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 BAB I 1

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan lalu lintas di Pulau Sumatera sebelum adanya jalan tol 

telah mencapai besaran nilai Lintas Harian Rata-rata (LHR) sebesar 20.000 unit 

(kompas.com, 2016). Peningkatan lalu lintas yang cukup tinggi tersebut salah 

satunya disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera yang terus 

berkembang setiap tahunnya. Dimana, pada tahun 2016 Pulau Sumatera 

menjadi salah satu pulau penyumbang ekonomi terbesar di Indonesia setelah 

Pulau Jawa dengan besar kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 

Indonesia sebesar 22,03% sedangkan Pulau Jawa sebesar 58,49% (Badan Pusat 

Statistik, 2017).  

Pertumbuhan ekonomi yang tidak terlepas dari transportasi 

menyebabkan adanya permintaan akan pengadaan, perbaikan dan pelayanan 

prasarana transportasi (Harum dan Sutriani, 2017). Pembangunan dalam sektor 

transportasi juga memiliki korelasi yang tinggi dengan perkembangan suatu 

wilayah (Tamin, 2007 dalam Harum, Muhammad dan Sutriani. 2017). Peran 

transportasi dalam mendukung fungsi suatu wilayah dengan menjadi media 

dalam pergerakan barang dan jasa baik secara internal maupun eksternal 

menyebabkan transportasi dan pertumbuhan ekonomi serta perkembangan 

wilayah saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, untuk memenuhi 

kebutuhan transportasi pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat membangun infrastruktur jalan berbayar di Pulau Sumatera 

yaitu Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) untuk dapat memperlancar arus lalu 

lintas, pemerataan pembangunan serta meningkatkan pelayanan dalam 

pendistribusian barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi yang 

ada di Pulau Sumatera. Pembangunan jalan tol ini diharapkan akan 
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mempermudah dan mempercepat pergerakan kendaraan untuk pendistribusian 

barang dan jasa dalam mendukung perkembangan wilayah. Jalan Tol Trans 

Sumatera akan menghubungkan Provinsi Lampung di selatan sampai ke 

Provinsi Aceh di bagian utara Pulau Sumatera (KPPIP.go.id, 2019). Salah satu 

ruas jalan tol terpanjang adalah ruas Bakauheni - Terbanggi Besar dengan 

panjang jalan 140,938 Km yang berada di Provinsi Lampung (Peraturan 

Presiden No. 58 Tahun 2017). 

Provinsi Lampung terletak di ujung Pulau Sumatera dan merupakan 

provinsi yang sangat dekat dengan pusat-pusat ekonomi dan kota-kota besar 

seperti Jakarta dan wilayah pertumbuhan ekonomi Jabodetabek. Untuk 

mencapai pusat-pusat ekonomi dan kota-kota besar tersebut, Provinsi Lampung 

dihubungkan melalui Pelabuhan Bakauheni. Dalam Rencana Tata Ruang 

Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 disebutkan bahwa Pelabuhan 

Bakauheni dikembangkan untuk menunjang perkembangan aktivitas ekonomi 

wilayah regional dengan pelayanan mobilitas orang dan barang serta kebutuhan 

perikanan dan pariwisata. Pelabuhan ini memiliki peran penting dalam 

transportasi laut serta pendistribusian barang dan jasa antar Pulau Jawa dan 

Pulau Sumatera sehingga menjadikan Pelabuhan Bakauheni sebagai salah satu 

pelabuhan teramai di Indonesia (Armanto, 2018). Pelabuhan Bakauheni 

memiliki fungsi pokok untuk melayani kegiatan angkutan penyeberangan 

dengan jangkauan pelayanan antar provinsi. Dengan adanya Pelabuhan 

Bakauheni dan didukung posisi Provinsi Lampung yang strategis menjadikan 

Provinsi Lampung sebagai pintu gerbang pulau sumatera sekaligus tempat 

limpahan dan daerah transit kegiatan ekonomi antar Pulau Sumatera dan Pulau 

Jawa (RPIJM Bidang Cipta Karya Kota Bandar Lampung Tahun 2012-2016).  

Provinsi Lampung memiliki ibu kota yang berada di Kota Bandar 

Lampung. Kota ini merupakan salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan 

kawasan andalan di Pulau Sumatera yang memiliki peran penting dalam jalur 

transportasi darat, pergerakan penumpang dan aktivitas pendistribusian logistik 
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dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya serta berfungsi untuk melayani 

kegiatan skala internasional, nasional dan beberapa provinsi (Perpres No 13 

Tahun 2012). Kota Bandar Lampung juga memiliki aksesibilitas yang tinggi 

sehingga menjadikan Kota Bandar Lampung sebagai pusat pertumbuhan 

ekonomi potensial dan juga sebagai salah satu simpul distribusi barang dan jasa 

di Pulau Sumatera (RIPJM Bidang Cipta Karya Kota Bandar Lampung Tahun 

2012-2016). Hal ini sejalan dengan tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Bandar Lampung Tahun 2011-2030 yaitu untuk mewujudkan Kota Bandar 

Lampung sebagai kota perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, dan 

berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan alami dan 

keanekaragaman hayati serta keserasian fungsi pelayanan lokal, regional dan 

nasional. Kota Bandar Lampung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

Lampung Tahun 2009-2029 disebutkan bahwa saat ini pertumbuhan kotanya 

sedang menuju ke arah kota metropolitan dengan aktivitas utama perdagangan 

dan jasa. Dalam kota metropolitan tentunya akan ada banyak kegiatan yang 

secara langsung dapat mempengaruhi pergerakan khususnya dalam 

pendistribusian barang dan jasa menuju pusat-pusat ekonomi seperti pada Pulau 

Jawa yang memiliki banyak pusat-pusat kegiatan. Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya, pendistribusian barang dan jasa menuju pusat-pusat ekonomi di 

Pulau Jawa dilakukan melalui jalur transportasi laut yang dihubungkan oleh 

Pelabuhan Bakauheni. Saat ini, untuk menuju Pelabuhan Bakauheni terdapat 

dua pilihan rute yaitu melalui Jalan Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni – 

Terbanggi Besar dan Jalan Nasional yang telah ada sebelumnya.  

Untuk mencapai Pelabuhan Bakauheni, kendaraan yang menggunakan 

jalan tol akan melalui Pintu Tol Kota Baru – Bakauheni Selatan yang akan 

menghubungkan Kota Bandar Lampung dan Pelabuhan Bakauheni. Kondisi 

jalan tol yang lancar dan tidak berlubang membuat pengendara dapat 

mempersingkat waktu perjalanan untuk mobilitas barang dan jasa dibandingkan 

dengan menggunakan jalan nasional. Selain itu, jalan tol juga memiliki 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra
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beberapa fasilitas seperti adanya CCTV dan Rest Area pada beberapa titik 

sehingga pengendara dapat merasa lebih aman. Akan tetapi, untuk dapat 

menggunakan jalan tol pengendara harus mengeluarkan biaya tambahan untuk 

tarif jalan tol sehingga dibutuhkan biaya yang lebih banyak dibandingkan 

dengan menggunakan jalan nasional. Jalan nasional yang ada saat ini masih 

terdapat penumpukan kendaraan di beberapa titik terutama pada persimpangan 

dan perputaran yang menyebabkan kendaraan yang melewati jalan nasional 

akan memakan waktu lebih lama untuk mobilitas barang dan jasa menuju 

Pelabuhan Bakauheni. Penumpukan kendaraan terjadi karena besarnya nilai 

LHR yang ada serta kondisi jalan nasional yang bergelombang dan berlubang 

pada titik-titik tertentu. Selain itu, pada jalan nasional terdapat berbagai kendala 

khususnya pada kendaraan roda enam atau lebih yang melewati jalan nasional 

seperti adanya pungutan liar, sehingga pengendara yang melewati jalan 

nasional akan merasa kurang nyaman. Akan tetapi, kendaraan yang melewati 

jalan nasional tidak akan mengeluarkan biaya lebih seperti menggunakan jalan 

tol sehingga biaya yang akan dikeluarkan akan lebih sedikit dibandingkan 

dengan menggunakan jalan tol.   

Dengan demikian, masyarakat yang sebelumnya hanya dapat melewati 

jalan nasional untuk mencapai Pelabuhan Bakauheni kini dapat menggunakan 

rute lainnya yaitu Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Dengan dibangunnya jalan 

tol ini menyebabkan pengguna rute memiliki dua alternatif pemilihan rute 

untuk mencapai Pelabuhan Bakauheni. Selain itu, dengan dibangunnya Jalan 

Tol Trans Sumatera pengguna rute juga memiliki beberapa faktor yang dapat 

dijadikan pertimbangan dalam memilih rute atau jalan mana yang akan mereka 

gunakan untuk menuju Pelabuhan Bakauheni berdasarkan kondisi yang ada 

pada masing-masing rute. Untuk itu, dalam penelitian ini penulis ingin 

mengetahui peluang penggunaan rute perjalanan melalui Jalan Tol Trans 

Sumatera dan rute perjalanan melalui Jalan Nasional untuk perjalanan Kota 

Bandar lampung – Pelabuhan Bakauheni berdasarkan faktor-faktor yang 
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mempengaruhinya. Dimana, hipotesa pada penelitian ini yaitu peluang 

pemilihan rute perjalanan Kota Bandar Lampung – Pelabuhan Bakauheni 

dipengaruhi oleh biaya perjalanan, waktu tempuh, jarak tempuh, kemacetan, 

ketepatan waktu, keamanan pada rute dan kenyamanan rute. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas diketahui bahwa 

dengan dibangunnya Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) menyebabkan pengguna 

rute memiliki dua alternatif pilihan rute menuju Pelabuhan Bakauheni untuk 

mobilitas barang dan jasa yaitu melalui Jalan Tol Trans Sumatera dan melalui 

Jalan Nasional yang telah ada sebelumnya. Akan tetapi, kedua rute tersebut 

memiliki kondisi yang berbeda sehingga pengguna rute yang akan melakukan 

perjalanan Kota Bandar Lampung – Pelabuhan Bakauheni memiliki beberapa 

pertimbangan dalam memilih rute terbaik yang akan digunakan. Dengan adanya 

pertimbangan-pertimbangan tersebut akan menyebabkan timbulnya perbedaan 

peluang pemilihan pada masing-masing rute akibat dari preferensi yang 

berbeda antar pengguna rute terhadap masing-masing rute. Perbedaan peluang 

ini tentunya akan mempengaruhi jumlah penggunaan pada setiap rute baik 

melalui jalan nasional maupun jalan tol sehingga akan berdampak pada 

kelancaran arus lalu lintas dalam mobilitas barang dan jasa untuk mendukung 

perkembangan wilayah. Untuk itu, dalam penelitian ini timbul pertanyaan 

“Bagaimana peluang pemilihan rute perjalanan Kota Bandar Lampung – 

Pelabuhan Bakauheni?”. Perlu dilakukan identifikasi terkait peluang 

pemilihan pada masing-masing rute berdasarkan faktor yang mempengaruhinya 

untuk menjaga kelancaran transportasi pada kedua rute di masa yang akan 

datang.  
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1.3 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peluang 

pemilihan rute perjalanan Kota Bandar Lampung – Pelabuhan Bakauheni. 

Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, diperlukan sasaran penelitian 

sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi karakteristik pengguna rute perjalanan Kota Bandar 

Lampung – Pelabuhan Bakauheni. 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan rute 

perjalanan Kota Bandar Lampung – Pelabuhan Bakauheni. 

3. Mengetahui peluang pemilihan Jalan Tol Trans Sumatera dan Jalan 

Nasional yang dilewati dalam rute perjalanan Kota Bandar Lampung – 

Pelabuhan Bakauheni. 

1.4 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 

Ruang lingkup penelitian terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang 

lingkup materi. Berikut penjelasan mengenai ruang lingkup penelitian yang 

akan dijelaskan pada sub-bab berikut:  

 Ruang Lingkup Wilayah 1.4.1

Ruang lingkup wilayah penelitian ini berada di Kota Bandar 

Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan secara administrasi. Secara 

spesifik, lokasi penelitian dilakukan di ruas jalan nasional Kota Bandar 

Lampung - Pelabuhan Bakauheni dengan panjang jalan sebesar 86,29 

Km dan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni – Terbanggi Besar 

melalui Pintu Tol Kota Baru – Pintu Tol Bakauheni Selatan dengan 

panjang jalan sebesar 79,9 Km. 
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Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2020 

Gambar 1.1  

PETA WILAYAH PENELITIAN 

 

 Ruang Lingkup Materi 1.4.2

Ruang lingkup materi menjelaskan batasan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini. Batasan penelitian dilakukan agar 

penelitian yang dilakukan terfokus dan mengerucut pada satu tujuan 

dan tidak melebar pada bahasan lainnya diluar topik penelitian. 

Batasan penelitian ini meliputi:  

1. Penelitian ini hanya bertujuan untuk melihat bagaimana peluang 

pemilihan rute perjalanan Kota Bandar Lampung – Pelabuhan 

Bakauheni baik melalui jalan nasional maupun jalan tol yang 

ditinjau dari preferensi masyarakat. 
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2. Penelitian hanya dilakukan di wilayah Kota Bandar Lampung, 

Pelabuhan Bakauheni dan ruas Kota Bandar Lampung – Pelabuhan 

Bakauheni. 

3. Ruas yang diteliti pada penelitian ini yaitu:  

a. Kota Bandar lampung – Jalan Soekarno Hatta – Jalan Trans 

Sumatera Bakauheni Lampung – Pelabuhan Bakauheni atau 

Jalan Nasional ruas Simpang Tiga Teluk Ambon – Bakauheni. 

b. Kota Bandar Lampung  – Jalan Tol Trans Sumatera – 

Pelabuhan Bakauheni. 

4. Pintu Tol Trans Sumatera yang menjadi fokus penelitian yaitu 

Pintu Tol Kota Baru dan Pintu Tol Bakauheni Selatan. 

5. Responden merupakan masyarakat yang melakukan perjalanan 

Kota Bandar Lampung – Pelabuhan Bakauheni.  

6. Responden merupakan masyarakat yang bepergian menggunakan 

kendaraan pengangkut barang dan/atau penumpang yang beroda 4 

atau lebih. 
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1.5 Originalitas Penelitian   

Tabel I.1  

PENELITIAN TERDAHULU 

No Peneliti Judul Metode 
Variabel yang 

digunakan 
Keterangan 

1 
Almira Mili 

Rizkia (2017) 

Model Pemilihan Rute 

Antara Jalan Tol Dan 

Jalan Nasional 

Pasuruan-Probolinggo 

Menggunakan Model 

Kurva Diversi 

Analisa Model 

Kurva Diversi: 

JICA I, Logit 

Binomial Dan 

Regresi Pengali 

         Biaya Perjalanan

         Waktu Tempuh

         Pendapatan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa 

perilaku perjalanan Pasuruan – Probolinggo 

untuk memilih jalan tol atau jalan nasional. 
         Biaya Operasi 

Kendaraan (BOK)

2 

Bayu Kusumo 

Nugroho, I 

Wayan Suweda, 

Dewa Made 

Priyantha 

Wedagama 

(2017) 

Analisa Faktor Yang 

Berpengaruh Terhadap 

Pemilihan Rute Jalan 

Tol Bali Mandara 

Principal 

Component 

Analysis (PCA)  

1.      Sosial Ekonomi 

         Jenis Kelamin 

         Pendapatan 

Keluarga 

         Ukuran Keluarga 

         Jarak Tempuh 

2.      Persepsi Pengguna 

         Kelancaran

         Kenyamanan

         Efisiensi Waktu

         Keselamatan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

variabel/faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap penggunaan jalan tol Bali Mandara, 

Menyusun model pemilihan rute jalan tol 

dengan variabel-variabel yang 

mempengaruhinya, dan Menganalisis 

probabilitas dari masing-masing variabel 

yang berpengaruh  

Model Regresi 

Logistik  

 3 

Christmas E L 

Masinambow, 

Semuel Y R 

Rompis,  

Karakteristik Pelaku 

Perjalanan Dalam 

Memilih Rute  
 

1.      Pemilihan rute  

         Waktu Tempuh 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

karakteristik serta variabel yang 

mempengaruhi pelaku perjalanan           Biaya
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No Peneliti Judul Metode 
Variabel yang 

digunakan 
Keterangan 

 

Theo K Sendov 

(2018) 

(Studi Kasus Jl. 

Manado Airmadidi) 

Analisis Regresi 

Multinomial 

Logistik 

         Jarak

         Kenyamanan

         Kemacetan

2.      Karakteristik 

Pengguna 

         Pemilihan rute 

         Usia 

         Jenis Kelamin 

         Pekerjaan

 dalam memilih rute dari Manado ke 

Airmadidi atau sebaliknya. 

         Penghasilan

4 

Dewi Handayani, 

Amirotul 

Musthofiah HM, 

Dewi Wulandari 

(2019) 

Potensi Pengguna Jalan 

Tol Semarang-Solo 

Ruas Ungaran-Salatiga 

Berdasarkan Biaya 

Transportasi Dengan 

Metode Stated 

Preference 

Teknik Stated 

Preference 

1.      Karakteristik 

Pengguna 

         Jenis Kelamin 

         Usia 

         Pekerjaan 

2.      Variabel Pemilihan 

Rute 

         Jarak 

         Biaya 

         Waktu Perjalanan 

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui 

potensi pengguna Jalan Tol Semarang – Solo 

Ruas Ungaran – Salatiga berdasarkan 

variabel biaya transportasi dan waktu 

perjalanan. 
Model Logit 

Binomial 

Analisis 

Willingness To 

Pay (WTP) 

5 

Dewi Handayani, 

Amirotul MHM, 

Revina  

Analisa Variabel 

Pemilihan Jalan Tol  

Teknik Stated 

Preference 

1.      Karakteristik 

Pengguna 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

variabel apakah yang mempengaruhi  
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No Peneliti Judul Metode 
Variabel yang 

digunakan 
Keterangan 

 

Anggraeni  

Primasari (2019) 

Segmen Bawen-

Salatiga 

Analisis Regresi 

Logistik Biner 

         Jenis Kelamin

         Usia

         Profesi

2.      Variabel Pemilihan 

Rute

         Jarak

         Waktu Tempuh 

         Kecepatan

pengguna memilih  Jalan Tol Bawen-Salatiga 

         Biaya Operasional 

Kendaraan (BOK)

6 

Jessy Tidar 

Haryamurti, 

Amirotul MHM, 

Dewi Handayani 

(2017) 

Kajian Variabel 

Pemilihan Rute 

Berdasarkan Pengguna 

Jalan Dengan Teknik 

Stated Preference 

Regresi Linier 

Berganda 

         Waktu Perjalanan

         Kenyamanan Jalan

         Keramaian Jalan

         Persepsi Tepi 

Jalan

         Keberadaan 

Informasi Waktu 

Perjalanan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

variabel – variabel yang mempengaruhi 

pengguna jalan dalam memilih rute dan 

mengukur persepsi individu dalam memilih 

rute Teknik Stated 

Preference 

7 
Muhammad Arif 

Wibowo (2016) 

Analisis Peluang 

Pergeseran Penggunaan 

Jalan Arteri Ke Jalan 

Tol (Studi Kasus: 

Bandar Lampung-

Metro) 

Teknik Stated 

Preference 

1.      Kuantitatif 

         Waktu Tempuh

         Biaya Perjalanan

         Jarak

         Kecepatan

2.      Kualitatif 

         Kemudahan Rute

         Ketepatan Waktu 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat 

peluang pergeseran yang terjadi dari 

pengguna jalan arteri (jalur reguler) ke jalan 

tol. 

Model Logit 

Binomial 
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No Peneliti Judul Metode 
Variabel yang 

digunakan 
Keterangan 

8 

Parsaoran 

Situmorang, 

Medis S Surbakti 

(2012) 

Analisa Pemilihan Rute 

Perjalanan Belawan-

Simpang Pos Padang 

Bulan Medan (Teknik  

Stated Preference) 

Teknik Stated 

Preference 

Analisis Regresi 

Multinomial 

         Biaya Perjalanan

         Waktu Tempuh

         Umur

         Pengeluaran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

karakteristik masyarakat yang beraktivitas 

dari atau menuju Belawan dan kawasan 

sekitar Simpang Pos Padang Bulan serta 

 menganalisis preferensi pemilihan rute dari 

masyarakat 

9 

Sriwidodo, 

Agung Sutarto 

(2009) 

Evaluasi Jalan Lingkar 

Utara Surakarta 

Ditinjau Dari Perilaku 

Pemilihan Rute 

Analisis Logit 

Binomial 

1.      Variabel Bebas: 

         Waktu Tempuh 

         Biaya Perjalanan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati 

perilaku pengguna jalan dalam memilih rute-

rute perjalanan dan juga membuat model 

pemilihan rute perjalanan  2.      Perilaku Pengguna 

Jalan 

10 
Yogo Nofian 

Armanto (2018) 

Pembebanan Jaringan 

Jalan Dari Pintu Keluar 

Pelabuhan Bakauheni 

Dengan Adanya Jalan 

Tol Trans Sumatera 

Metode Kurva 

Diversi Dengan 

Teknik Analisis 

Data Model 

JICA 1, Regresi 

Pengali, Dan 

Logit-Binomial   

         Biaya Operasi 

Kendaraan (BOK)

         Biaya Perjalanan

         Waktu Tempuh

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

nilai persentase kendaraan yang beralih 

menggunakan Jalan Tol Trans Sumatera dari 

Jalan Lintas Tengah Sumatera dan Jalan 

Lintas Timur Sumatera, untuk mengetahui 

penghematan nilai waktu antara Jalan Tol 

Trans Sumatera dengan Jalan Lintas Tengah 

Sumatera dan Jalan Lintas Timur Sumatera 

dari Bakauheni hingga Palembang serta 

untuk mengetahui model pembebanan 

jaringan atau pemilihan rute perjalanan 

kendaraan yang keluar dari Pelabuhan 

Bakauheni karena adanya Jalan Tol Trans 

Sumatera. 

Metode PCI. 

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2020 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat baik 

secara praktis maupun teoritis sebagai berikut: 

 Manfaat Praktis 1.6.1

1. Perencana 

Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi perencana dalam 

menyusun strategi pengembangan wilayah serta dalam 

perencanaan dan pengembangan jaringan jalan. 

2. Instansi dan Pemerintah 

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi instansi terkait dan 

pemerintah dalam upaya penyusunan strategi pengelolaannya 

untuk kelancaran arus lalu lintas dimasa yang akan datang serta 

mengoptimalkan faktor-faktor pendukung pemanfaatan jalan tol 

dan jalan nasional yang ditinjau dari persepsi masyarakat. 

3. Akademisi 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang ingin 

melakukan penelitian lebih lanjut terkait peluang pemilihan rute 

perjalanan serta dapat digunakan bagi semua pihak yang 

membutuhkan. 

 Manfaat Teoritis 1.6.2

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pemahaman teori dalam bidang transportasi terutama mengenai 

peluang pemilihan rute perjalanan yang ditinjau dari preferensi 

masyarakat terhadap pemilihan rute perjalanan serta pengetahuan dan 

pemahaman mengenai peran transportasi terhadap mobilitas barang 

dan jasa dalam mendukung perkembangan wilayah. 
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1.7 Kerangka Pemikiran Penelitian 

Dalam penelitian ini memiliki kerangka berpikir sebagai berikut: 

    

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2020 

Gambar 1.2  

KERANGKA BERPIKIR 
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1.8  Metodologi Penelitian 

Pada sub bab ini akan dijelaskan metode yang akan digunakan dalam  

penelitian sebagai berikut: 

 Metode Pengumpulan Data 1.8.1

Metode pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh 

informasi-informasi yang akan digunakan dalam penelitian sehingga 

peneliti akan mendapatkan data sesuai dengan yang diharapkan. Pada 

penelitian ini metode pengumpulan data dilakukan dengan cara 

pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder yang akan 

dijelaskan pada sub bab berikut: 

1.8.1.1 Data Primer  

Pengumpulan data primer merupakan pengumpulan data yang 

dilakukan secara langsung di lapangan oleh peneliti. Pengumpulan 

data primer ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan data yang tidak 

dapat ditemukan pada data sekunder. Pengumpulan data primer pada 

penelitian ini dilakukan dengan cara survey awal dan menyebarkan 

kuesioner pada rute kajian. 

 Survey Awal 

Survey awal merupakan survey yang dilakukan sebelum 

penelitian untuk memperoleh informasi pendukung terkait 

penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini, peneliti 

mengunjungi berbagai pihak yang telah melakukan perjalanan 

Kota Bandar Lampung – Pelabuhan Bakauheni untuk 

mengetahui hal apa saja yang menjadi pertimbangan pihak-

pihak terkait ketika melakukan perjalanan Kota Bandar 

Lampung – Pelabuhan Bakauheni. Hasil dari survey awal ini 

akan dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan faktor 
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apa saja yang akan dipakai dalam penelitian sehingga faktor-

faktor yang digunakan dalam penelitian ini telah sesuai dengan 

kondisi eksisting yang ada.  

 Kuesioner 

Pengambilan data dengan menggunakan kuesioner dilakukan 

kepada sejumlah sampel pengguna rute yang melewati rute 

kajian dengan kriteria tertentu. Pengambilan kuesioner ini 

dilakukan dengan dua cara yaitu penyebaran kuesioner secara 

online dengan bantuan Google Form dan penyebaran kuesioner 

secara offline atau secara langsung dengan menyebar kuesioner 

kepada pengguna rute yang kebetulan menggunakan rute 

kajian. Penyebaran kuesioner ini menggunakan metode Stated 

Preference dengan pembagian proporsi yang berbeda antara 

pengguna jalan yang menggunakan angkutan penumpang dan 

pengguna jalan yang menggunakan angkutan barang. 

Penyebaran kuesioner secara online ditujukan kepada 

pengguna rute yang melakukan perjalanan dengan 

menggunakan angkutan penumpang sedangkan penyebaran 

kuesioner secara offline ditujukan kepada pengguna rute yang 

melakukan perjalanan dengan menggunakan angkutan barang.  

1.8.1.2 Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini merupakan 

data-data yang berasal dari dokumen resmi yang dipublikasikan secara 

luas maupun terbatas. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan 

cara mengumpulkan informasi-informasi terkait jaringan prasarana 

ruas jalan nasional di Kota Bandar Lampung – Pelabuhan Bakauheni, 

informasi mengenai Jalan Tol Trans Sumatera dan informasi terkait 

lalu lintas pada jalan tol maupun jalan nasional serta informasi lainnya 
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yang tidak dapat diambil pada saat survey lapangan. Berikut tabel 

kebutuhan data sekunder yang diperlukan: 

Tabel I.2  

TABEL KEBUTUHAN DATA 

No Data 
Jenis 

Data 
Instansi Tahun 

1 

Peta Rencana Jalur Jalan Tol 

Trans Sumatera Segmen Kota 

Baru - Pelabuhan Bakauheni 

Sekunder 
PT. Hutama 

Karya 
Terbaru 

2 

Volume Kendaraan Jalan Tol 

Trans Sumatera Segmen Kota 

Baru - Pelabuhan Bakauheni 

Sekunder 
PT. Hutama 

Karya 
Terbaru 

3 Tarif Jalan Tol Trans Sumatera  Sekunder 
PT. Hutama 

Karya 
Terbaru 

4 

Panjang  Jaringan  Jalan Arteri 

dan Kolektor Kota Bandar 

Lampung - Pelabuhan 

Bakauheni Lampung Selatan 

Sekunder 
Dinas Bina 

Marga 
Terbaru 

5 

Volume Lalu Lintas  Jalan 

Nasional Provinsi Lampung 

Segmen Kota Bandar Lampung  

- Pelabuhan Bakauheni 

Sekunder 

Kementerian 

PUPR Balai 

Pelaksanaan 

Jalan 

Nasional XIX 

Provinsi 

Lampung 

Terbaru 

Sumber: Hasil Analisis, 2020 

 Metode Pengambilan Sampel 1.8.2

Penelitian ini menggunakan metode penarikan sampel 

probability yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang 

yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 
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menjadi sampel. Pada metode ini peneliti menggunakan teknik 

penentuan sampel dengan cara Proportionate Stratified Random 

Sampling yaitu teknik pengambilan sampel bila populasi tidak homogen 

dan berstrata secara proporsional. Dalam penelitian ini peneliti akan 

meneliti tentang peluang pemilihan rute perjalanan maka sampel yang 

diambil merupakan pengendara atau responden yang melalui rute kajian 

penelitian dan memiliki kriteria sebagai berikut: 

1. Responden menggunakan kendaraan roda empat atau lebih 

2. Jenis kendaraan yang digunakan merupakan jenis angkutan barang 

dan/atau penumpang 

3. Responden memiliki tujuan perjalanan Kota Bandar Lampung – 

Pelabuhan Bakauheni. 

4. Responden sudah pernah menggunakan kedua rute yang diteliti 

yaitu Jalan Nasional Kota Bandar Lampung – Pelabuhan Bakauheni 

dan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni Terbanggi Besar 

melalui Pintu Tol Kota Baru – Bakauheni Selatan. 

Berdasarkan hasil pengumpulan data sekunder yang telah 

dilakukan, diketahui jumlah kendaraan yang melewati rute kajian baik 

yang melalui jalan tol maupun jalan nasional yaitu sebanyak 29.328 

kendaraan. Selanjutnya, jumlah kendaraan yang dalam penelitian ini 

merupakan jumlah populasi akan dihitung dengan rumus Slovin berikut 

untuk menentukan jumlah sampel minimum yang akan diambil: 

  
 

          
   (1.1) 

Dimana: 

n = Ukuran Sampel 

N = Jumlah Populasi 

d = Taraf Signifikansi (10%) 
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Sehingga : 

  
     

                
 

  
     

      
 

n =  99,66 Responden ≈ 100 Responden 

Perhitungan dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 

10% dan jumlah populasi sebesar 29.328 kendaraan pada rumus slovin 

tersebut maka dapat diperoleh besar sampel pada penelitian ini yaitu 

sebanyak 100 responden. Setelah dilakukan perhitungan pada jumlah 

sampel yang akan digunakan, maka peneliti akan membagi sampel 

dengan proporsi masing-masing berdasarkan jenis kendaraan yang 

digunakan. Pembagian proporsi sampel dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel I.3  

PENENTUAN JUMLAH SAMPEL 

Jenis Kendaraan Jalan Tol Jalan Nasional Total 

Angkutan Penumpang 1576 15713 17289 

Angkutan Barang 359 11680 12039 

Jumlah Kendaraan 29328 

Jumlah Sampel 100 

Proporsi Angkutan Penumpang  59% 

Proporsi Angkutan Barang 41% 
Sumber: Hasil Analisis 2020 

Besar proporsi jumlah sampel pada masing-masing jenis 

kendaraan berdasarkan hasil pembagian total kendaraan pada masing-

masing jenis kendaraan dengan jumlah kendaraan yang melewati rute 

kajian lalu dikalikan dengan jumlah sampel yang digunakan. 

Sehingga, dapat diketahui proporsi sampel yang menggunakan jenis 

kendaraan angkutan penumpang pada saat melakukan perjalanan Kota 
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Bandar Lampung – Pelabuhan Bakauheni sebesar 59% atau sebanyak 

59 responden. Sedangkan, proporsi sampel yang menggunakan jenis 

kendaraan angkutan barang sebesar 41% dari jumlah sampel atau 

sebanyak 41 responden.   

 Metode Analisis 1.8.3

Metode analisis akan menjelaskan terkait metode analisis yang 

digunakan untuk mencapai sasaran-sasaran yang ada dalam penelitian. 

Berikut metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini: 

1.8.3.1 Metode Analisis Sasaran Pertama 

Sasaran pertama dalam penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi karakteristik pengguna rute perjalanan Kota Bandar 

Lampung – Pelabuhan Bakauheni. Dimana, untuk mencapai sasaran 

pertama tersebut digunakan metode analisis statistik deskriptif yang 

akan dijelaskan sebagai berikut: 

 Analisis Statistik Deskriptif 

Metoda statistik deskriptif merupakan metode yang berkaitan 

dengan pengumpulan dan penyajian suatu data melalui tabel, 

grafik, perhitungan modus, perhitungan rata-rata, nilai 

distribusi serta standar deviasi (Rangkuti, 2006 dalam 

Armanto, 2018) sehingga memberikan informasi yang berguna. 

Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan cara mereduksi 

data-data yang berfungsi untuk mengelompokkan data 

sehingga dapat disampaikan dengan jelas dan menggambarkan 

informasi yang akan disampaikan. Dalam hal ini, analisis 

statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan 

karakteristik pengguna rute yang akan ditampilkan dalam 

bentuk tabel, pie chart dan perhitungan rata-rata sehingga akan 
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menghasilkan informasi yang jelas mengenai karakteristik 

pengguna rute perjalanan dari Kota Bandar Lampung menuju 

Pelabuhan Bakauheni.  

1.8.3.2 Metode Analisis Sasaran Kedua 

Sasaran kedua dalam penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan rute 

perjalanan Kota Bandar Lampung – Pelabuhan Bakauheni. Dimana, 

untuk mencapai sasaran kedua tersebut digunakan metode analisis 

logit binomial dan analisis utilitas yang akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

 Analisis Logit Binomial 

Salah satu model pemilihan rute yang digunakan untuk 

memodelkan pemilihan rute oleh penumpang yaitu model logit 

binomial. Analisis ini akan diolah dengan bantuan software 

MiniTab untuk melihat faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi pemilihan rute perjalanan dari Kota Bandar 

Lampung – Pelabuhan Bakauheni. Dalam penelitian ini data 

hasil kuesioner dimana seseorang mempunyai dua alternatif 

pilihan rute menuju Kota Bandar Lampung – Pelabuhan 

Bakauheni yaitu melewati jalan nasional (n) dan melewati jalan 

tol (t) akan dimasukkan ke dalam software MiniTab dengan 

analisis logit binomial sehingga akan didapat fungsi utilitas 

untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam 

pemilihan rute. 

 Analisis Utilitas 

Utilitas merupakan sesuatu yang dimaksimumkan oleh setiap 

individu yang dapat mencerminkan tingkat preferensi 
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seseorang dalam menentukan alternatif terbaiknya. Utilitas 

juga dapat melihat tingkah laku seseorang yang menginginkan 

yang terbaik dan menghindari yang buruk. (Tamin, 2000). 

Dalam hal ini model yang menunjukkan hubungan linier antara 

dua jenis variabel dapat ditulis sebagai berikut: 

                                (1.2) 

Dimana: 

     = Nilai utilitas pemilihan jalan tol. 

     = Nilai utilitas pemilihan jalan nasional. 

     = Konstanta 

             = Koefisien faktor faktor X 

X1, X2, ., Xn  = Nilai atribut pemilihan jalan tol dengan jalan 

   nasional. 

Fungsi manfaat memiliki asumsi yang sama dengan persamaan 

utilitas (Tamin, 2000) sehingga dapat diketahui sebagai 

berikut:  

                           (1.3) 

  Dimana: 

  Q0   = Konstanta 

  Q1, ...Qn   = Koefisien yang diperkirakan yang 

    didapat melalui regresi linier 

  x1, …xn  = Peubah Keterangan yang dihitung dari 

kombinasi peubah rute dan pengendara 
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  f(x)   = F(Xa – Xb) = F(X)  (1.6) 

Dalam penelitian ini, analisis utilitas akan diolah menggunakan 

Software MiniTab untuk melihat hubungan linier antara 

beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pemilihan rute 

perjalanan dari Kota Bandar Lampung – Pelabuhan Bakauheni 

berdasarkan hasil analisis logit binomial yang telah dilakukan.  

1.8.3.3 Metode Analisis Sasaran Ketiga 

Sasaran ketiga dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

peluang pemilihan Jalan Tol Trans Sumatera dan Jalan Nasional yang 

telah ada sebelumnya. Peluang pemilihan pada masing-masing rute 

akan berupa kurva skenario perubahan pada nilai faktor-faktor yang 

mempengaruhi dalam model peluang yang digunakan. Dimana, untuk 

mencapai sasaran ketiga tersebut digunakan metode analisis logit 

binomial dan uji sensitivitas yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

 Analisis Logit Binomial 

Salah satu model pemilihan rute yang digunakan untuk 

memodelkan pemilihan rute oleh penumpang yaitu model logit 

binomial. Pada penelitian ini seseorang mempunyai dua 

alternatif pilihan rute menuju Kota Bandar Lampung – 

Pelabuhan Bakauheni yaitu melewati jalan nasional (n) dan 

melewati jalan tol (t), sehingga model logit binomial ini dapat 

dinyatakan sebagai berikut: 

  
   

        

                   
     (1.2) 

atau 

  
   

 

           
     (1.3) 
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Dimana: 

  
    = Peluang seseorang memilih jalan tol 

     = Nilai utilitas jalan tol terhadap jalan nasional 

Dalam penelitian ini, analisis logit binomial akan diolah 

dengan menggunakan Software MiniTab untuk melihat model 

peluang penggunaan pada masing-masing rute kajian yaitu 

pada Jalan Nasional dan pada Jalan Tol Trans Sumatera 

berdasarkan hasil dari analisis utilitas yang telah dilakukan.  

 Uji Sensitivitas 

Setelah diketahui faktor yang paling berpengaruh 

terhadap pemilihan rute Kota Bandar Lampung – Pelabuhan 

Bakauheni dan model peluang pemilihan rute, maka model 

peluang yang dihasilkan digunakan sebagai input data dalam 

uji sensitivitas. Uji ini dilakukan untuk melihat perubahan pada 

nilai peluang sehingga dapat mengetahui perpotongan dan 

pergeseran model peluang berdasarkan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Uji ini perlu dilakukan untuk mengetahui 

skenario perubahan peluang pada masing-masing rute sehingga 

dapat menjaga kelancaran arus lalu lintas dimasa yang akan 

datang. Uji sensitivitas ini dilakukan dengan cara mengubah 

nilai faktor yang mempengaruhi pada masing-masing model 

peluang pemilihan rute. Perubahan nilai tersebut berdasarkan 

kepada nilai preferensi masyarakat.  
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 Desain Penelitian  1.8.4

Desain penelitian merupakan rencana yang akan dilakukan 

berdasarkan sasaran yang ada. Desain penelitian dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel I.4  

DESAIN PENELITIAN 

Sasaran 

Penelitian 
Faktor Indikator Kebutuhan Data 

Metode 

Analisis Data 
Sumber Data Output 

Mengidentifikasi 

karakteristik 

pengguna rute 

perjalanan dari 

Kota Bandar 

Lampung 

menuju 

Pelabuhan 

Bakauheni. 

Jenis Kelamin 

Karakteristik 

seseorang dalam 

penggunaan rute  

Preferensi 

masyarakat 

Analisis 

Statistik 

Deskriptif 

Kuesioner 

Karakteristik 

pengguna jalan 

dalam memilih 

rute perjalanan dari 

Kota Bandar 

Lampung - 

Pelabuhan 

Bakauheni 

Usia 

Jenis Pekerjaan  

Pendapatan 

Biaya Perjalanan 

Jarak Tempuh 

Waktu Tempuh 

Mengidentifikasi 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

pemilihan rute  

perjalanan dari 

Kota Bandar 

Lampung –

Pelabuhan 

Bakauheni 

Keamanan Rute  

Faktor-faktor 

yang 

memberikan 

pengaruh 

terhadap 

pemilihan  

rute 

Preferensi 

masyarakat 

Analisis 

Binomial 

Logit dan 

Analisis 

Utilitas 

Kuesioner 

 Faktor-faktor 

yang 

berpengaruh 

terhadap 

pemilihan 

Jalan Tol 

Trans 

Sumatera dan 

Jalan 

Nasional 

 Fungsi utilitas 

Ketepatan 

Waktu  

Kenyamanan 

Rute  

Kemacetan 

Biaya Perjalanan 

Jarak Tempuh 

Waktu Tempuh 

Mengetahui 

peluang 

pemilihan Jalan 

Tol Trans 

Sumatera dan 

Jalan Nasional 

Fungsi utilitas 
Peluang masing-

masing jalan 

Faktor-faktor 

yang 

memberikan 

pengaruh 

terhadap 

pemilihan rute 

Analisis 

Binomial 

Logit dan Uji 

Sensitivitas 

Kuesioner 

Perubahan peluang 

masing-masing 

jalan 

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2020 

1.9 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang bahasan awal terkait hal-hal yang 

mendasari penelitian meliputi uraian latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup penelitian, 



26 

  

originalitas penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi tentang uraian kajian pustaka yang 

mendukung analisis permasalahan yang akan dilakukan 

kemudian.  

BAB III  GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN 

Pada bab ini dijelaskan gambaran umum wilayah studi dalam 

penelitian. Gambaran wilayah studi meliputi gambaran umum 

Kota Bandar Lampung, gambaran umum Pelabuhan 

Bakauheni, gambaran umum jalan nasional dan gambaran 

umum Jalan Tol Trans Sumatera.  

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai analisis data yang telah 

didapat lalu akan dibahas mengenai hasil analisis yang telah 

dilakukan 

BAB V  KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini akan dijelaskan kesimpulan berdasarkan hasil 

analisis dan juga akan  terkait rekomendasi. Selain itu, akan 

dijelaskan juga terkait temuan studi, keterbatasan studi dan 

saran studi lanjutan. 


