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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Smart mobility adalah salah satu komponen pada smart campus. Institut 

Teknologi Sumatera (ITERA) dalam pembangunannya mengusung konsep 

“Smart, friendly and forest campus‖ sehingga smart mobility pun secara langsung 

menjadi salah satu bagian dari agenda pembangunan lingkungan kampus. 

Mobilitas ITERA melayani lingkungan kampus yang dibangun pada lahan seluas 

285 Hektare dan ditetapkan berlokasi di Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan, 

Provinsi Lampung (SK Mendikbud, 2012). Rencana masterplan pembangunan 

telah dibuat dan direalisasikan untuk jangka waktu 2017 hingga 2039 dan masih 

terus berprogres hingga saat ini. Pembangunan ini beriringan dengan pertambahan 

pengguna kampus, salah satunya mahasiswa. Pada tahun 2019 mahasiswa ITERA 

berjumlah lebih dari 9000 mahasiswa dengan rincian 73% persen dari total 

mahasiswa ITERA berasal dari provinsi di Pulau Sumatera dan 52% berasal dari 

Provinsi Lampung yang terkonsentrasi dari Kota Bandar Lampung (BIN ITERA, 

2019). Pada tahun 2039 mendatang mahasiswa ditargetkan mencapai 65.000 

mahasiswa yang berasal dari berbagai provinsi.  

Dengan luasan kawasan kampus dan skala pelayanan bagi para mahasiswa 

yang terus bertambah, mengusung konsep smart campus dapat menjadi salah satu 

cara mencapai efisiensi operasional di masa mendatang. Deloitte (2019) 

mendefinisikan smart campus sebagai kampus generasi masa depan yang 

terkoneksi serta menyatakan bahwa mahasiswa merupakan konsumen sekaligus 

cutomers yang berdaya dan memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan. 

Pilihan mahasiswa masa kini didasari oleh tujuan, nilai, dan pengalaman. Institusi 

harus merefleksikan pilihan mahasiswa dalam tujuan pembangunannya dan 

berupaya mengembangkan diri melalui kemajuan teknologi yang dapat 

menciptakan interaksi pelayanan secara intuitif dan pembangunan yang 

mendorong pengembangan outcomes yang positif. 
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Smart campus sendiri dapat dikatakan sebagai miniatur atau salah satu 

perwujudan smart city pada lingkungan kampus (Jiang, 2017). Meskipun kawasan 

kota dan kampus secara fungsional berbeda yaitu kota sebagai kawasan tempat 

permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, 

pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi sedangkan kampus sebagai kawasan 

pendidikan, tetapi sama halnya dengan smart city, secara keseluruhan perwujudan 

smart campus perlu memperhatikan beberapa komponen penyusun salah satunya 

yaitu smart mobility. Konsep yang berkembang menjabarkan smart mobility pada 

smart city ke dalam prinsip prinsip : 1) Efisiensi lokasi (location eficiency), 2) 

Mobilitas yang reliable (reliable mobility), 3) Kesehatan dan keamanan (health 

and safety) 4) Penatalayanan lingkungan (environment stewardship), 5) Keadilan 

sosial (social equity), 6) Memperkuat ekonomi (robust economy), 7) Manusia. 

Dalam lingkup smart campus, Mattoni (2016) mendefiniskan komponen smart 

mobility sebagai mobilitas kampus yang berfokus pada optimasi mobilitas publik 

dan mobilitas pribadi dari dalam ke luar, dari luar ke dalam, ataupun di dalam 

kampus. Strategi smart mobility berorientasi untuk mereduksi perjalanan yang 

dilakukan dengan kendaraan pribadi dan mendukung penggunaan transportasi 

berkelanjutan.  

Dalam pengambilan data awal penelitian ini yaitu pada tahap grand tour 

ditemukan apabila hal yang paling mendasar dari perwujudan sistem mobilitas 

yang smart adalah kualitas infrastruktur transportasi yang sesuai standar. 

Selanjutnya, mahasiswa juga menilai kebutuhan yang dirasa perlu dipenuhi dari 

sisi mobilitas antara lain dari penyediaan transportasi umum, lahan parkir, dan 

pergerakan antar gedung di dalam kampus. Transportasi umum internal maupun 

eksternal kampus sebelumnya sudah pernah disediakan berupa Bis Trans 

Lampung dengan rute Unila (Universitas Lampung) – ITERA, namun saat ini 

sudah tidak beroperasi lagi. Menurut mahasiswa sebagai pengguna, keberadaan 

bis kurang diminati dikarenakan kurang efektifnya operasional bus terutama 

akibat jadwal bus yang tidak sesuai dan tidak fleksibel terhadap kegiatan 

mahasiswa. Hal ini menunjukkan apabila penyediaan fasilitas transportasi saja 

tidak cukup untuk mewujudkan smart mobility tetapi juga perlu diikuti oleh 

inovasi dan upaya manajemen serta operasionalnya. Pada tahun 2019 ITERA 
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kembali mengupayakan pengadaan transportasi umum melalui bantuan 10 bis dari 

Kementrian Perhubungan dan rencana kerja sama dengan perusahaan BUMN 

Damri untuk mewujudkan Smart BRT. 

 

  

Sumber : https://www.itera.ac.id/rektor-ITERA-tinjau-bus-bantuan-kemenhub/ 

 

GAMBAR 1.1 

BIS BANTUAN KEMENTRIAN PERHUBUNGAN  

 

Meskipun konsep smart mobility telah terdefinisi dan berkembang dalam 

lingkup smart city, belum banyak yang menjelaskan detail konsepnya dalam 

lingkup smart campus. Dalam lingkungan yang sama, yaitu lingkungan kampus 

ITERA memiliki kesamaan situasi sosial (sosial situation) yang terdiri dari tiga 

elemen yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang saling bersinergi (Sugiyono, 

2008). Keberadaan situasi sosial yang sama, serta cara mahasiswa memandang 

lingkungan kampus, dan timbulnya kebutuhan serta persepsi mahasiswa sebagai 

konsumen dan customer pada sistem mobilitas kampus dapat dihimpun untuk 

melenturkan definisi tentang prinsip dalam smart mobility tersebut bagi smart 

campus ITERA. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti 

apa prinsip konsep smart mobility pada smart campus Institut Teknologi Sumatera 

(ITERA) berdasarkan perspektif mahasiswa. Hasil dari penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi rekomendasi rencana bagi perwujudan smart mobility sebagai 

komponen dari konsep Smart, Friendly and Forest Campus yang diusung ITERA. 

Kegiatan perencanaan smart mobility ini penting dilakukan sehingga realisasinya 

implementatif, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan dapat 
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dengan tepat diterapkan beriringan dengan pembangunan fisik yang terus berjalan 

saat ini.  

 

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

Konsep  smart mobility berkembang dari skala kota atau pada lingkup 

smart city, sehingga karakteristik implementasinya pada lingkungan kampus akan 

berbeda dengan implementasinya pada lingkungan kota. Belum banyak sumber 

pustaka yang secara detail dan spesifik membahas tentang smart mobility pada 

lingkungan kampus. Saat ini implementasi konsep smart mobility pada sejumlah 

kampus di berbagai negara bergantung pada kondisi lingkungan kampus dan 

tujuan pemenuhan kebutuhan pengguna kampus. Oleh karena itu, pada rumusan 

masalah akan dijelaskan perbedaan antara kampus yang telah terindikasi 

mengimplementasikan konsep smart mobility dengan kondisi ITERA sehingga 

dapat menunjukkan apabila ITERA dapat diteliti dan membentuk prinsip smart 

mobility pada smart campus. 

Perbedaan pertama ditinjau dari sisi lingkungan kampus. Salah satu 

kampus yang teridentifikasi mengimplementasikan konsep smart mobility adalah 

kampus University of Central Florida (UCF). Sebagai kampus terbesar di negara 

bagian Florida, UCF terdiri dari 9 kampus dengan kampus utama terletak di Kota 

Orlando dengan setting suburban atau pinggir kota. 8 regional kampus lainnya 

tersebar meluas di tengah negara bagian (USNEWS, 2020). Mobilitas di dalam 

kampus utama UCF melayani lahan seluas 1,415 acres atau 572,63 hektare dan 

56,54%  atau 323,749 Hektar dari area kampus terdiri dari lahan hijau, danau, dan 

kebun botani (arboretum). Kampus lainnya yaitu University of Washington (UW) 

yang memiliki lahan seluas 703 acres atau sekitar 284.494 hektar dan berlokasi di 

sebelah utara Kota Seattle, Washington, Amerika Serikat. Lokasi kampus 

memiliki setting urban atau perkotaan. Sementara itu ITERA memiliki luas 285 

Hektar dengan 60% lahan hijau yang di dalamnya termasuk kebun raya seluas 

75,52 Hektar. Sebagai kampus yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan dan 

berbatasan langsung dengan Kota Bandar Lampung hingga saat ini mobilitas 

mahasiswa ke kampus belum terkoneksi dengan transportasi lokal.  
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Perbedaan selanjutnya adalah perbedaan karakteristik pengguna mobilitas. 

Karakteristik pengguna mobilitas di dalam kampus UCF dilakukan oleh lebih dari 

69.000 dengan rincian asal mahasiswa 17% tinggal di perumahan yang dimiliki 

dioperasikan ataupun dimiliki kampus sedangkan 83% tinggal di luar daerah 

kampus (usnews, 2020). Area perumahan atau asrama mahasiswa di dalam 

kampus utama terdiri dari tujuh area (housing.ucf.edu). Keberadaannya sebagai 

kampus terbesar dari ukuran dan kuantitas mahasiswa, UCF terkoneksi dengan 

pusat transit transportasi lokal yaitu sistem bis lokal LYNX dan commuter rail 

SunRail, serta terkoneksi dari kampus utama menuju kampus lainnya yaitu UCF 

Downtown dengan bis shuttle. Sedangkan pada kampus UW, jumlah mahasiswa 

aktif rata rata sebanyak 54.000 mahasiswa setiap tahun (washington.edu). 39,4% 

warga kampus merupakan pengguna moda transit, 28% berjalan kaki, 8% sepeda, 

dan 5% penumpang carpool, sisanya sebanyak 18,9% merupakan pengemudi 

kendaraan pribadi (washington.edu). Dari sisi ITERA jumlah mahasiswa 

ditargetkan akan mencapai 65.000 pada tahun 2039 dan saat ini sudah mencapai 

9.000 mahasiswa. Sebagai pelaku mobilitas kampus, sebagian mahasiswa tinggal 

di dalam lingkungan kampus pada empat asrama mahasiswa dengan kapasitas 

1232 mahasiswa (asrama.itera.ac.id). Selain mahasiswa yang tinggal di 

lingkungan kampus, 52% berasal dari Provinsi Lampung yang terkonsentrasi dari 

Kota Bandar Lampung dan hasil survei Tim perencana smart BRT ITERA pada 

tahun 2019 menunjukan mobilitas pengguna kampus masih didominasi dengan 

penggunaan kendaraan pribadi sebanyak 58% dari keseluruhan pengguna. 

Masing masing kampus memiliki rencana pengembangan kampus 

termasuk di dalamnya rencana sistem mobilitas dengan fokus yang berbeda. 

Dalam dokumen 2020-30 Campus Master Plan Update, UCF menjabarkan arahan 

mobilitas kampus melalui tujuan dan sasaran yang direncanakan untuk mengurusi 

aspek mobilitas seperti sistem sirkulasi lalu lintas, fasilitas dan pelayanan parkir, 

fasilitas dan sistem transit, fasilitas pejalan kaki serta kendaraan non-vehicular, 

dan juga transportasi yang berkelanjutan. Sedangkan, UW mengarahkan dan 

menyediakan berbagai fasilitas dengan tujuan menciptakan sistem transportasi 

berkelanjutan di dalam kampus dan tertuang dalam rencana UW Sustainability 

Action Plan dalam dua target. Target pertama yaitu untuk mencapai kurang dari 
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sampai dengan 12% komuter dengan kendaraan pribadi satu pengguna (single-

occupancy) pada tahun 2028. Target tersebut ditempuh UW dengan mendorong 

pilihan pulang pergi (commuting) melalui reduksi kendaraan satu pengguna 

(single occupancy vehicle/SOV) serta mendorong kegiatan berbagi kendaraan 

(ride share) dan pelayanan shuttle UW. Sedangkan target kedua adalah untuk 

mencapai 45% reduksi emisi gas rumah kaca pada tahun 2030, ditempuh dengan 

menyediakan pelayanan transportasi UW berbasis listrik. Penyediaan transportasi 

berbasis listrik pada semua sistem transportasi UW diikuti dengan penyediaan 

infrastruktur kanopi panel surya pada parkir kampus untuk mengembangkan 

infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik. Sementara itu, tujuan pembangunan 

kampus ITERA adalah untuk mewujudkan smart, friendly, and forest campus.  

Perbedaan tersebut menunjukkan perbedaan situasi sosial di setiap lokasi. 

Perbedaan karakteristik lingkungan kampus, pengguna mobilitas terutama 

mahasiswa, dan tujuan pembangunan dari aspek mobilitas mengindikasi adanya 

perbedaan implementasi smart mobility di setiap lokasi. Pengguna mobilitas 

utama yaitu mahasiswa sebagai konsumen dan customer pada lingkungan kampus 

juga perlu dipertimbangkan dalam perwujudan smart mobility di lingkungan 

kampus ITERA. Oleh karena itu untuk mendefinisikan prinsip konsep smart 

mobility versi ITERA sesuai perspektif mahasiswa, penelitian ini ingin menjawab 

pertanyaan penelitian “Seperti apa prinsip konsep smart mobility pada smart 

campus Institut Teknologi Sumatera (ITERA) berdasarkan perspektif 

mahasiswa?” 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di 

atas maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui prinsip konsep smart mobility 

pada smart campus Institut Teknologi Sumatera (ITERA) berdasarkan 

perspektif mahasiswa. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut maka sasaran 

pada penelitian ini adalah : 

1. Teridentifikasinya proposisi konsep smart mobility  
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2. Teridentifikasinya perspektif mahasiswa terhadap smart mobility dalam 

Smart Campus ITERA  

3. Terdefinisinya prinsip smart mobility pada smart campus  ITERA 

berdasarkan perspektif mahasiswa 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

   Penelitian ini memiliki manfaat dari segi teoritis atau yang berkaitan dengan 

ranah keilmuan perencanaan wilayah dan kota serta manfaat praktis yang 

berkaitan dengan penerapannya di lapangan. Manfaat tersebut antara lain : 

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memperkaya teori tentang 

konsep smart mobility dan adaptasinya dalam ruang pada smart campus, 

terutama bagi kampus-kampus di Indonesia. 

2. Manfaat praktis dari penelitan adalah untuk : 

a. Memahami bahwa smart mobility merupakan komponen yang 

perlu diprioritaskan dalam perencanaan mewujudkan smart, 

friendly, and forest campus ITERA 

b. Menghasilkan detail prinsip smart mobility yang implementatif dan 

aplikatif pada lingkungan kampus ITERA 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam sub bab ruang lingkup penelitian akan dijelaskan batasan batasan 

yang menjadi lingkup dan fokus pada penelitian ini. Ruang lingkup penelitian 

terdiri dari ruang lingkup wilayah studi, ruang lingkup waktu penelitian, dan juga 

ruang lingkup materi yang menjadi bahasan dalam penelitian. 

 

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Menurut Mattoni (2016), smart mobility dalam lingkup kampus memiliki 

fokus pada optimasi mobilitas publik dan mobilitas pribadi. Mobilitas tersebut 

kemudian dibagi ke dalam tiga lingkup berdasarkan wilayah mobilitas yang 

terjadi yaitu:  
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1. Mobilitas dari dalam keluar kampus  

2. Mobilitas dari luar ke dalam kampus  

3. Mobilitas di dalam kampus 

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini akan berfokus pada lingkup 

mobilitas di dalam kampus yaitu lahan resmi yang dikembangkan sebagai 

kawasan kampus ITERA seluas 285 Ha yang terletak di Jalan Terusan Ryacudu, 

Way Hui, Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Selain wilayah 

lahan kampus diikuti dengan unsur keterhubungan atau aksesibilitas sebagai 

bagian dari unsur smart mobility (Griffinger, 2007). Keterhubungan ini turut 

menjadi penentu lingkup wilayah penelitian karena unsur keterhubungan 

ditunjukan dari adanya irisan antara lingkup mobilitas di dalam dengan mobilitas 

di luar lingkungan kampus. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Mattoni, 2016 (diolah) 

 

GAMBAR 1.2 

IRISAN LINGKUP WILAYAH MOBILITAS PADA SMART CAMPUS 

 

Dari proses grand tour penelitian, peneliti menemukan irisan antara 

mobilitas di dalam dan diluar kampus ITERA terdapat pada keterhubungan 

mobilitas lokal menuju ITERA. Keterhubungan ini ditunjukkan dari tema empiris 

transportasi umum lokal untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di 

dalam kampus. Dengan keberadaan transportasi publik tersebut maka mahasiswa 

menilai akan terjadi penurunan jumlah kendaraan pribadi di dalam lingkungan 

Mobilitas dari luar 

ke dalam kampus 

 

Mobilitas dari dalam 

ke luar kampus 

Mobilitas di 

dalam kampus 
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kampus, karena mahasiswa dapat menggunakan moda transporasi umum dari 

tempat tinggal mereka. Selain itu juga, mahasiswa menjelaskan apabila belum ada 

transportasi publik yang melayani mobilitas menuju kampus ITERA oleh karena 

itu, bagi pengguna mobilitas yang tetap menggunakan kendaraan pribadi menuju 

kampus perlu adanya titik titik parkir umum yang terintegrasi dengan transportasi 

publik kampus. Hal ini ditunjukkan pada temuan lapangan atau tema empiris 

integrasi parkir umum dan titik pemberhentian transportasi publik (park and ride). 

Parkir umum berada mendekati pintu masuk kampus, mahasiswa menilai hal ini 

akan mempermudah mahasiswa untuk beralih menggunakan transportasi publik di 

dalam lingkungan kampus setelah memarkirkan kendaraannya. 

 

 
Sumber : hasil analisis, 2020 

GAMBAR 1.3 

 RUANG LINGKUP WILAYAH MOBILITAS DI DALAM KAMPUS ITERA 

  

1.5.2 Ruang Lingkup Waktu 

Ruang lingkup waktu pada penelitian ini adalah melihat  perspektif 

mahasiswa terhadap pergerakan pada smart campus ITERA sepanjang masa 
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penelitian dan mengacu pada masterplan pembangunan ITERA yang telah 

direncanakan dalam Rencana Induk Pengembangan ITERA 2014-2039.  

 

1.5.3 Ruang Lingkup Materi 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berjalan dua arah (back 

and forth) (McMillan dan Schumacher, 2001), yaitu dari teori yang berkembang 

atau proposisi teori menuju temuan lapangan begitu pun sebaliknya. Dalam 

penelitian ini konsep yang berkembang tentang prinsip smart mobility berasal dari 

lingkup perkotaan yaitu smart city. Dari proposisi konsep terdapat tujuh prinsip 

dalam konsep smart mobility yaitu : 

a. Efisiensi lokasi (location eficiency) 

b. Mobilitas yang reliable (reliable mobility) 

c. Kesehatan dan keamanan (health and safety) 

d. Penatalayanan lingkungan (environment stewardship) 

e. Keadilan sosial (social equity) 

f. Memperkuat ekonomi (robust economy) 

g. Manusia  

Selain lingkup materi tentang prinsip smart mobility pada smart city, lingkup 

materi juga mengerucut pada prinsip prinsip smart mobility pada smart campus 

ITERA. Prinsip prinsip konsep smart mobility pada smart campus ITERA adalah : 

a. Efisiensi Lokasi 

b. Mobilitas yang reliable 

c. Kesehatan dan Keamanan 

d. Hubungan pengguna dan lingkungan yang saling memberi manfaat 

e. Keadilan  

f. Memperkuat pengaruh kampus 

g. Keberadaan sumber daya manusia yang mendukung  

   Prinsip smart mobility yang bersumber dari teori yang berkembang beserta 

hasil teori yang didapatkan dari temuan lapangan menjadi lingkup materi dalam 
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penelitian ini. Kedua prinsip pada kedua sumber tersebut memiliki kesamaan  

sehingga menghasilkan irisan materi di dalamnya. Maka,  ruang lingkup materi 

pada penelitian ini meliputi konsep smart mobility pada smart city dan konsep 

smart mobility pada smart campus ITERA beserta irisannya digambarkan pada 

ilustrasi berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : hasil analisis, 2020 

GAMBAR 1.4 

RUANG LINGKUP MATERI 

 

1.6 Keaslian Penelitian 

  Keaslian penelitian merupakan upaya melihat keaslian tema penelitian  

yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu. Keaslian penelitian akan dinilai 

dengan melihat perbandingan antara metode, lokus, dan fokus penelitian ini 

dengan penelitian yang pernah dibuat sebelumnya dari berbagai sumber. 

 

 

 Hubungan 

pengguna dan 

lingkungan yang 

saling memberi 

manfaat 

 Keadilan  

 Memperkuat 

pengaruh kampus 

 Keberadaan 

sumber daya 

manusia yang 

mendukung  

 Efisiensi Lokasi 

 Mobilitas yang 

reliable 

 Kesehatan dan 

Keamanan 

 Penatalayanan 

lingkungan 

 Keadilan 

sosial 

 Memperkuat 
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 Manusia  

Prinsip Smart 

Mobility pada Smart 

City 

Prinsip Smart 

Mobility pada Smart 
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TABEL I.1 

KEASLIAN PENELITIAN 

No Judul Metode Lokus Fokus  

1. Design And Implementation 

Of a Wireless Network 

System In a Smart Campus 

(Toni Anwar; Wendy Goh 

Pek Mui, 2007) 

Theory of 

Wireless Network 

Communication 

University 

Sains 

Malaysia 

Perancangan dan 

implementasi 

sistem jaringan 

nirkabel pada 

Smart Campus 

2 Smart Campus: An 

Experimental Performance 

Comparison of 

Collaborative and 

Cooperative Schemes for 

Wireless Sensor Network 

(Carolina Del-Valle-Soto, 

Leonardo J. Valdivia, 

Ramiro Velázquez, Luis 

Rizo-Dominguez,and Juan-

Carlos López-Pimentel, 

2019) 

Analisis 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Sebuah 

Universitas di 

Mexico 

Optimasi 

konsumsi energi 

pada jaringan 

sensor nirkabel 

dengan skema 

kolaboratif dan 

kooperatif pada 

penerapan Smart 

Campus 

3. Indeks Kesiapan Perguruan 

Tinggi dalam 

Mengimplementasikan 

Smart Campus (Supratman 

Zakir, 

Sarjon Defit, 

Vitriani, 2019) 

Deskriptif 

Kuantitatif 

IAIN 

Bukittinggi 

Kesiapan terhadap 

penerapan Smart 

Campus 

4. Smart People, Smart 

Mobility. Konsep Kota 

Pintar yang Bertumpu pada 

Masyarakat dan 

Pergerakannya di Kota 

Metro (Fritz Akhmad Nuzir, 

Ridwan Saifudin, 2015) 

Deskriptif 

Kualitatif 

Kota Metro  Potensi Kota 

Metro sebagai 

Kota Pintar 

dengan penekanan 

pada masyarakat 

dan 

pergerakannya 

5. Indicator to Measure a 

Smart Energy : An 

Indonesian Perspective 

Deskriptif 

Kualitatif 

Indonesia Perumusan 

indikator smart 

mobility  
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No Judul Metode Lokus Fokus  

(Indrawati, Muh 

Haerdiansyah Syahnur, 

Husni Amani, 2017) 

berdasarkan 

perspektif 

masyarakat 

Indonesia 

Sumber : hasil olah pustaka, 2019 

 

Penelitian terdahulu membahas mengenai smart campus dan teknis 

implementasinya. Fokus secara teknis ini dapat dilihat dari tema penelitian seperti 

kesiapan dan pengadaan jaringan nirkabel maupun konsumsi energi yang menjadi 

dasar dari terbentuknya smart campus. Selain itu, penelitian terdahulu juga 

membahas implementasi smart mobility pada smart city. Salah satunya yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Nuzir dan Saifudin (2015) yang berjudul Smart 

People, Smart Mobility, Konsep Kota Pintar yang Bertumpu pada Masyarakat 

dan Pergerakannya di Kota Metro. Sementara itu pada jurnal berjudul Indicator 

to Measure a Smart Energy : An Indonesian Perspective yang disusun oleh 

Indrawati et.al pada tahun 2017, mencoba melihat indikator pengukur smart 

mobility yang implementatif diterapkan berdasarkan perspektif Indonesia. Sebagai 

kampus yang berdiri sejak tahun 2012, keberadaan smart mobility pada kampus 

ITERA belum pernah diteliti sebelumnya dan menjadi lokus studi baru yang 

berbeda dari penelitian terdahulu. 
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1.7 Kerangka Pikir 

Sebagai gambaran terhadap rencana penelitian selanjutnya maka dibuatlah 

kerangka pikir dari penelitian yang dapat dilihat pada diagram berikut : 

 

  

Latar Belakang 

Smart campus sebagai kampus generasi 

masa depan yang terkoneksi serta 

mahasiswa berperan sebagai konsumen 

dan kustomer yang memiliki daya untuk 

menentukan pilihan yang di refleksikan 

dalam tujuan pembangunan  melalui 

kemajuan teknologi (Deloitte, 2019) 

Smart campus sebagai miniatur atau salah satu 

perwujudan smart city pada lingkungan 

kampus (Jiang, 2017). Perwujudan smart 

campus perlu memperhatikan beberapa 

komponen penyusun salah satunya yaitu smart 

mobility 

Smart mobility adalah salah satu komponen pada smart campus. Institut Teknologi Sumatera (ITERA) 

dalam pembangunannya mengusung konsep “Smart, friendly and forest campus‖ sehingga smart 

mobility pun menjadi salah satu bagian dari pembangunan lingkungan kampus. 

Belum banyak literatur yang membahas secara 

detail, tetapi smart mobility pada smart campus 

disebutkan sebagai mobilitas kampus yang 

berfokus pada optimasi mobilitas publik dan 

mobilitas pribadi (Mattoni et.al, 2016). Teori 

yang berkembang menjabarkan prinsip smart 

mobility pada smart city. 

Tahun 2019 mahasiswa ITERA berjumlah lebih 

dari 9000 mahasiswa. 73% persen dari total 

mahasiswa ITERA berasal dari provinsi di 

Pulau Sumatera dan 52% berasal dari Provinsi 

Lampung yang terkonsentrasi dari Kota Bandar 

Lampung 

agar perencanaan fasilitas dan pelayanan kampus mejadi implementatif, aplikatif, dan memberi 

manfaat bagi mahasiswa dan untuk membentuk perencanaan smart mobility pada kampus ITERA 

yang menyeluruh dibutuhkan sebuah gambaran konsep sebagai acuan. 

Konsep  smart mobility berasal dan berkembang pada lingkup smart city, sehingga 

karakteristik implementasinya pada kampus ITERA akan berbeda dengan 

implementasinya pada lingkungan kota. 

Pertanyaan Penelitian 
seperti apa prinsip konsep  smart mobility pada smart campus  

ITERA berdasarkan perspektif mahasiswa? 

? 

Mengetahui prinsip smart mobility pada smart campus  

ITERA berdasarkan perspektif mahasiswa Tujuan Penelitian 

Rumusan Masalah 
Saat ini implementasi konsep smart mobility pada sejumlah kampus di berbagai negara 

bergantung pada kondisi lingkungan kampus dan tujuan pemenuhan kebutuhan 

pengguna kampus. 
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GAMBAR 1.5 

KERANGKA PIKIR 

 

Sasaran Penelitian Teridentifikasinya 

perspektif mahasiswa 

terhadap smart 

mobility dalam Smart 

Campus ITERA 

 

Terdefinisinya prinsip 

smart mobility pada 

smart campus  ITERA 

berdasarkan perspektif 

mahasiswa 

 

Input 

Proposisi konsep : Teori 

yang berkebang  prinsip 

smart mobility  dan contoh 

smart mobility pada smart 

campus 

 

Identifikasi temuan lapangan 

perspektif mahasiswa ITERA 

terhadap smart mobility di 

lingkungan kampus  

 

Prinsip smart mobility pada smart campus  ITERA 

berdasarkan perspektif mahasiswa 

 

Analisis 

Output 

Pengertian dan contoh  

preseden smart mobility 

pada smart campus 

Data  primer perspektif mahasiswa 

ITERA terhadap smart mobility di 

lingkungan kampus 

Analisis Studi Kasus 

Pengumpulan Data In depth Interview terhadap 

mahasiswa dan observasi lapangan 

Tinjauan pustaka dan preseden 

smart mobility pada smart campus 

Sumber : Hasil analisis, 2020 

Teridentifikasinya 

preposisi konsep 

smart mobility  

 

indikator konsep smart mobility pada smart campus  ITERA 

berdasarkan perspektif mahasiswa 
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1.8 Metodologi Penelitian 

    Pada sub bab metodologi penelitian akan dijelaskan sekumpulan metode 

yang digunakan dalam penelitian. Metode tersebut digunakan untuk 

mengumpulkan dan menganalisis data pada penelitian ini. 

 

1.8.1 Paradigma dan Metode Penelitian   

Paradigma dan metode penelitian dalam penelitian ini ialah paradigma 

rasionalistik dengan metode abduktif kualitatif. Paradigma rasionalistik memiliki 

arti bahwa penelitian berasal dari pandangan rasionalisme. Menurut Keraf, dan 

Dua (2001) pandangan rasionalisme ialah bagaimana suatu penelitian 

mendapatkan pengetahuan yang sebenarnya atau yang dikatakan sebagai 

pengetahuan yang tidak mungkin salah, dan bersumber dari akal budi dan 

pengalaman manusia. Pada penelitian ini pandangan rasionalisme tersebut 

menjadi dasar untuk meneliti prinsip smart mobility pada studi kasus smart 

campus ITERA. Pandangan rasionalisme diperoleh dari mahasiswa ITERA 

sebagai individu yang dapat menggambarkan lingkungan alami kampus ITERA 

yang multilayer, interaktif, dan memiliki kesamaan pengalaman sosial sehingga 

peneliti dapat memahami dan mengidentifikasi bagaimana konsep smart mobility 

digambarkan menurut perspektif mahasiswa sebagai pelaku mobilitas kampus 

(McMillan dan Schumacher, 2001). Perspektif mahasiswa akan mencakup 

perspektif tentang pemenuhan kebutuhan mobilitas, kondisinya mobilitas saat ini 

maupun di masa mendatang dengan kondisi yang berbeda, beserta nilai dan alasan 

dibaliknya. 

Berangkat dari konsep yang sudah berkembang tentang smart mobility 

dalam konteks smart city, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa 

prinsip prinsip konsep smart mobility pada implementasinya di smart campus 

ITERA, oleh karena itu metode abduktif kualitatif digunakan pada penelitian ini. 

Dalam metode abduktif kualitatif terdapat dua proses yang saling berkaitan yaitu 

proses deduktif dan proses induktif. Proses deduktif pada penelitian ini digunakan 

dalam memformulasikan konsep yang sudah ada dan berkembang melalui 

proposisi konsep smart mobility. Menurut McMillan dan Schumacher (2001) teori 
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yang berkembang akan menghasilkan kategori sementara (predetermined 

categories) tentang prinsip smart mobility. Kategori sementara tersebut 

merupakan titik awal yang kemudian dapat diterapkan ataupun dihilangkan dalam 

proses analisis. Selain teori yang berkembang, dilakukan peninjauan terhadap 

preseden smart campus dan implementasi smart mobility pada smart campus 

sebagai bahan dan dasar mencari dan mendalami temuan lapangan. Sementara itu, 

proses induktif dalam penelitian ini akan melakukan proses reduksi, kategorisasi, 

dan abstraksi data pada temuan lapangan perspektif mahasiswa untuk membentuk 

prinsip sebagai detail konsep smart mobility terkhusus di lingkungan smart 

campus ITERA. Proses induktif sendiri adalah proses membentuk sintesis 

deskriptif yang lebih abstrak dari data yang telah didapatkan (McMillan dan 

Schumacher, 2001).  

Untuk memastikan objektivitasnya, penelitian kualitatif perlu 

memperhatikan tingkat kepercayaan dalam prosesnya. Tingkat kepercayaan atau 

trustworthiness dalam penelitian kualitatif perlu memenuhi kriteria yang  harus 

dipenuhi baik dalam proses pengumpulan data serta proses analisis (Setianingrum, 

2018), yaitu : 

1. Kredibilatas (validasi internal), kriteria ini berkaitan dengan seberapa jauh 

kebenaran hasil penelitian dapat dipercaya. Kriteria ini dipenuhi dengan 

melakukan pengamatan yang rinci, cermat, kontinu dan mendalam 

sehingga akan digunakan metode pengumpulan data melalui in-depth 

interview dan observasi langsung di lapangan di sepanjang waktu 

penelitian. Proses ini juga dipenuhi dengan adanya kegiatan in member 

check, dan triangulasi data. 

2. Transferabilitas (validitas eksternal), berkaitan dengan bagaimana teori 

hasil temuan dalam penelitian untuk ditransfer di lokasi lain. Dalam kasus 

ini implementasi smart mobility diaplikasikan di situasi yang berbeda yaitu 

dalam konteks smart city menjadi konteks smart campus. Hal ini 

direfleksikan dari temuan smart mobility pada smart campus ITERA dan 

implementasinya di lokasi smart campus lainnya. 
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3. Dependabilitas (reliabilitas) dan konfirmabilitas (objektivitas), kriteria ini 

berkaitan dengan kebenaran penelitian melalui pemeriksaan ketelitian 

yang melahirkan keyakinan. Sehingga untuk memenuhi kriteria tersebut 

dalam penelitian ini perlu dilakukan audit eksternal. Audit eksternal 

dilakukan peneliti bersama auditor eksternal yaitu dosen pembimbing baik 

terhadap data mentah maupun proses analisis sehingga menimbulkan 

keyakinan bahwa apa yang dilaporkan tersebut demikian adanya. 

 

1.8.2 Metode Pengumpulan Data 

Dengan metode penelitian abduktif kualitatif maka sumber analisis 

merupakan data kualitatif yang bersumber dari pernyataan narasumber. Data 

tersebut adalah data primer yang didokumentasikan melalui teknik in-depth 

interview dan observasi lapangan. In-depth interview digunakan untuk 

mengumpulkan informasi perspektif mahasiswa ITERA terhadap kampus yang 

berasal dari pengetahuan, pengalaman, dan kebutuhan mahasiswa terhadap 

kampus ITERA. Sementara, observasi lapangan pada penelitian ini adalah bagian 

integral dari teknik in-depth interview (McMillan dan Schumacher, 2001). 

Kegiatan observasi lapangan pada penelitian ini dilakukan untuk menjadi bahan 

triangulasi data serta memperkuat hasil in-depth interview. Observasi lapangan 

akan membuktikan kondisi riil tentang informasi narasumber terkait smart 

mobility pada smart campus ITERA. Selain itu, triangulasi juga dapat dilakukan 

dengan upaya validasi silang antar sumber data yang sama yaitu antar data 

pernyataan in-depth interview. Data diambil sampai data yang dikemukakan oleh 

narasumber mencapai titik jenuh. Saat data sudah jenuh, pengambilan data 

dianggap sudah mencukupi. teori kejenuhan data menurut Moelong (2006) ketika 

informasi yang sama terulang, maka dianggap data sudah jenuh. Sehingga dapat 

dikatakan pengambilan data dapat dihentikan apabila informasi yang sama 

minimal terulang dua kali. 

Dalam penelitian kualitatif kedalaman data sangat diperhatikan sehingga 

proses pengumpulan data dilakukan secara eksploratif dan ekspansionis. Tahapan 

pengumpulan data dilakukan dalam beberapa tahap yaitu melalui kegiatan :  
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1. Grand tour, pengumpulan informasi awal yang dilakukan secara 

eksploratif. Grand tour dilakukan pada tiga orang narasumber, yaitu : M. 

Ian Apriansyah, Izhar Syafawi, dan Aditya Wahidil Edgardia. Pada 

tahapan ini dilakukan dengan metode in-depth interview dengan 

mengeksplorasi pandangan mahasiswa sebagai narasumber terkait kondisi 

sistem mobilitas dan smart mobility dan smart campus ITERA secara 

menyeluruh. Pertanyaan berkembang seiring proses wawancara 

berlangsung. 

2. Debriefing, dapat diposisikan sebagai interim analysis atau analisis 

sementara yang menunjukan temuan yang perlu diterima pembaca sebagai 

indikasi dari pertanyaan yang lebih dalam dan kompleks. Hasil kegiatan 

debriefing yaitu mengelompokkan unit informasi dari hasil grand tour 

menjadi tema tema empiris. Tema tema awal ini menjadi janji temuan 

yang kemudian akan didalami lagi pada tahap selanjutnya yaitu tahap mini 

tour.  Dalam proses debriefing di dapatkan 22 temuan lapangan atau tema 

empiris. 

3. Mini tour, merupakan kegiatan mendalami dan memperkaya informasi 

untuk mendukung tema-tema empiris yang sudah diidentifikasi pada grand 

tour dan debrefing. Tahap ini juga dapat membantu peneliti untuk 

menambah tema empiris. Tahap ini dilakukan secara ekspansionis dengan 

menggunakan temuan preseden sebagai dasar pertanyaan untuk 

mengekspansi tema empiris hasil grand tour. Temuan preseden juga akan 

menjadi sumber peneliti dalam melakukan klasifikasi dan organisasi data 

pada tahap analisis lebih jauh. Pada tahap mini tour tidak ada penambahan 

temuan lapangan atau tema empiris, melainkan hanya pendalaman 

informasi saja. 

 

Selain itu, dalam proses pengumpulan data harus diperhatikan tingkat 

kepercayaan. Tingkat kepercayaan dalam pengumpulan data harus memenuhi 

kriteria : 

1. Kredibilitas, kriteria dimana data layak digunakan dalam penelitian dan 

dibuktikan dengan triangulasi data. Triangulasi data dapat berupa 
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triangulasi antar data yang berbeda yaitu hasil indepth interview dengan 

hasil observasi. Atau juga triangulasi antar data yang sejenis, yaitu antar 

keterangan dalam in-depth interview.  

2. Dependabilitas, dipenuhi dengan audit eksternal selama proses 

pengumpulan data oleh eksternal auditor yang memastikan data sudah 

cukup meyakinkan untuk memasuki proses analisis.  

3. Konfirmabilitas, dipenuhi dengan kemampuan data untuk dikonfirmasi 

terhadap bukti kegiatan lapangan yang ditunjukan keberadaan field log 

sebagai rekam kronologi waktu yang digunakan untuk mengakses 

narasumber dan melakukan observasi lapangan sebagai bukti presistensi 

peneliti. Selain itu dilampirkan juga thick description seperti : a) data 

mentah (foto, rekaman); b) jurnal lapangan berupa catatan perkembangan 

instrumen penelitian (perkembangan tema, daftar pertanyaan, dan daftar 

narasumber). 

 

1.8.3 Profil Narasumber 

Dalam penelitian kualitatif, sumber data didapatkan bukan menggunakan 

populasi dan sampel melainkan dengan keberadaan social situation atau situasi 

sosial (Sugiyono, 2008). Situasi sosial terdiri dari tiga elemen yaitu, tempat 

(place), pelaku (actor), dan kegiatan (activity) yang saling berinteraksi secara 

sinergis. Situasi sosial pada penelitian ini berada di lokus penelitian yaitu kampus 

ITERA, dengan mahasiswa sebagai pelaku, dan mobilitas sebagai kegiatan yang 

diteliti. Setelah mengetahui keberadaan situasi sosial yang sama, penentuan 

narasumber dalam metode penelitian ini dilakukan secara purposive (McMillan 

dan Schumacher, 2001). Pada teknik Purposive, sampel diambil berdasarkan 

pertimbangan tertentu sehingga data dikumpulkan dari sampel yang merupakan 

narasumber yang memiliki karakteristik yang sudah dipertimbangkan sesuai 

tujuan penelitian (McMillan dan Schumacher, 2001). Tujuan penelitian berkaitan 

dengan prinsip smart mobility, sehingga narasumber yang kaya akan informasi 

untuk mendukung tujuan tersebut adalah mahasiswa dengan kriteria mahasiswa 

yang aktif di kampus, serta lama masa studi di ITERA lebih dari dua tahun karena 
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dianggap memahami sistem mobilitas kampus beserta kebutuhannya untuk 

menunjang berkegiatan di lingkungan kampus. 

 Strategi dalam menentukan narasumber secara purposive dalam penelitian 

ini menggunakan strategi network dan maximum variation (McMillan dan 

Schumacher, 2001). Strategi network dilakukan dengan mencari tahu keberadaan 

narasumber lain yang sesuai kriteria dari narasumber sebelumnya. Sehingga 

mahasiswa yang sesuai dengan karakteristik purposive penelitian berperan sebagai 

key person atau narasumber yang memiliki pengetahuan kunci tentang data yang 

dibutuhkan. Dalam prosesnya, peneliti mencari mahasiswa yang memenuhi 

kriteria dengan cara menghubungi mahasiswa yang dikenal memiliki kriteria 

purposif atau dengan meminta rekomendasi dari mahasiswa lain (door keeper). 

Sedangkan strategi maximum variation dilakukan dengan mendapatkan 

narasumber dengan latar belakang yang beragam, dalam penelitian ini keragaman 

berdasarkan program studi. Variasi sampel juga merepresentasikan ragam 

mobilitas mahasiswa di kampus baik asal dan tujuan serta cara bermobilitas. Oleh 

karena itu, sampel meliputi mahasiswa yang bermobilitas dari asrama, dan 

mahasiswa pengendara motor, mobil, ataupun tanpa kendaraan. Kedua strategi ini 

bermaksud untuk memperoleh perbedaan maksimum dari perspektif narasumber 

yang kaya informasi.  

Dari kriteria tersebut maka didapatkan 14 mahasiswa ITERA sebagai 

narasumber dengan profil sebagai berikut : 

1) M. Ian Apriansyah, Mahasiswa Teknik Elektro Angkatan 2016 dan 

Asisten Laboratorium. 

2) Izhar Syafawi, Mahasiswa Teknik Geofisika 2016. Mahasiswa Terbaik 

Ke-2 Program Tahap Persiapan Bersama ITERA, dan Kakak Asrama Putra 

ITERA. 

3) Aditya Wahidhil Edgardia, Mahasiswa Teknik Sipil 2016. Ketua Senat 

Keluarga Mahasiswa (KM) ITERA 2019-2020.  

4) Abdul Gofar, Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan (HMTL) 

Tirtamarta ITERA 2018-2019.  
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5) A. Audli Natakusuma, Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota 2016 

dan Foundation for International Understanding Through Students, USA 

(FIUTS) 2019. 

6) Fachri Rozak, Mahasiswa Arsitektur 2016 delegasi TKIMAI 2018 dan 

2019. 

7) Tarra Ivanka, Wakil Ketua Himpunan Biologi (HMB) Aquilaria ITERA 

2019-2020.  

8) RR Debora Chrisya AP, Kepala Departemen Eksternal Himpunan 

Mahasiswa Geologi (HMG) ITERA 2019-2020.  

9) B Angdipana W,  Kepala Divisi Bidang Dokumntasi Himpunan 

Mahasiswa Mesin (HMM) ITERA 2019 – 2020. 

10) Agung Rialdi, Ketua Divisi Kaderisasi Himpunan Mahasiswa Fisika 

(HIMAFI) 2019-2020. 

11) Tezar Julian, Wakil Ketua Divisi PSDM Himpunan Mahasiswa Geologi 

(HMGL) Avanindra 2017-2018 dan delegasi PIT PERHIMAGI 

Palembang dan Sulawesi Tenggara 2019. 

12) Tia Riski, Bendahara I Himpunan Mahasiswa Matematika (HIMATIKA)  

ITERA 2018-2019. 

13) Husnaini Hanafiah, Mahasiswa Teknik Industri dan Sekertaris UMUM II  

Keluarga Mahasiswa (KM) ITERA 2019-2020. 

14) Putri Maulidya, Mahasiswa Teknik Informatika 2017 dan  Kakak Asrama 

Putri ITERA. 

 

Jumlah narasumber juga memperhatikan kejenuhan data, saat data berupa 

informasi penyataan narasumber sudah jenuh maka jumlah narasumber telah 

mencukupi pada penelitian ini. Ketika informasi yang sama terulang, maka 

dianggap data sudah jenuh (Moelong, 2006). Setiap informasi pada pertanyaan 

dalam penelitian ini sudah terulang pada lebih dari dua narasumber. Kemudian 

data tersebut kembali ditanyakan pada narasumber pada sesi in-depth interview 

lainnya dan telah mencapai keseragaman. Pernyataan narasumber juga ada yang 

memiliki perbedaan cara penyampaian tetapi setelah didalami memiliki makna 

yang sama. Hal ini juga perlu diperhatikan dalam peninjauan kejenuhan data. 
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1.8.4 Metode Analisis Data 

Metode penelitian abduktif kualitatif dalam penelitian ini menuntut 

penggunaan analisis studi kasus. Ketajaman analisis akan bergantung pada bekal 

kekayaan pengalaman dan pengetahuan serta ketajaman peneliti melihat data. 

Oleh karena itu, dalam analisis yang dilakukan disertai interpretasi dan elaborasi 

untuk menemukan makna yang terkandung di dalam data primer. Langkah yang 

dilakukan pada penelitian studi kasus yaitu adalah : 

1. Proposisi teori, merupakan proses analisa yang bersumber dari tinjauan 

pustaka berupa pengumpulan teori yang berkembang serta tinjauan 

preseden. Konsep smart mobility yang berkembang saat ini berlaku pada 

konteks smart city sehingga hasil proposisi adalah penjabaran prinsip 

konsep smart mobility pada smart city. Konsep ini akan berperan sebagai 

predetermined categories atau kategori sementara dalam proses analisis. 

Selain itu proposisi konsep juga menghasilkan temuan temuan preseden 

yang kemudian akan menjadi sumber eksplorasi dan ekspansi pertanyaan 

wawancara dalam proses pengumpulan data. Jadi analisis sementara telah 

berjalan bahkan sebelum pengambilan data dilakukan. 

2. Induksi empirikal, merupakan proses klasifikasi dan organisasi data ke 

dalam tema empiris. Dalam penelitian studi kasus ini, sumber organisasi 

data berasal dari pertanyaan wawancara sekaligus hasil kajian pustaka. 

Oleh karena itu, data pernyataan narasumber disusun berdasarkan 

pertanyaan in-depth interview sehingga isi setiap tema adalah unit unit 

informasi dari set data pernyataan narasumber. Tema tersebut kemudian 

diberi kode (nama) yang menggambarkan abstraksi makna dari kumpulan 

data di dalamnya.  

3. Induksi intensional, merupakan proses menggabungkan tema empiris ke 

dalam kategori yang menjadi indikator konsep smart mobility pada smart 

campus ITERA. Proses penggabungan tema empiris dilakukan dengan 

melihat keterhubungan antar tema dengan unit informasi yang sama. 

Proses penggabungan tema berdasarkan keterhubungan inilah yang disebut 

sebagai proses reduksi eidetic. Selanjutnya hasil reduksi eidetic inilah 

yang diabstraksi berdasarkan keterhubungannya sehingga menjadi 
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indikator. Induksi intensional dilakukan dalam dua tahap, setelah tema 

empiris diinduksi menjadi indikator maka induksi intensional selanjutnya 

adalah menginduksi indikator kedalam prinsip prinsip smart mobility pada 

smart campus ITERA. 

4. Penyimpulan studi kasus, dalam proses ini teridentifikasinya indikator 

konsep menjadi input untuk menyimpulkan studi kasus dimana terjadi 

perubahan prinsip smart mobility pada proposisi menjadi prinsip smart 

mobility untuk studi kasus smart campus ITERA. Strategi pada tahap ini 

menggunakan prinsip smart mobility dari proposisi konsep sebagai 

predetermined categories. Predetermined categories pada tahapan ini 

dapat diubah dan ditambahkan sesuai dengan temuan lapangan dan hasil 

proses induksi sebelumnya. 

5. In-member check, adalah proses pemeriksaan keakuratan hasil abstraksi 

pada narasumber supaya hasil abstraksi memiliki makna yang sama 

dengan perspektif narasumber. Proses ini dilaksanakan setelah abstraksi 

konsep berupa indikator dan prinsip smart mobility pada smart campus 

ITERA terbentuk. Apabila ada perbedaan persepsi maka prinsip dan 

indikator dan prinsip yang sudah dibentuk dapat diubah dan disesuaikan 

kembali. 

6. Audit eksternal, proses ini dilakukan pada setiap tahap analisis oleh 

peneliti bersama auditor eksternal. Auditor eksternal membantu peneliti 

memeriksa kelengkapan bukti berjalannya tahap analisis serta meyakinkan 

peneliti bahwa data yang dilaporkan benar adanya dan tanpa adanya unsur 

subjektivitas. 

 

Tingkat kepercayaan dalam analisis data harus memenuhi kriteria 1) 

kredibilitas, yang ditunjukan dengan keberadaan catatan perubahan produk 

analisis 2) dependabilitas dipenuhi dengan audit eksternal oleh eksternal auditor 

yang memastikan tidak ada subjektivitas peneliti dan juga 3) konfirmabilitas, yang 

dibuktikan dengan adanya catatan reduksi data, perubahan produk analisis, 

rekonstruksi data dan sintesis produk, serta catatan proses audit. 
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GAMBAR 1.6 

KERANGKA ANALISIS 

 

Sumber : Hasil analisis, 2020 
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2. Abstraksi 
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ternal  
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1.8.5 Tahapan Pelaksanaan Penelitian 

Secara garis besar tahapan penelitian studi kasus terdiri dari tiga prosedur 

utama yaitu : Penentuan, dan Perancangan; Persiapan, koleksi, dan analisis; serta 

Analisis dan penyimpulan. Uraian setiap tahapan pada penelitian ini dijelaskan 

sebagi berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Sumber : Case Study Research and Applications Sixth Edition (Yin, 2003) (diolah) 

GAMBAR 1.7 

 PROSEDUR METODE STUDI KASUS  
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A. Penentuan dan Perancangan Analisis Studi Kasus 

Tahap awal prosedur penelitian dimulai dengan kegiatan penentuan 

dan perancangan studi kasus. Pada tahap ini ditentukan teori yang 

berkembang mengenai kasus yang akan dibahas. Teori yang berkembang 

dipaparkan dalam bentuk  proposisi. Proposisi berupa pernyataan yang 

merefleksikan isu isu teoritis yang penting, dan akan membimbing peneliti 

mencari data yang relevan (Yin, 2003). Hasil dari proposisi teori pada 

penelitian ini adalah prinsip konsep smart mobility yang berkembang pada 

smart city. Prinsip smart mobility tersebut pada penelitian studi kasus akan 

berperan sebagai kategori sementara (predetermined categories) dalam 

proses induksi di bagian analisis (McMillan dan Schumacher, 2001). 

Fungsi dari kategori dalam proses induksi adalah untuk mengelompokan 

temuan temuan lapangan dalam suatu abstraksi. Kategori sementara 

tersebut dapat dihilangkan ataupun digantikan sesuai dengan temuan 

lapangan yang ada. 

Selain itu  proposisi teori juga memiliki peran untuk membentuk 

protokol penelitian yang akan akan menjadi arahan bagi peneliti untuk 

pengambilan data di lapangan. Protokol penelitian antara lain penentuan 

preseden dan pedoman wawancara. Dari prinsip smart mobility yang 

berkembang, peneliti dapat melakukan identifikasi awal terhadap kampus 

mana yang dapat dijadikan preseden berdasarkan implementasi prinsip 

tersebut. Setelah ditentukan preseden maka didapat temuan temuan 

preseden smart mobility pada lingkup smart campus.  

B. Persiapan, Koleksi, dan Analisis Studi Kasus 

Proses selanjutnya memasuki tahap persiapan, koleksi, dan analisis 

studi kasus. Untuk persiapan sebelum memasuki proses koleksi data, maka 

dibuat pedoman wawancara. Pedoman wawancara bersumber dari temuan 

preseden pada tahap sebelumnya dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan 

in-depth interview sehingga peneliti dapat mendalami implementasi smart 

mobility tersebut di ITERA berdasarkan perspektif mahasiswa.  
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 Proses koleksi data dilakukan melalui tahap grand tour, debriefing, 

dan mini tour yang telah dijelaskan pada sub bab metode pengumpulan 

data. Mulai dari tahap ini eksternal audit dilakukan dengan melakukan 

pelaporan antara peneliti pada eksternal auditor yaitu dosen pembimbing. 

Eksternal audit dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tahap penelitian 

memenuhi standar dependabilitas dan konfirmabilitas, karena eksternal 

auditor akan melakukan pemeriksaan kelengkapan data dan pelaporannya 

supaya meyakinkan dan benar adanya sesuai yang terjadi di lapangan. 

Analisis studi kasus juga dapat dimulai pada tahap ini dengan 

mengorganisasikan data dalam tema tema empiris. 

C. Analisis, dan Penyimpulan Studi Kasus 

Analisis terdiri dari dua proses induksi yaitu induksi empirikal dan 

induksi intensional. Induksi empirikal akan menghasilkan tema tema, 

sedangkan induksi intensional akan mengerucutkan tema menjadi 

indikator dan kemudian indikator dikerucutkan pada prinsip yang mengacu 

pada predetermined categories yang didapatkan dari proposisi teori. 

Dalam penelitian ini proses induksi empirikal disajikan sebagai modifikasi 

teori smart mobility dalam konteks smart campus ITERA, sedangkan 

induksi intensional disajikan pada induksi konsep smart mobility pada 

smart campus ITERA. Setelah proses induksi dalam analisis terlaksana, 

hasil abstraksi dibawa pada proses in member check untuk memastikan 

kesamaan hasil abstraksi sesuai dengan apa yang dimaksud mahasiswa 

sebagai narasumer sekaligus sumber data. Pada akhirnya dilakukan 

penulisan  kesimpulan prinsip smart mobility pada smart campus ITERA. 

Apabila ada ketidaksesuaian maka dilakukan induksi ulang ataupun 

perubahan makna tema maupun abstraksi indikator dan prinsip smart 

mobility. 
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1.9 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan bahasan awal terkait hal-hal yang mendasari 

penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah dan pertanyaan 

penelitian, tujuan dan sasaran penelitian, manfaat penelitian dan ruang 

lingkup penelitian. Pada bab ini juga disertakan kerangka pemikiran 

penelitian sebagai kerangka proses penelitian dan sistematika penulisan 

yang menunjukkan alur penulisan dalam penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini dijelaskan sumber sumber pustaka yang dipergunakan dalam 

penelitian. Tinjauan pustaka juga akan meninjau teori yang berkembang 

untuk menciptakan proposisi prinsip smart mobility juga tinjauan preseden 

yang menunjukkan implementasi prinsip smart mobility pada lingkup 

smart campus.  

BAB III GAMBARAN UMUM 

Pada bab ini gambaran umum menjelaskan situasi sosial dan karakteristik 

Institut Teknologi Sumatera (ITERA) sebagai daerah studi. Gambaran 

umum wilayah studi meliputi : gambaran umum lingkungan kampus 

ITERA, karakteristik mobilitas mahasiswa ITERA,  serta masterplan dan 

konsep smart, friendly, dan forest kampus ITERA. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan pemaparan analisis data yang telah dikumpulkan. 

Analisis akan memuat pembahasan tentang tema tema empiris smart 

mobility pada smart campus ITERA berdasarkan perspektif mahasiswa 

hingga pada akhirnya diketahui prinsip prinsip smart mobility di ITERA. 

BAB V PENUTUP 

Bagian ini menjelaskan kesimpulan dan rekomendasi terhadap penelitian 

yang telah dilakukan. Ada pula pada bagian ini akan dijelaskan mengenai 

temuan studi, kelemahan studi, rekomendasi studi serta saran studi 

lanjutan yang dapat dilakukan untuk melengkapi penelitian ini.


