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 BAB II 2

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Transportasi 

Transportasi merupakan kegiatan pemindahan penumpang dan barang 

dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi terdapat unsur pergerakan 

(movement) dan secara fisik terjadi perpindahan tempat atas barang atau 

penumpang dengan atau tanpa alat angkut ke tempat lain. Transportasi juga 

dapat diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau 

mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, di mana di tempat 

lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan 

tertentu (Miro, 2005). Menurut Setijowarno dan Frazila (2001) dalam Razi 

(2014), transportasi berarti suatu kegiatan untuk memindahkan sesuatu (orang 

dan/atau barang) dari satu tempat ke tempat yang lain, baik dengan atau tanpa 

sarana (kendaraan, pipa dan lain-lain). Sedangkan menurut Razi (2014), 

transportasi juga merupakan tolok ukur dalam interaksi keruangan antar 

wilayah dan menempati posisi yang sangat strategis dalam menunjang proses 

perkembangan suatu wilayah. Dimana, suatu wilayah akan berkembang jika 

terjadi perpindahan barang dan orang dengan wilayah lainnya. Adanya 

perpindahan barang dan orang antara satu wilayah dengan wilayah lainnya 

merupakan faktor penentu berjalannya kegiatan ekonomi antar wilayah 

tersebut. Selain itu, menurut Aziz dan Asrul (2018) transportasi adalah urat 

nadi dari perkembangan wilayah yang berfungsi sebagai mediator dalam sistem 

kegiatan antar ruang. 

 Prasarana Transportasi 2.1.1

Prasarana transportasi memiliki beberapa macam tergantung 

jenis transportasi yang akan digunakan. Salah satu bentuk prasarana 
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transportasi darat adalah jalan. Menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan, yang dimaksud dengan jalan adalah prasarana transportasi darat 

yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan 

perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada 

pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan 

tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, 

jalan rel, dan jalan kabel. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 

Tahun 2004 Tentang Jalan terdapat beberapa jenis jalan berdasarkan 

peruntukannya yaitu: 

1. Jalan Khusus 

Jalan khusus merupakan jalan yang dibangun dan dipelihara oleh 

orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri dan tidak 

diperuntukkan bagi kepentingan umum, biasanya diperuntukkan 

bagi kegiatan distribusi barang dan jasa ada kawasan industri, 

perkebunan, dan semacamnya. 

2. Jalan Umum 

Jalan umum merupakan jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas 

umum dan diarahkan untuk mewujudkan kemajuan rakyat yang 

sama, merata, dan seimbang. Jalan umum dikelompokan ke dalam 

sistem jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan, dan kelas jalan. 

Sedangkan, klasifikasi jalan berdasarkan statusnya dibagi 

menjadi lima bagian yaitu: 

1. Jalan Nasional merupakan jalan yang terdiri atas jalan arteri dan 

kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan 

antar ibukota provinsi serta jalan tol 

2. Jalan Provinsi merupakan jalan yang terdiri atas jalan kolektor 

primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibu kota 
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kabupaten atau kota, menghubungkan antar ibukota kabupaten atau 

kota, serta jalan selain jalan nasional 

3. Jalan Kabupaten merupakan jalan yang terdiri atas jalan lokal 

primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota 

kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota 

kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antar desa serta 

jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan 

provinsi. 

4. Jalan Kota merupakan jalan yang terdiri atas jaringan jalan 

sekunder di dalam kota 

5. Jalan desa merupakan jalan yang terdiri atas jalan lingkungan 

primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten. 

 Sistem Transportasi 2.1.2

Sistem merupakan suatu perangkat yang terdiri dari komponen 

atau bagian-bagian yang saling berhubungan, yang menjalankan 

sejumlah fungsi dalam rangka mencapai suatu tujuan. Sistem 

transportasi adalah suatu bentuk interaksi yang saling berkaitan dan 

memiliki keterikatan antara penumpang, barang, sarana dan prasarana 

dalam rangka perpindahan orang atau barang yang tercakup dalam 

tatanan baik secara alami maupun buatan. Sistem transportasi 

berfungsi untuk memindahkan orang maupun barang dari suatu tempat 

ketempat lain sebagai upaya mengatasi hambatan jarak geografis 

maupun topografis. Sistem transportasi dijelaskan dalam bentuk sistem 

transportasi makro yang terdiri dari sistem transportasi mikro yang 

saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Sistem transportasi mikro 

terdiri dari sistem kegiatan, sistem jaringan prasarana transportasi, 

sistem pergerakan lalu lintas dan sistem kelembagaan (Tamin, 2000).  
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Sumber: Tamin (2000) 

Gambar 2.1  

SISTEM TRANSPORTASI MAKRO 

  Pergerakan lalu lintas timbul karena adanya proses 

pemenuhan kebutuhan, setiap sistem kegiatan yang mempunyai jenis 

kegiatan tertentu akan membangkitkan pergerakan dan akan menarik 

pergerakan dalam proses pemenuhan kebutuhan (Tamin, 2000). 

Pergerakan yang terjadi akibat adanya sistem kegiatan yang berbeda 

yaitu merupakan pergerakan barang dan jasa yang membutuhkan 

sarana dan prasarana. Prasarana yang diperlukan dalam melakukan 

pergerakan biasa disebut dengan sistem jaringan yang berupa sistem 

jaringan jalan raya, kereta api, terminal, bandara dan pelabuhan. 

Dengan adanya sistem kegiatan dan sistem jaringan akan 

menyebabkan adanya sistem pergerakan. Ketiga sistem ini saling 

mempengaruhi dimana apabila ada perubahan pada sistem kegiatan 

maka akan ada perubahan terhadap tingkat pelayanan sistem kegiatan 

dan akan ada perubahan terhadap peningkatan mobilitas dan 

aksesibilitas dari sistem pergerakan. 

 Analisis Interaksi Sistem Kegiatan Dengan Sistem Jaringan 2.1.3

Tujuan utama dilakukannya analisis interaksi sistem yaitu 

untuk memahami cara kerja sistem dan juga menggunakan hubungan 
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analisis antara komponen sistem untuk meramalkan dampak lalu lintas 

beberapa tata guna lahan atau kebijakan transportasi yang berbeda. 

Hubungan antara sistem kegiatan, sistem jaringan, dan sistem 

pergerakan dapat disatukan dalam beberapa tahapan, sebagai berikut:  

a. Aksesibilitas dan mobilitas. Ukuran potensial atau kesempatan 

untuk melakukan perjalanan. Tahapan ini bersifat lebih abstrak jika 

dibandingkan dengan empat tahapan berikut, digunakan untuk 

mengalokasikan masalah yang terdapat dalam sistem transportasi 

dan mengevaluasi pemecahan alternatif. 

b. Pembangkit lalu lintas. Bagaimana perjalanan dapat bangkit dari 

suatu tata guna lahan atau dapat tertarik ke suatu tata guna lahan. 

c. Sebaran penduduk. Bagaimana perjalanan tersebut disebarkan 

secara geografis di dalam daerah perkotaan (daerah kajian). 

d. Pemilihan moda transportasi. Menentukan faktor yang 

mempengaruhi pemilihan moda transportasi untuk tujuan 

perjalanan tertentu. 

e. Pemilihan rute. Menentukan faktor yang mempengaruhi 

pemilihan rute dari setiap zona asal dan ke setiap zona tujuan. 

 Aksesibilitas dan Mobilitas 2.1.4

Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan 

mengenai cara lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan 

‘mudah’ atau ‘susah’nya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan 

transportasi (Black, 1981 dalam Tamin, 2000). Aksesibilitas dapat 

digunakan untuk menyatakan kemudahan untuk mencapai suatu tempat 

karena aksesibilitas merupakan alat untuk mengukur potensial dalam 

melakukan perjalanan dan juga menghitung jumlah perjalanan itu 

sendiri. Sedangkan, mobilitas adalah suatu ukuran kemampuan 
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seseorang untuk bergerak dan biasanya dinyatakan dari kemampuannya 

untuk membayar biaya transportasi.  

Aksesibilitas dapat ditingkatkan dengan melakukan investasi 

pembangunan sistem jaringan transportasi. Investasi tersebut bertujuan 

untuk meningkatkan aksesibilitas dari tata guna lahan yang akan 

terhubung oleh jaringan jalan yang akan dibangun. Tetapi, meskipun 

tata guna lahan itu sudah mempunyai aksesibilitas yang tinggi karena 

terhubungkan oleh sistem jaringan transportasi yang baik, belum tentu 

dapat menjamin mobilitas yang tinggi pula yang dikarenakan seseorang 

tidak mampu membayar biaya transportasinya sehingga investasi yang 

dibenamkan menjadi tidak akan ada artinya. 

2.2 Konsep Perencanaan Transportasi 

Konsep perencanaan transportasi terus berkembang, hingga saat ini ada 

beberapa konsep perencanaan transportasi yang paling populer dan yang paling 

populer yaitu ‘Model perencanaan transportasi Empat Tahap (Four Step 

Model). Keempat model tersebut antara lain:  

1. Model Bangkitan Pergerakan (Trip Generation Models),  

Model bangkitan pergerakan yaitu pemodelan transportasi yang berfungsi 

untuk memperkirakan dan meramalkan jumlah perjalanan yang berasal 

dari suatu zona/kawasan/petak lahan dan jumlah perjalan yang 

datang/tarik (menuju) ke suatu zona lahan pada masa yang akan datang 

(tahun rencana) per satuan waktu.  

2. Model Sebaran Pergerakan (Trip Distribution Models),  

Model sebaran pergerakan yaitu pemodelan yang memperlihatkan jumlah 

perjalanan yang bermula dari suatu zona asal yang menyebar ke banyak 

zona tujuan atau sebaliknya jumlah perjalanan yang datang mengumpul ke 

suatu zona tujuan yang tadinya berasal dari sejumlah zona asal.  
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3. Model Pemilihan Moda (Mode Choice models),  

Model pemilihan moda yaitu pemodelan atau tahapan proses perencanaan 

angkutan yang berfungsi untuk menentukan pembebanan perjalanan atau 

mengetahui jumlah orang dan barang yang akan menggunakan atau 

memilih berbagai moda transportasi yang tersedia untuk melayani 

perjalanan suatu titik asal tujuan tertentu, demi beberapa maksud 

perjalanan tertentu pula.  

4. Model Pemilihan Rute (Trip Assignment Models),  

Model pemilihan rute yaitu pemodelan yang memperlihatkan dan 

memprediksi pelaku perjalanan yang memilih berbagai rute dan lalu lintas 

yang menghubungkan jaringan transportasi tersebut.  

2.3 Pemilihan Rute (Trip Assignment) 

Pemilihan rute merupakan suatu tahapan dimana volume pengguna 

disebarkan melalui rute-rute yang mungkin akan dipilih. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia rute sendiri berarti jarak atau arah yang harus dilalui. 

Rute juga dapat diartikan sebagai ruas-ruas jalan yang akan dilalui dalam 

suatu trayek sehingga dalam satu trayek dapat memiliki beberapa rute. 

Pemilihan rute tergantung pada alternatif terpendek, tercepat, dan termurah, 

dan juga diasumsikan bahwa pemakai jalan mempunyai informasi yang cukup 

(misalnya tentang kemacetan jalan) sehingga mereka dapat menentukan rute 

yang terbaik (Tamin, 2000). Tetapi, tidak setiap pengendara dari zona asal 

yang menuju ke zona tujuan akan memilih rute yang sama, khususnya di 

daerah perkotaan. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi pribadi 

tentang biaya atau keinginan untuk menghindari kemacetan. Selain itu, 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan rute pada saat 

melakukan perjalanan seperti waktu tempuh, jarak, biaya (bahan bakar dan 

lainnya), kemacetan dan antrian, jenis manuver yang dibutuhkan, jenis jalan, 

pemandangan, kelengkapan rambu dan marka jalan, serta kebiasaan (Tamin, 
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2000). Kegunaan atau manfaat dari pemilihan rute ini yaitu untuk 

mempermudah pengujian kekurangan pada sistem transportasi yang ada, 

evaluasi dampak perbaikan pada sistem yang ada, penentuan skala prioritas 

pembangunan dan pengujian alternatif usulan sistem transportasi. 

 Model Pemilihan Rute 2.3.1

a. Model All Or Nothing 

Model ini merupakan model yang paling sederhana dan efisien 

dari model lainnya. Model ini mengasumsikan bahwa pengendara 

dalam memilih rute terbaiknya tergantung pada asumsi pribadi, 

karakteristik fisik jaringan jalan yang akan dilalui dan tidak 

tergantung pada kemacetan. Model ini juga mengasumsikan jika 

semua pengendara akan meminimumkan biaya perjalanannya, 

dimana biaya dianggap tetap dan tidak dipengaruhi oleh 

kemacetan. Kelemahan dari metode ini yaitu hanya dapat 

digunakan pada kondisi jaringan jalan yang tidak macet atau tidak 

memperhatikan arus dan kapasitas jalannya. 

b. Model Stokastik 

Model ini mengasumsikan bahwa pengendara akan mengambil 

rute tercepat tetapi tidak yakin mana rute tercepat tersebut. Model 

ini juga telah mempertimbangkan persepsi pribadi terhadap waktu 

tempuh. Waktu tempuh untuk setiap rute yang dianggap tercepat 

didapat dengan seleksi secara acak dari sebaran yang mempunyai 

rata-rata waktu tempuh sebenarnya dari rute tersebut. Akan tetapi, 

model ini masih mengabaikan hubungan antara arus dengan biaya. 

c. Model Batasan-Kapasitas 

Pada model ini mempertimbangkan hubungan antara biaya dan 

arus lalu lintas melalui hubungan matematis non linier dan juga 

memperhitungkan waktu tempuh. Waktu tempuh yang digunakan 
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tidak akan tetap dan akan berubah sesuai dengan arus lalu lintas 

yang ada. Hal ini berarti waktu tempuh pada setiap rute akan 

berkaitan dengan volume lalu lintas pada rute tersebut. 

d. Model Keseimbangan 

Model ini menggunakan prinsip keseimbangan dimana pengendara 

akan berusaha meminimalkan biaya perjalanannya melalui rute 

alternatif pada kondisi jalan yang tidak macet. Dapat dikatakan 

dalam kondisi keseimbangan ketika tidak ada pengendara yang 

dapat lebih memperkecil biaya perjalanannya. Metode ini juga 

menganggap batasan-kapasitas sebagai salah satu proses 

penyebaran pergerakan dalam suatu jaringan dan mengabaikan 

efek stokastik 

 Faktor Utama Penyebab Pemilihan Rute 2.3.2

Pemilihan rute tergantung pada asumsi pelaku perjalanan 

terhadap rute terbaiknya (Tamin, 2000). Pada umumnya, pelaku 

perjalanan akan memilih rute yang meminimumkan biaya perjalanan 

dan/atau rute tercepat. Biaya perjalanan merupakan sejumlah biaya 

yang dikeluarkan ketika melakukan suatu perjalanan dari tempat asal 

ke tempat tujuan. Biaya tersebut termasuk biaya bahan bakar dan tarif 

lainnya yang dikeluarkan secara tak terduga selama perjalanan. Selain 

itu, jarak dan waktu tempuh merupakan kombinasi faktor yang paling 

menggambarkan persepsi pelaku perjalanan dalam pemilihan rute 

sebesar 60% - 80%. Waktu tempuh merupakan jumlah waktu total 

yang diperlukan untuk melakukan suatu perjalanan dari suatu tempat 

ke tempat yang lain melalui rute tertentu dan jarak merupakan panjang 

rute yang dilewati dari tempat asal menuju ke tempat tujuan. 
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2.4 Model Logit Binomial 

Model logit atau regresi logistik adalah bagian dari analisis regresi yang 

digunakan untuk memprediksi probabilitas kejadian suatu peristiwa dengan 

mencocokkan data pada fungsi logit kurva logistik dan juga digunakan untuk 

meramal variabel dependen berdasarkan nilai dari variabel bebas. Analisis ini 

dapat berupa regresi logistik binomial atau regresi logistik multinomial. 

Analisis regresi logistik yang hasil pengamatan untuk variabel dependen hanya 

memiliki dua jenis kemungkinan disebut analisis regresi logistik binomial. 

Sedangkan, analisis regresi logistik yang digunakan dalam keadaan situasi 

variabel dependen dapat memiliki tiga atau lebih kemungkinan disebut analisis 

regresi logistik multinomial. Asumsi yang harus dipenuhi dalam regresi logistik 

antara lain: 

1. Regresi logistik tidak membutuhkan hubungan linear antara variabel 

independen dengan variabel dependen. 

2. Variabel independen tidak memerlukan asumsi multivariate normality 

3. Asumsi homoskedastisitas tidak diperlukan.  

4. Variabel bebas tidak perlu diubah ke dalam bentuk matrik (interval atau 

rasio).  

5. Variabel dependen harus bersifat dikotomi (2 (dua) kategori). 

6. Variabel independen tidak harus memiliki keragaman yang sama antar 

kelompok variabel. 

7. Kategori dalam variabel independen harus terpisah satu sama lain atau 

bersifat eksklusif.  

8. Sampel yang diperlukan dalam jumlah relatif besar, minimum dibutuhkan 

hingga 50 sampel data untuk sebuah variabel independen. 

9. Regresi logistik dapat menyeleksi hubungan karena menggunakan 

pendekatan non linear log transformasi untuk memprediksi odds ratio. Odds 
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ratio dalam regresi logistik sering dinyatakan sebagai probabilitas (Basuki, 

2015 dalam Putri, 2018). 

Analisis logit binomial akan menghasilkan rasio peluang atau odds ratio 

yang dapat ditulis sebagai berikut: 

             
 

     
  (2.1) 

Dimana: 

P       =   Peluang dari peristiwa yang terjadi 

1-p    =   Peluang dari peristiwa yang tidak terjadi 

Model binomial logit yang merupakan model regresi non linear yang 

menghasilkan sebuah persamaan dimana variabel dependen bersifat 

kategorikal berdasarkan asas Distribusi Bernoulli (Melawati, 2013). Distribusi 

Bernoulli merupakan distribusi yang mempunyai dua kategori, seperti sukses 

atau gagal. Kategori paling dasar akan menghasilkan binary values seperti 

angka 0 dan 1 dimana angka berarti 1 memiliki kriteria yang ditentukan 

sedangkan angka 0 berarti tidak memiliki kriteria yang ditentukan. Model ini 

menggunakan y sebagai variabel respon dan x sebagai variabel prediktor yang 

dapat ditulis sebagai berikut: 

       
    

       
                           (2.2) 

Dimana: 

g(x) = fungsi logit 

p  = banyak variabel prediktor 

Akan tetapi, untuk mengetahui hubungan antara variabel y dan 

variabel x maka dibutuhkan transformasi logit (Wibowo, 2016). Dengan 

dilakukan transformasi logit maka didapatkan persamaan sebagai berikut: 

      
      

         
  (2.3) 



38 

 

2.5 Model Kurva Diversi  

Kurva diversi merupakan kurva yang digunakan dalam memprediksi 

arus lalu lintas yang tertarik ke dalam jalan baru atau jalan dengan fasilitas 

baru, kurva diversi biasanya dibentuk berdasarkan waktu, jarak atau biaya atau 

kombinasinya (Tamin, 2000). Kurva diversi ini didapat berdasarkan 

pengukuran kuantitatif hambatan perjalanan untuk melihat seberapa besar 

proporsi pengguna jalan untuk pindah menggunakan jalan lain. Keputusan 

pengguna jalan untuk menggunakan jalan lain tersebut dilandasi oleh 

perbandingan biaya. Berikut adalah contoh kurva diversi nisbah waktu tempuh: 

 

Sumber: Tamin, (2000) 

Gambar 2.2  

KURVA DIVERSI NISBAH WAKTU TEMPUH 

Kurva diversi waktu tempuh dan jarak yang dapat dihemat yang 

dkembangkan oleh Divisi Jalan Raya California memiliki beberapa asumsi 

dasar sebagai berikut: 

 Faktor selain waktu dan jarak yang tidak dapat diukur secara 

eksplisit, apalagi di ramalkan, sehingga diabaikan 
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 Makin besar waktu tempuh dan jarak yang dapat dihemat maka 

makin tinggi tingkat proporsi penggunaan 

 Apabila penghematan waktu dan jarak kecil maka hanya sedikit 

orang yang akan menggunakan jalan bebas hambatan, yang 

lainnya akan tetap menggunakan rute alternatif. 

 

Sumber: Tamin (2000) 

Gambar 2.3  

KURVA DIVERSI PENGHEMATAN WAKTU TEMPUH DAN SELISIH JARAK MELALUI 

JALAN TOL 

Kurva diversi dibentuk berdasarkan perbandingan antara biaya tol dan 

waktu yang dihemat apabila pengendara melewati jalan tol. Pengendara 

merasakan biaya perjalanan tetapi dapat mengukur dan memperkirakan 

kecepatan perjalanan. Maka, kecepatan digunakan untuk memperkirakan 

proporsi pengendara yang melewati jalan baru. Kurva diversi untuk jalan tol 

bergantung pada perbandingan biaya tol dan selisih waktu perjalanan. 

Semakin besar waktu perjalanan maka semakin besar tingkat pemakaian jalan 

tersebut. Data yang dibutuhkan untuk mengetahui model ini antara lain: 

1. Perbedaan biaya antara jalan tol dan rute alternatif lainnya yang 

tersedia. 
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2. Perbedaan waktu tempuh antara jalan tol dan rute alternatif lainnya 

yang tersedia. 

Dari data tersebut persentase perpindahan lalu lintas ke jalan tol akan 

terlihat dalam kurva. Hasil perkalian persentase dengan total volume lalu lintas 

akan menunjukkan jumlah kendaraan yang berpindah ke jalan tol. 

2.6 Metode Penarikan Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh suatu populasi (Sugiyono, 2006). Populasi sendiri terdiri atas subjek atau 

objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Pengambilan dan 

pengujian sampel dimaksudkan untuk menggambarkan karakteristik suatu 

populasi, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang menggambarkan seluruh  

populasi. Adapun langkah-langkah pengambilan sampel sebagai berikut: 

1. Mendefinisikan dan mengidentifikasi populasi yang akan dijadikan 

objek penelitian. 

2. Menentukan prosedur pengambilan sampel. 

3. Menentukan besarnya sampel yang akan diambil. 

 Probability Sampling 2.6.1

Teknik pengambilan sampel probability merupakan teknik 

pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap 

unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik 

pengambilan sampel probability terdapat beberapa jenis yang biasa 

digunakan yaitu: 

a. Simple Random Sampling 

Teknik pengambilan sampel dari populasi yang sangat sederhana, 

dilakukan dengan cara mengambil sampel acak tanpa 
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memperhatikan strata yang ada dalam populasi dengan syarat 

anggota populasi homogen. 

b. Proportionate Stratified Random Sampling 

Teknik pengambilan sampel bila populasi tidak homogen dan 

berstrata secara proporsional. 

c. Disproportionate Stratified Random Sampling  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk menentukan 

jumlah sampel, bila populasi berstrata tapi kurang proporsional. 

d. Cluster Sampling 

Teknik pengambilan sampel pada sub-populasi (cluster). Teknik 

ini digunakan apabila objek yang akan diteliti atau sumber data 

yang akan diteliti sangat luas, misalnya penduduk suatu Negara 

 Non-Probability Sampling 2.6.2

Teknik pengambilan sampel non probability merupakan teknik 

yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap 

unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik 

pengambilan sampel non probability terdapat beberapa jenis yang 

biasa digunakan yaitu: 

a. Sampling kuota  

Teknik pengambilan sampel yang menentukan jumlah sampel dari 

populasi yang memiliki ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang 

diinginkan. 

b. Sampling insidental 

Teknik pengambilan sampel secara kebetulan atau siapa saja yang 

secara kebetulan (insidental) bertemu dengan peneliti dan memiliki 

kriteria yang dianggap cocok dengan karakteristik sampel yang 

diinginkan maka dapat digunakan sebagai sampel. 
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c. Purposive sampling 

Teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan khusus untuk 

dijadikan sampel, misalkan peneliti ingin meneliti tentang 

kekuatan bangunan maka sampel yang diambil adalah ahli 

bangunan yang mengerti pasti tentang kekuatan bangunan. 

d. Sampling jenuh 

Teknik pengambilan sampel yang mewakili jumlah populasi 

biasanya dilakukan jika populasi sedikit, dimana informasi yang 

didapat dari setiap sampel sama (jenuh). 

e. Snowball sampling 

Teknik pengambilan sampel yang semula jumlahnya kecil, 

kemudian terus membesar yang diibaratkan seperti bola salju. 

 Menentukan Besaran Sampel 2.6.3

Dalam menentukan besaran sampel terdapat beberapa hal yang 

harus diperhatikan, yaitu: 

1. Jumlah sampel dapat mewakili 100% populasi 

2. Semakin besar jumlah sampel maka semakin besar pula tingkat 

kebenaran informasi 

3. Selain tergantung pada dana, waktu dan tenaga, jumlah sampel 

juga tergantung pada tingkat ketelitian yang diinginkan. 

Penentuan sampel untuk menggambarkan dan mewakili 

kondisi populasi dapat menggunakan rumus Slovin sebagai berikut: 

  
 

        
     (2.4) 

Dimana: 

n = Ukuran Sampel 

N = Jumlah Populasi 

d = Taraf Signifikansi 
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2.7 Metode Stated Preference 

Metode Stated Preference merupakan teknik penelitian untuk 

mengetahui bagaimana penilaian responden pada suatu atribut yang berbeda. 

Metode ini mengharuskan responden untuk meranking, merating atau memilih 

suatu alternatif dari beberapa skenario pelayanan yang telah dibuat berdasarkan 

atribut yang telah ditentukan (Wijaya, 2018). Dalam penggunaan metode ini 

harus berdasarkan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Identifikasi atribut penting dari setiap alternatif dan membuat “ paket atribut 

“ yang mengandung pilihan. Seluruh atribut penting harus direpresentasikan 

dan pilihan harus dapat diterima dan realistis. Penyampaian cara dalam 

memilih kepada responden dan responden diperbolehkan untuk 

mengekspresikan apa yang lebih disukainya. Bentuk penyampaian alternatif 

harus mudah dimengerti oleh responden, dalam konteks pengalaman 

responden dan dibatasi dalam segi jumlah dan pilihan.  

2. Pembuatan strategi sampel harus dilakukan untuk menjamin perolehan data 

yang representatif dan terukur. 

Stated Preference memiliki keunikan dalam mendesain eksperimen 

untuk menemukan variasi yang sesuai dengan kepentingan analisis dan 

penelitian. kebebasan dalam mendesain eksperimen harus tetap diimbangi 

dengan kepastian jawaban dari responden dimana jawaban responden harus 

realistis dan masuk akal. Sifat utama dari metode ini menurut Ortuzar dan 

Willumsen (2001) adalah sebagai berikut: 

 Stated preference didasarkan pada pernyataan pendapat responden 

tentang bagaimana respon mereka terhadap beberapa alternatif 

hipotesa.  

 Setiap pilihan direpresentasikan sebagai paket dari atribut yang 

berbeda seperti waktu, ongkos, headway dan reliability.  
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 Peneliti membuat alternatif hipotesa sedemikian rupa sehingga 

pengaruh individu pada setiap atribut dapat diestimasi.  

 Alat interview questionare harus memberikan alternatif hipotesa yang 

dapat dimengerti oleh responden tersusun, rapih dan masuk akal.  

 Responden menyatakan pendapatnya pada setiap pilihan dengan 

melakukan ranking, rating dan choice pendapat terbaiknya dari 

sepasang atau sekelompok pernyataan.  

 Respon sebagai jawaban yang diberikan oleh individu dianalisa untuk 

mendapatkan ukuran secara kuantitatif mengenai hal yang penting 

relatif pada setiap atribut. 

Selain itu, terdapat tiga teknik untuk mengumpulkan informasi terkait 

preferensi responden terhadap pilihan-pilihan yang ditawarkan (Situmeang 

dan Surbakti, 2012) yaitu: 

1. Ranking responses yaitu seluruh pilihan pendapat disampaikan kepada 

responden, kemudian responden diminta untuk merankingnya sehingga 

merupakan nilai hirarki dari utilitas. 

2. Rating techniques responden mengekspresikan tingkat pilihan terbaiknya 

dengan menggunakan aturan skala. Biasanya dipakai antara 1 sampai 10 

dengan disertakan label spesifik sebagai angka kunci, contoh 1 yang 

berarti sangat tidak suka, 5 yang berarti tidak peduli, 10 yang berarti 

sangat disukai. Pilihan terbaik individu yang didapat kemudian 

diterjemahkan ke dalam skala cardinal. 

3. Choice experiment responden memilih pilihan yang lebih disukainya 

(preference) dari beberapa alternatif (dua atau lebih) dalam sekumpulan 

pilihan. Pada akhir kuesioner responden ditawarkan skala semantik. 



45 

 

2.8 Sintesa Faktor 

Sintesa faktor dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang akan diteliti dalam penelitian ini. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peluang pemilihan rute perjalanan Kota Bandar Lampung – Pelabuhan 

Bakauheni. Maka, berdasarkan dari penelitian terdahulu dapat ditentukan faktor apa saja yang akan digunakan dalam 

penelitian. Berikut merupakan sintesa faktor yang digunakan oleh peneliti terdahulu: 

Tabel II.1  

SINTESA FAKTOR 

Nama/ Faktor 

Almira 

Mili 

Rizkia 

(2017) 

Bayu Kusumo 

Nugroho, I 

Wayan 

Suweda, Dewa 

Made 

Priyantha 

Wedagama 

(2017) 

Christmas E L 

Masinambow, 

Semuel Y R 

Rompis, Theo 

K Sendov 

(2018) 

Dewi 

Handayani, 

Amirotul 

Musthofiah 

HM, Dewi 

Wulandari 

(2019) 

Dewi 

Handayani, 

Amirotul 

MHM, 

Revina 

Anggraeni 

Primasari 

(2019) 

Jessy Tidar 

Haryamurti, 

Amirotul 

MHM, 

Dewi 

Handayani 

(2017) 

Muhammad 

Arif 

Wibowo 

(2016) 

Parsaoran 

Situmoran

g, Medis S 

Surbakti 

(2012) 

Sriwidodo

, Agung 

Sutarto 

(2009) 

Yogo 

Nofian 

Armanto 

(2018) 

Waktu Tempuh √   √ √ √ √ √ √ √ √ 

Biaya Perjalanan √   √ √     √ √ √ √ 

Jarak Tempuh   √ √ √ √   √       

Perilaku Pengguna     √           √   

Kelancaran   √                 

Kemacetan     √               

Kenyamanan   √ √     √         

Keselamatan   √                 
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Nama/ Faktor 

Almira 

Mili 

Rizkia 

(2017) 

Bayu Kusumo 

Nugroho, I 

Wayan 

Suweda, Dewa 

Made 

Priyantha 

Wedagama 

(2017) 

Christmas E L 

Masinambow, 

Semuel Y R 

Rompis, Theo 

K Sendov 

(2018) 

Dewi 

Handayani, 

Amirotul 

Musthofiah 

HM, Dewi 

Wulandari 

(2019) 

Dewi 

Handayani, 

Amirotul 

MHM, 

Revina 

Anggraeni 

Primasari 

(2019) 

Jessy Tidar 

Haryamurti, 

Amirotul 

MHM, 

Dewi 

Handayani 

(2017) 

Muhammad 

Arif 

Wibowo 

(2016) 

Parsaoran 

Situmoran

g, Medis S 

Surbakti 

(2012) 

Sriwidodo

, Agung 

Sutarto 

(2009) 

Yogo 

Nofian 

Armanto 

(2018) 

Kecepatan         √   √       

Efisiensi Waktu   √                 

Keramaian Jalan           √         

Kemudahan rute             √       

Ketepatan Waktu             √       

Persepsi Tepi Jalan           √         

Keberadaan 

Informasi 
          √         

BOK √       √         √ 

Jenis Kelamin   √ √ √ √           

Usia     √ √ √     √     

Pekerjaan     √ √ √           

Pendapatan √ √ √               

Pengeluaran               √     

Ukuran Keluarga   √                 

Sumber: Hasil Analisis 2020. 
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Pemilihan faktor yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan 

hasil sintesa faktor penelitian terdahulu diatas, faktor-faktor yang dipakai 

merupakan faktor-faktor yang paling banyak dipakai pada penelitian terdahulu 

serta faktor yang sesuai dengan kondisi saat ini pada daerah kajian penelitian. 

Faktor yang dipilih untuk digunakan pada penelitian ini yaitu:  

Tabel II.2  

FAKTOR YANG DIGUNAKAN 

No Sasaran Faktor Justifikasi 

1 

Karakteristik 

Pengguna 

Jalan 

Jenis 

Kelamin 

Faktor ini dipakai karena jenis kelamin seseorang dapat 

mempengaruhi preferensi pengguna rute 

Usia 
Faktor ini dipakai untuk melihat tingkat produktivitas 

seseorang 

Pendapatan 

Faktor ini dipakai karena tingkat pendapatan seseorang 

berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam 

mambayar biaya perjalanannya 

Pekerjaan 
Faktor ini dipakai karena berpengaruh terhadap tingkat 

pendapatan seseorang  

Jarak 

Tempuh 

Faktor ini dipakai utuk melihat besar jarak yang ditempuh 

seseorang ketika melakukan perjalanan 

Waktu 

Tempuh 

Faktor ini dipakai untuk melihat lama waktu yang 

dibutuhkan seseorang ketika melakukan perjalanan 

Biaya 

Perjalanan 

Faktor ini dipakai untuk mengetahui besar biaya yang 

dikeluarkan seseorang ketika melakukan perjalanan 

2 

Faktor-Faktor 

Pemilihan 

Rute 

Perjalanan 

Jarak 

Tempuh 
Faktor ini merupakan panjang rute yang akan ditempuh 

Waktu 

Tempuh 

Faktor ini merupakan lama waktu yang dibutuhkan dari zona 

awal menuju zona tujuan 

Biaya 

Perjalanan 

Faktor ini merupakan ongkos atau biaya yang dikeluarkan 

dalam perjalanan 

Kemacetan 
Faktor ini merupakan arus kendaraan yang melewati rute, 

faktor ini berhubungan dengan waktu tempuh dan jarak 

Kenyamanan 

Rute 

Faktor ini digunakan untuk melihat kemudahan suatu rute 

dengan tolak ukur kondisi jalan 

Ketepatan 

Waktu 

Faktor ini dipilih untuk mengetahui tingkat ketepatan waktu 

dalam mencapai tujuan karena adanya faktor waktu tempuh 

dan kemacetan 

Keamanan 

Rute 

Faktor ini dipilih untuk melihat tingkat keamanan rute 

dengan tolak ukur seperti adanya pelemparan batu, pungutan 

liar dan kecelakaan 

Sumber: Hasil Analisis 2020. 


