk mendapakan waktu 

tempuh di titik waktu jalan kaki pada 

wilayah yang telah ditentukan sebelumnya. 

Metode yang dipilih adalah mencari jalur 

terdekat menuju jalan yang dilalui 

angkutan kota. Metode ini dipilih dengan 

asumsi seorang pejalan kaki lebih memilih 

berjalan kaki dengan jarak tempuh pendek 

meskipun waktu tempuh menuju Kampus 

ITERA lebih lama daripada berjalan kaki 

dengan jarak tempuh yang lebih jauh dan 

dengan waktu tempuh menuju Kampus 

ITERA yang lebih cepat. 

 

Menggunakan cara yang sama seperti yang 

dilakukan pada data angkutan kota, 

dihitung jarak setiap segmen dan disimpan 

sebagai atribut pada kolom jarak yang 

telah ditambahkan pada basis data wilayah 

jalan kaki. 

 

Waktu tempuh per segmen didapatkan 

dengan penghitungan pada basis data 

wilayah jalan kaki tersebut menggunakan 

rumus kecepatan, seperti pada persamaan 

(4). Diasumsikan kecepatan jalan kaki rata-

rata manusia adalah 4 km/jam. Maka, pada 

persamaan (5) nilai v dapat diganti dengan 

4 km/h yang setara dengan 1,111 m/s. 

 

Nilai waktu tempuh total untuk menuju 

Kampus ITERA dari suatu titik didapatkan 

dengan menerapkan cara yang sama seperti 

pemodelan waktu angkutan kota, yaitu 

dengan menghitung persamaan (5). 

Perbedaannya terletak pada penentuan 

jalur. Pada tahap ini, jalur ditentukan 

dengan mencari jalur terdekat ke jalan 

yang dilalui angkutan kota dan tidak 

memperdulikan waktu tempuh totalnya. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada 

jalan yang dilalui angkutan kota nilai jarak 

per segmen dianggap nol. Sehingga, dalam 

penentuan jalur terdekat dari titik jalan 

kaki menuju Kampus ITERA pada network 

analyst-nya dapat menggunakan jarak jalan 

kaki saja sebagai bobot (cost) tanpa 

memperhitungkan jarak angkutan kota. 
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Gambar 3.5 Contoh pemodelan untuk 

jalan kaki 

 

Pada Gambar 3.4 memperlihatkan stops 1 

berada di dekat Kampus ITERA dan stops 

2 berada di wilayah jalan kaki. Hasil 

network analyst menunjukkan jalan yang 

harus dilalui adalah ditandai dengan warna 

coklat. Hasil ini didapat karena lebih dekat 

berjalan kaki ke Jalan H. Endro Suratmin 

dibandingkan ke Jalan Ryacudu. 

 

Hasil nilai waktu tempuh yang didapat 

kemudian disimpan dalam basis data titik 

waktu jalan kaki. Cara penyimpannannya 

sama seperti titik waktu angkutan kota, 

yaitu nilai waktu yang didapat dikonversi 

menjadi nilai desimal. 

 

3.4 Pembuatan Zona Waktu Tempuh 

 

Setelah tahapan-tahapan diatas telah 

dilakukan, akhirnya didapatkan nilai waktu 

tempuh dari seluruh titik waktu, baik 

angkutan kota maupun jalan kaki, menuju 

Kampus ITERA. Nilai waktu yang telah 

berbentuk desimal ini akan dijadikan 

sebagai nilai ketinggian untuk penarikan 

garis kontur pada software. Penarikan garis 

kontur menggunakan fitur TIN pada 3D 

Analyst Tools. 

 

Hasil yang ingin dicapai adalah terdapat 

zona waktu tempuh per satu menit yang 

ditunjukkan dengan warna yang berbeda. 

Maka, hasil penarikan kontur ditampilkan 

dalam bentuk elevation dan intervalnya 

didefinisikan 1 (satu). 

 

 
Gambar 3.6 Hasil Peta Zona Waktu 

Tempuh 

 

4. ANALISIS 

 

Pemodelan-pemodelan yang dilakukan 

pada tugas akhir ini belum memperhatikan 

efektifitas dan efisiensi dari pengguna 

angkutan kota dan pejalan kaki, baik dari 

segi waktu, jarak. pergantian angkutan, 

tarif, dan lain-lain. 

 

Pemodelan pada angkutan kota menuntut 

pengguna angkutan untuk berpindah-

pindah angkutan pada titik-titik tertentu 

supaya dapat mencapai Kampus ITERA 

dengan waktu tercepat. Namun pada 

kenyataannya, bisa saja pengguna 

angkutan umum lebih menginginkan 

sedikit pindah angkutan meskipun waktu 

tempuh menjadi lebih lama. 

 

Pemodelan jalan kaki hanya melihat jarak 

terdekat menuju jalur yang dilalui oleh 

angkutan kota meskipun dengan tidak 
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memperhatikan waktu tempuh total 

menuju Kampus ITERA. Kondisi ini 

dipilih penulis dengan asumsi seorang 

pejalan kaki lebih memilih berjalan kaki 

dengan jarak tempuh pendek. Padahal jika 

disesuaikan dengan kenyataan, masih 

terdapat banyak kondisi yang dapat 

dipertimbangkan. Kondisi-kondisi tersebut 

seperti pejalan kaki lebih memilih waktu 

tempuh yang lebih cepat, pejalan kaki 

mencari jalur terbaik dimana jarak berjalan 

dan waktu tempuh dapat ditoleransi, dan 

lainnya. 

 

Hasil pembentukan zona tidak mencakup 

Kota Bandarlampung secara menyeluruh. 

Sisi barat dan utara Kota Bandarlampung 

tidak memiliki nilai karena daerah tersebut 

tidak dilalui oleh angkutan kota. Beberapa 

daerah di pinggiran kota juga memiliki 

tingkat akurasi yang kurang, bahkan dapat 

dikatakan kurang valid, karena hanya 

berdasarkan nilai interpolasi. Secara garis 

besar, zona yang nilainya valid hanya zona 

yang berada pada atau di sekitar jalur yang 

disurvei dan di wilayah jalan kaki. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

1. Sistem Informasi Geografis (SIG) 

mampu digunakan dalam memetakan 

zona waktu tempuh dari Kota 

Bandarlampung menuju Kampus 

ITERA, namun diperlukan lebih 

banyak data untuk meningkatkan 

akurasi hasil yang dicapai. 

2. Salah satu pemodelan yang dapat 

digunakan adalah model jalur 

tercepat untuk angkutan kota dan 

model jalur terdekat untuk jalan kaki. 

 

5.2 Saran 

 

1. Pemodelan waktu tempuh angkutan 

kota sebaiknya lebih memanfaatkan 

fitur-fitur komponen pembentuk 

jaringan jalan yang ada pada network 

analyst. 

2. Penambahan parameter pada model 

angkutan kota, seperti pergantian 

angkutan dan tarif. 

3. Pemodelan waktu tempuh jalan kaki 

memperhitungkan waktu tempuh 

total, sehingga dapat dihasilkan jalur 

terbaik menuju Kampus ITERA. 

Kondisi dimana jalur tersebut 

memiliki jarak jalan kaki yang cukup 

pendek dan waktu tempuh angkutan 

kotanya cukup cepat. 

4. Menambahkan moda transportasi 

lainnya, seperti bus-bus kota yang 

ada di Kota Bandarlampung. Dapat 

juga menambahkan wilayah jalan 

kaki pada daerah yang belum 

tercakup hasil pembentukan zona. 

Sehingga daerah-daerah yang tidak 

ada data ataupun daerah hasil 

interpolasi memiliki data yang lebih 

akurat. 
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