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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Smart City 

2.1.1 Definisi Smart City 

Kota pintar adalah kota yang dapat menerapkan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) dalam pelayanannya, baik itu layanan pemerintahan, layanan 

yang memenuhi kebutuhan hidup manusia, maupun aktivitas untuk semua orang 

melalui promosi aplikasi dan layanan lainnya. yang berkelanjutan di masa depan. 

Konsep pembangunan. Konsep smart city masih bergantung pada kota dan 

developernya masing-masing. Beberapa ahli mencoba mendefinisikan kota pintar 

dengan definisinya sendiri-sendiri berdasarkan bidang keilmuannya masing-

masing. Beberapa ahli mendefinisikan kota pintar sebagai berikut; 

TABEL II- 1 DEFINISI SMART CITY 

No. Ahli Definisi 

1. Yang  (2012) Territory kota yang membentuk pembangunan ekonomi berkelanjutan 

serta kualitas hayati yang tinggi bagi warganya menggunakan 6 hal 

utama (pemerintahan, ekonomi, kualitas hayati, lingkungan, asal daya 

insan, serta transportasi) yang bisa dilakukan menggunakan 

infrastruktur teknologi berita serta komunikasi yang bertenaga. 
2. Nirwono Joga 

(2017) 

Smart city ialah kota yang mampu mengelola asal dayanya termasuk 

asal daya alam serta insan, sebagai akibatnya warganya bisa hidup 

nyaman, safety, produktif, serta berkelanjutan, Teknologi berita serta 

Komunikasi (TIK) sangat dibutuhkan buat membantu pengelolaan 

kota. 

3. Ricciardi (2015) Kota pandai intinya muncul sebab kebutuhan buat mengatasi persoalan 

yang tak jarang terjadi pada lingkungan kota seperti polusi udara, 

stagnasi lalu lintas, pengelolaan asal daya energi yang jelek, kesulitan 

akses layanan publik, dan sebagainya. 

4. Caragliu,A., dkk 

dalam 

Schaffers,2010:3 

Smart city diartikan pula menjadi kota yang bisa memakai sdm, 

infrastruktur telekomunikasi terkini buat mengabulkan pertumbuhan 

ekonomi berkelanjutan serta kualitas kehidupan, menggunakan 

manajemen sumber daya bijaksana melalui pemerintahan yang 

berbasis partisipasi rakyat. 

5. Cohen Boyd, 

2013 

Smart city (Kota pandai ) sebuah pendekatan yang luas, terintegrasi 

pada mempertinggi efisiensi pengoperasian sebuah kota, menaikkan 

kualitas hayati penduduknya, serta menumbuhkan ekonomi 

wilayahnya. Cohen lebih jauh mendefinisikan Smart City 

menggunakan pembobotan aspek lingkungan sebagai: Smart City 

memakai ICT secara pandai serta efisien pada memakai berbagai asal 

daya, membuat penghematan porto serta tenaga, menaikkan pelayanan 

serta kualitas hayati, serta mengurangi jejak lingkungan – semuanya 

mendukung kepada penemuan serta ekonomi ramah lingkungan. 
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No. Ahli Definisi 

6. Giffinger (2010) 

dalam Jung 

Hoon (2014) 

Smart city adalah kota menggunakan investasi kapital insan serta 

sosial, menggunakan transportasi (tradisional) serta infrastruktur 

komunikasi terkini dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan 

kualitas hayati yang tinggi, dengan manajemen SDA yang bijaksana 

melalui rapikan pemerintahan yang partisipatif. 

7. Suhono (2014) Smart City artinya kota yang bisa memakai solusi inovatif, terintegrasi, 

serta berkelanjutan buat mengelola seluruh sumber daya secara efektif 

guna merampungkan banyak sekali tantangan. Pengelolaan ini hanya 

buat menaikkan kualitas hayati masyarakat perkotaan. 
Sumber : Olah data pustaka oleh peneliti, tahun 2019 

 Dari berbagai ahli yang  mendefinisikan smart city secara berbeda-beda, kita 

tetap bisa melihat kesamaan dari smart city yaitu kota yang menerapkan teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK) dalam perencanaan kota melalui integrasi SDA 

dan SDMnya. 

2.1.2 Dimensi dan Indikator Smart City 

Dimensi smart city ialah panduan yang dapat digunakan sebagai acuan 

dalam mengembangkan smart city. Boy Cohen (2014) mendefinisikan 6 dimensi 

dalam konsep smart city. Keenam dimensi tersebut : 

1. Smart People; 

2. Smart Environment;  

3. Smart Living;  

4. Smart Mobility; 

5. Smart Ekonomi;  

6. Smart Governance. 

Dalam keenam dimensi ini, setiap dimensinya terdapat indikator yang 

digunakan dalam menilai dimensi tersebut, selain itu indikator itu juga berguna 
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sebagai standar dalam pengukuran dimensi smart city. Adapun indikatornya dapat 

dilihat pada gambar berikut 

Dari gambar diatas dapat kita lihat indikator-indikator yang ada pada setiap 

dimensi smart city, indikator tersebut dapat digunakan untuk mengukur setiap 

dimensi sesuai dengan indikatornya. Menurut Giffinger (2007) dan Cohen (2014) 

menjelaskan bahwa dalam mewujudkan suatu konsep smart city dalam 

implementasi terhadap 6 sumbu tersebut, diperlukan tolak ukur yang menghitung 

indikator smart city. Berikut adalah tabel 

 

 

Sumber : Boyd Cohen, 2014 

GAMBAR 2. 1 

DIMENSI DAN INDIKATOR SMART CITY 
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Pengertian 6 dimensi utama smart city  

1. Smart living yang pada bahasa indonesia hayati yang cerdas merupakan 

konsep yang mengacu pada kualitas hayati serta kebudayaan rakyat dan 

tersedianya kebutuhan-kebutuhan, adanya keamanan, keselamatan, 

kemudahan serta ketenangan hayati. 

2. Smart governance yang pada bahasa indonesia tata kelola pemerintahan 

yang cerdas artinya pemerintahan mengeluarkan kebijakan ataupun prinsip-

Sumber : Giffinger, 2007 

GAMBAR 2. 2 

DEFINISI DAN INDIKATOR SMART CITY 



23 
 

 
 

prinsip aturan, humanisme, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, 

profesionalitas, serta akuntabilitas dan efektifitas dan efisiensi kebijakan. 

3. Smart economy yang pada bahasa indonesia ekonomi cerdas ialah konsep 

yang fokus di taraf perekonomian dan kesejahteraan finansial warga 

menggunakan pertumbuhan ekonomi yang baik serta pendapatan perkapita 

yang tinggi. 

4. Smart mobility yang dalam bahasa indonesia mobilitas cerdas artinya 

konsep yang fokus pada sistem konvoi yang memungkinkan terjadinya 

pemenuhan kebutuhan konvoi seminim mungkin serta secepat mungkin 

menggunakan bantuan TIK. 

5. Smart environment yang dalam bahasa indonesia lingkungan cerdas adalah 

konsep yang fokus di lingkungan yang menyampaikan ketenangan dimasa 

sekarang dan masa mendatang dan keberlanjutan lingkungan baik keadaan 

fisik juga non fisik. 

6. Smart people yang dalam bahasa indonesia warga cerdas ialah konsep yg 

focus pada manusia yang weel educated baik secara formal maupun non 

formal serta terwujud dalam individu atau komunitas-komunitas yang 

kreatif. 

2.2 Smart Mobility 

2.2.1 Pengertian Smart Mobility 

Smart mobility adalah salah satu indikator smart city, yaitu kota yang 

mengembangkan teknologi cerdas dalam bidang perhubungan dengan 

meminimalkan dampak sosial ekonomi dan lingkungan. Smart mobility juga sering 

didefinisikan sebagai sistem pergerakan yang memungkinkan terjadinya 

pemenuhan kebutuhan dengan pergerakan seminim mungkin dan secepat mungkin. 

Beberapa ahli mendefinisikan smart mobility sebagai berikut: 

TABEL II- 2 DEFINISI SMART MOBILITY 

No. Ahli Definisi 

1. Alberti, Elisa (2011) Kota Cerdas dengan Mobilitas Cerdas adalah kota yang 

pergerakannya "mudah". Ini memastikan ketersediaan yang baik 

dari alat transportasi umum yang inovatif dan berkelanjutan, 

mempromosikan penggunaan kendaraan dengan dampak 

lingkungan yang rendah. 
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No. Ahli Definisi 

2. California 

Department of 

Transportation, 

(2010) 

Smart Mobility menggerakkan orang dan barang sambil 

meningkatkan sumber daya ekonomi, lingkungan, dan manusia 

dengan menekankan perjalanan multi-modal yang nyaman dan 

mudah diakses yang aman dan beroperasi pada kecepatan yang 

sesuai. 

3. Giffinger, R., dkk, 

(2007) 

Kebijakan Smart Mobility (SM) fokus pada aksesibilitas lokal 

dan internasional serta ketersediaan teknologi informasi dan 

komunikasi serta sistem modern dan berkelanjutan. 

Sumber Olah data pustaka oleh peneliti tahun 2019 

2.2.2 Smart Mobility Pada Sistem Transportasi Makro 

Sistem transportasi makro merupakan sistem transportasi yang didalamnya 

terdiri dari sistem-sistem mikro seperti sistem kegiatan, sistem jaringan, sistem 

pergerakan, sistem kelembagaan 

A. Sistem Kegiatan 

Sistem ini merupakan pola kegiatan tataguna lahan yang terdiri dari 

sistem pola kegiatan sosial, ekonomi, kebudayaan, dan lain-lain. 

Kegiatan yang timbul dalam sistem ini membutuhkan pergerakan 

sebagai alat pemenuhan kebutuhan yang perlu dilakukan setiap hari 

yang tidak dapat dipenuhi oleh tataguna lahan tersebut. Besarnya 

pergerakan sangat terkait dengan jenis dan intensitas kegiatan yang 

dilakukan. 

B. Sistem Jaringan 

Pergerakan yang berupa pergerakan manusia dan atau barang 

tersebut membutuhkan moda transportasi (sarana) dan media 

(prasarana) tempat moda tersebut bergerak. Prasarana transportasi ini 

dikenal dengan sistem jaringan yang meliputi jaringan jalan raya, kereta 

api, terminal, bus, bandara dan pelabuhan laut. 

C. Sistem Pergerakan 

Interaksi antara sistem kegiatan dan sistem jaringan akan 

menghasilkan suatu pergerakan manusia/kendaraan. 

D. Sistem Kelembagaan 
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Untuk menjamin terjadinya pergerakan yang aman, nyaman, lancar, 

mudah dan handal dan sesuai dengan lingkungan. Maka diperlukan 

suatu sistem yang mengatur tiga sistem diatas. Sistem ini disebut sistem 

kelembagaan. 

Kedudukan konsep smart mobility dalam konsep transportasi makro 

adalah sebagai media yang membantu keselarasan antara sistem mikro 

yang ada didalam, konsep smart mobility akan membantu penyelesaian 

masalah pada sistem jaringan dan melancarkan proses pada sistem 

pergerakan dengan tetap mengikut sertakan sistem kelembagaan. 

2.2.3 Preseden Smart Mobility 

A. Kota Surabaya 

Kota surabaya merupakan ibukota dari provinsi jawa timur, kota 

surabaya merupakan salah satu kota di Indonesia yang sudah 

menerapkan smart mobility dalam pengaplikasian konsep smart 

mobility kota surabaya menerapkan beberapa teknologi infrastruktur 

antara lain SITS (Surabaya Intelligent Transport System), E-parkir 

dan E-dishub, selengkapnya sebagai berikut; 

1. Pengembangan ATCS (Adaptive Traffic Control System), yaitu 

manajemen lalu lintas dengan mengatur waktu lalu lintas yang 

disesuaikan (diadaptasi) sesuai dengan kondisi dan kebutuhan 

lalu lintas yang sebenarnya. 
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2. E-Dishub merupakan aplikasi yang memberikan informasi 

kepada masyarakat mengenai layanan informasi dan informasi 

lain dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Layanan informasi 

terkait terminal, bus kota, angkutan umum, jadwal bus, pengujian 

/ emisi, lalu lintas, informasi perizinan, dan lain-lain.  

Sumber : Dinas Perhubungan kota Surabaya 

Sumber : Dishub Kota surabaya 

GAMBAR 2. 3 

ATCS SURABAYA 

GAMBAR 2. 4 

E-DISHUB KOTA SURABAYA 
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3. Parkir elektronik yaitu penerapan parkir elektronik dari masa 

peralihan yaitu untuk memahami juru parkir tradisional dan 

pemanfaatan atau pemanfaatannya di masyarakat. 

B. Barcelona 

Barcelona merupakan ibukota negara Spanyol, Barcelona dalam 

mengaplikasikan konsep smart mobility memiliki beberapa cara 

seperti; 

1. Barcelona mempunyai Transports Metropolitan de 

Barcelona (TMB) yang merupakan salah satu bus yang 

paling ramah lingkungan di dunia, selain itu TMB juga 

dilengkapi dengan halte yang menggunakan panel solar 

untuk menyediakan energi bagi fasilitas halte seperti layar 

informasi and USB port. 

2. Barcelona mempunyai lahan parkir yang dilengkapi 

dengan sensor cahaya dan metal. Pengguna fasilitas 

tersebut juga dapat diakses dengan bantuan aplikasi 

ApparkB. Selain mendeteksi tempat parkir yang tersedia, 

aplikasi ApparkB juga digunakan sebagai alat 

pembayaran parkir. 

3. Barcelona dalam memudahkan mobilitas warganya 

menyediakan layanan Bicing. Layanan ini menyediakan 

Sumber : Dishub Kota Surabaya 

GAMBAR 2. 5 

E-PARKIR KOTA SURABAYA 
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6.000 sepeda yang tersebar di 400 tempat di Kota 

Barcelona. Setiap orang bisa memakai sepeda tersebut 

dengan membayar biaya tahunan dan melakukan transaksi 

menggunakan kartu/non tunai. Untuk mengecek 

ketersediaan sepeda dan tempat parkir, pengguna juga 

bisa memantaunya secara real time melalui aplikasi 

Bicing. 

C. London 

London merupakan ibukota dari Britania Raya, dalam 

pengaplikasiannya, Kota London menjalankan beberapa program 

seperti; 

1. Pemerintah Kota London mempunyai badan yang 

bertanggung jawab atas sistem transportasi di Kota 

London yang bernama Transport for London atau TfL. 

Beberapa moda transportasi yang diawasi oleh TfL antara 

lain adalah bus, Tube atau kereta listrik, London’s 

railways, dan trem. 

2. Setiap hari, penyandang disabilitas melakukan perjalanan 

1,3 juta kali, sedangkan mereka yang lebih dari 75 

bepergian 700.000 kali. Karenanya, Kota London 

menyediakan 8.500 bus ramah manusia. Terdapat fasilitas 

akses kursi roda dan iBus yang merupakan sistem audio 

visual yang dapat membantu penumpang dengan 

gangguan penglihatan atau pendengaran. Pusat Kontrol 

dan Komando Bus London juga melengkapi manajemen 

bus, yang merupakan pusat kendali 24 jam tanpa 

gangguan. 

3. London menjalankan rencana untuk modernisasi jalan. 

Hal ini untuk mengatasi kemacetan, selain itu proyek ini 

juga dilakukan untuk menciptakan ruang publik, 

mendukung pertumbuhan ekonomi, memperbaiki fasilitas 

pendukung pedestrian dan jalur khusus sepeda, serta 
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untuk membuat jalan-jalan di Kota London semakin aman 

dan menarik. 

  

D. Seoul 

Seoul merupakan ibukota negara korea selatan yang berusia lebih dari 

600 tahun. Saat ini penerapan konsep smart mobility di kota Seoul 

adalah sebagai berikut, 

1. Pada Kota Seoul Angkutan umumnya menggunakan 

energi ramah lingkungan. Terdapat juga bus yang 

menggunakan tenaga listrik dan didukung dengan 

infrastruktur canggih bernama OLEV (Online Electric 

Vehicle). Teknologi ini memungkinkan terbentuknya 

medan magnet untuk transfer energi listrik tanpa kabel ke 

kendaraan-kendaraan yang melewatinya. OLEV juga bisa 

mengenali kendaraan dan menghentikan fungsinya secara 

otomatis saat tidak digunakan. 

2. Terdapat sistem pembayaran elektronik maupun non tunai 

yang terpadu yang diterapkan untuk pembayaran 

angkutan umum. Sistem pembayarannya bernama 

Automated Fare Collection (AFC) memungkinkan 

pengguna angkutan umum untuk menikmati satu tarif 

perjalanan yang terpadu menggunakan bus 

dan subway selama waktu transfer antar moda 

transportasi tidak lebih dari 30 menit
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2.3 Sintesis Literatur 

Studi pustaka dilakukan dari berbagai ahli dan penelitian sebelumnya yang 

dijadikan dasar penelitian. Hasil tinjauan pustaka digunakan untuk menemukan 

variabel penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan. 

TABEL II- 3 SINTESIS LITERATUR 

Literatur Sumber Teori Variabel Output 

Indikator 

Smart 

Mobility 

 

Boy Cohen  1. Efficient Transport 

2. Multimodal Access 

3. Technology 

Infrastructure 

Merupakan 

indikator 

smart mobility 

Giffinger  1. Local accessibility 

2. (Inter-)national 

accessibility 

3. Availability of ICT- 

Infrastructure 

4. Sustainable, 

innovative and safe 

transport system 

Merupakan 

indikator 

smart mobility 

Faktor 

Penghalang 

tercapainya 

smart 

mobility 

Gunartin  1. Peraturan daerah 

2. Sumber daya 

manusia 

3. Anggaran 

4. Kesadaran 

Masyarakat 

Merupakan 

faktor 

penghalang 

tercapainya 

smart mobility 

Faktor 

Parameter 

Smart 

Mobility 

Nila Nurul 

Aini 

 1. Location efficiency 

2. Reliable mobility 

3. Health and safety 

4. Environmental 

stewardship 

5. Social equity 

6. Robust economy 

7. People 

Merupakan 

faktor 

parameter 

smart mobility 

Intelligent 

Transport 

System 

(Surabaya) 

Pemerintah 

Kota 

Surabaya 

 1. E-parkir 

2. E-dishub 

3. ATCS (area Traffic 

Control System) 

Penerapan 

Smart 

Mobility di 

kota Surabaya 

Sumber : Olah data pustaka oleh peneliti, 2019 
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Berdasarkan tinjauan pustaka di atas maka tujuan dan indikator penelitian disusun 

menjadi suatu proses yang berkaitan dengan data penelitian di lapangan. Tabel 

berikut menggambarkan tujuan dan indikator penelitian. 

TABEL II- 4 SASARAN DAN VARIABEL 

No. Sasaran Variabel Keterangan 

1. Memahami gambaran eksisting 

mobilitas di kecamatan Tanjung Karang 

Pusat 

Efficient transport Ketersediaan jalur 

sepeda 

Public transportation 

access 

Tersedianya jaringan 

transportasi umum 

Halte Ketersediaan akses 

ke informasi realtime 

pada halte 

Local accessibility 

 

Kepuasan 

masyarakat terhadap 

transportasi umum  

Smart payment Ketersediaan sistem 

pembayaran 

angkutan umum non 

tunai 

(Inter-)national 

accessibility 

Ketersediaan akses 

transportasi umum 

langsung menuju 

bandara 

Trotoar Ketersediaan fasilitas 

pejalan kaki seperti 

trotoar yang aman 

Kualitas angkutan 

umum 

Kepuasan dengan 

kualitas angkutan 

umum 

Jalur khusus 

transportasi umum 

Ketersediaan lajur 

khusus untuk 

transportasi umum 

Pemerintah Pengetahuan 

masyarakat terkait 

smart city merata 

Demand masyarakat Sosialisasi 

pemerintah tentang 

konsep smart city 

Social equity Semua orang 

memiliki status yang 

sama 

E-parkir Ketersediaan lahan 

parkir dengan sistem 

menggunakan e-

parkir 

E-dishub Ketersediaan layanan 

dinas perhubungan 

online 

ATCS (area Traffic 

Control System) 

Ketersediaan sistem 

ATCS pada 

persimpangan 
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No. Sasaran Variabel Keterangan 

2 Mengukur tingkat kesiapan kecamatan 

tanjung karang pusat dalam penerapan 

smart mobility  

Skoring gambaran 

eksisting mobilitas di 

Kecamatan Tanjung 

Karang Pusat 

Tingkat kesiapan 

tanjung karang pusat 

terhadap konsep 

smart city 

Sumber : Olah Data Pustaka Oleh Peneliti, 2020 

2.4 Penilaian Smart City 

2.4.1 Kondisi Ideal 

A. Boy Cohen 

Pada laman fast company berjudul The smartest Cities In the World 2015: 

Methodology, boy cohen menuliskan metode dalam mengukur smart city, boy 

cohen juga mengatakan tidak mudah menentukan jumlah indikator yang tepat 

untuk digunakan dalam kota pintar dikarenakan konsep yang sangat kompleks. 

Indikator dapat berkembang hingga 400 sesuai potensi yang ada, kali ini boy 

cohen menyederhanakan indikator menjadi 28 kemudian setelah bekerja sama 

meningkat menjadi 62 indikator, berikut indikatornya. 

TABEL II- 5 INDIKATOR SMART CITY 

Dimension Working Area Indicator 

Smart Environment Smart Buildings Sustainability-certified Buildings 

Smart homes 

Resources Management Energy 

Carbon Footprint 

Air quality 

Waste Generation 

Water consumption 

Sustainable Urban Planning Climate resilience planning 

Density 

Green Space per capita 

Smart Mobility Efficient Transport Clean-energy Transport 

Multi-modal Access Public Transport 

Technology Infrastructure Smart cards 

Access to real-time information 

Smart Government Online services Online Procedures 

Electronic Benefits Payments 

Infrastructure WiFi Coverage 

Broadband coverage 

Sensor Coverage 

Integrated health + safety operations 

Open Government Open Data 

Open Apps 
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Dimension Working Area Indicator 

Privacy 

Smart Economy Entrepreneurship & 

Innovation 

New startups 

R + D 

Employment levels 

Innovation 

Productivity GRP per capita 

Local and Global Conexion Exports 

International Events Hold 

Smart People Inclusion Internet-connected Households 

Smartphone penetration 

Civic engagement 

Education Secondary Education 

University Graduates 

Creativity Foreign-born immigrants 

Urban Living Lab 

Creative Industry Jobs 

Smart Living Culture and Well-being Life Conditions 

Gini Index 

Quality of life ranking 

Investment in Culture 

Safety Crime 

Smart Crime Prevention 

Health Single health history 

Life Expectancy 
Sumber : Boyd Cohen, 2014 

Masing-masing dari enam komponen Kota Cerdas di atas diberi rangkaian indikator 

yang mencerminkan upaya untuk mengukur setiap sub komponen. Setiap 

komponen berisi 3 sub komponen. Dengan demikian terdapat 18 total sub 

komponen dalam model, dan dengan 62 indikator, rata-rata menyisakan hampir 3,5 

indikator per sub komponen. Dengan menggunakan data berdasarkan lapangan lalu 

mengubah data menggunakan rumus matematika yang disebut skor-z, yang 

memungkinkan perbandingan data dalam unit yang berbeda (misalnya%, ton emisi 

GRK, dll.). Masing-masing dari 6 komponen kemudian diberi nilai maksimum 15 

dan hasilnya diubah sedemikian rupa sehingga kota dengan kinerja tertinggi di 

setiap kategori diberikan 15 poin. Jadi, jika satu kota memimpin di masing-masing 

dari enam komponen, kota tersebut akan memperoleh skor maksimum 90 poin. 

2.5 Penilaian smart mobility 

Namun itu adalah perhitungan smart city secara keseluruhan, berbeda dengan 

penelitian ini yang hanya membahas tentang smart mobility oleh karena itu kita 
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akan mencoba untuk melihat bagian dimensi smart mobilitynya yaitu sebagai 

berikut 

TABEL II- 6 INDIKATOR SMART MOBILITY BOY COHEN 

Dimensi Working area Indicator 

Smart Mobility Efficient Transport 

 

Clean-energy transport 

 

Multimodal Access Public Transport 

Technology Infrastructure Smart cards 

Access to real-time 

information 

Sumber : Boy Cohen 

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa terdapat 4 indikator untuk mewakili 

penilaian dimensi smart mobility. Dengan perhitungan maksimal skor untuk satu 

dimensi adalah 15, jadi nilai maksimumnya adalah 15 

 

B. Pratiwi, Alfariani 

Pada penelitian tingkat Kesiapan Kota Surakarta Terhadap Dimensi Mobilitas 

Cerdas, penelitian menggunakan analisis skoring dengan melihat beberapa 

indikator yaitu 

TABEL II- 7 INDIKATOR SMART CITY ALFARIANI PRATIWI 

Variabel Parameter 
Indikator 

Sangat Siap  Siap bersyarat  Tidak Siap  

Aksesibilitas 

Lokal 

Banyaknya 

jaringan 

transportasi 

Jaringan 

angkutan 

umum 

memenuhi 

<33,3% 

wilayah 

Jaringan 

angkutan umum 

memenuhi 

33,3%-66,6% 

Jaringan 

angkutan 

umum 

memenuhi 

>66,6% 

wilayah 

 Kepuasan 

terhadap akses 

transportasi 

umum 

Kepuasan 

terhadap akses 

transportasi 

umum tinggi 

Kepuasan 

terhadap akses 

transportasi 

umum cukup 

Kepuasan 

terhadap akses 

transportasi 

umum rendah 

 Kepuasan 

terhadap 

Kepuasan 

terhadap 

Kepuasan 

terhadap kualitas 

Kepuasan 

terhadap 
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Variabel Parameter 
Indikator 

Sangat Siap  Siap bersyarat  Tidak Siap  

kualitas 

angkutan umum 

kualitas 

angkutan 

umum tinggi 

angkutan umum 

cukup 

kualitas 

angkutan 

umum rendah 

Akses Multi 

moda 

Ketersediaan 

moda yang 

terintegrasi 

Moda 

terintegrasi 

secara penuh 

Moda terintegrasi 

hanya bus dan 

pesawat 

Tidak ada 

moda yang 

terintegrasi 

Aksesibilitas 

Internasional 

Ketersediaan 

akses 

transportasi 

umum menuju 

bandara 

Akses ke 

bandar udara  

melalui seluruh 

jaringan 

transportasi 

umum  

Akses ke bandar 

udara melalui 

salah satu 

jaringan 

transportasi 

Akses menuju 

bandar udara 

tidak dapat 

melalui 

jaringan 

transportasi 

umum 

Infrastruktur 

Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi 

 

Ketersediaan 

smart card 

Adanya sistem 

pembayaran 

kartu cerdas 

dan optimal 

pada 

transportasi 

umum 

Adanya sistem 

pembayaran 

kartu cerdas pada 

transportasi 

umum namun 

belum optimal 

Tidak ada 

sistem kartu 

cerdas 

 Ketersediaan 

akses ke 

informasi real 

time 

Terdapat akses 

real-time 

informasi 

mengenai 

kondisi lalu 

lintas dan 

informasi real 

time yang 

disediakan 

transportasi 

umum 

Hanya terdapat 

salah satu 

(informasi real 

time kondisi lalu 

lintas atau posisi 

transportasi 

umum) 

Tidak ada 

informasi real 

time yang 

tersedia 

Transportasi 

Berkelanjutan 

dan Aman 

Ketersediaan 

fasilitas 

bersepeda 

Terdapat jalur 

sepeda di 

seluruh 

wilayah 

Terdapat jalur 

sepeda di 

sebagian wilayah 

Tidak terdapat 

jalur sepeda di 

wilayah 
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Variabel Parameter 
Indikator 

Sangat Siap  Siap bersyarat  Tidak Siap  

 Keberadaan 

jalur khusus 

transportasi 

Adanya lajur 

khusus 

transportasi 

umum dan 

prioritas 

keselamatan 

pejalan kaki 

yang disertai 

kemudahan 

bagi 

penyandang 

cacat 

Hanya terdapat 

salah satu (lajur 

khusus untuk 

transportasi 

umum atau 

prioritas 

keselamatan 

pejalan kaki yang 

disertai 

kemudahan bagi 

penyandang 

cacat) 

Tidak terdapat 

lajur khusus 

untuk 

transportasi 

umum dan 

prioritas 

keselamatan 

pejalan kaki 

yang disertai 

kemudahan 

bagi 

penyandang 

caca 

        Sumber : Alfariani Pratiwi 

Untuk perhitungan menggunakan skor perhitungan rentan dengan rumus 

Rentangan = Skor tertinggi – Skor terendah 

     Banyak kategori 

Dalam penelitian ini variabel penelitian dilihat dari para ahli, kota preseden 

smart mobility dan juga peneliti sebelumnya sehingga disusunlah variabel 

penelitian sebagai berikut 

TABEL II- 8 SINTESIS VARIABEL 

Variabel 

penelitian 
Parameter 

Indikator 

Sangat siap Cukup siap Tidak siap 

Efficient 

Transport 

Ketersediaan 

jalur sepeda 

Terdapat jalur 

sepeda di seluruh 

wilayah studi 

Terdapat jalur 

sepeda di sebagian 

wilayah studi 

Tidak terdapat 

jalur sepeda di 

wilayah studi 

Public 

Transportation 

acces 

Tersedianya 

jaringan 

transportasi 

umum 

Jaringan 

angkutan umum 

memenuhi 

<33,3% wilayah 

Jaringan angkutan 

umum memenuhi 

33,3%-66,6% 

Jaringan 

angkutan 

umum 

memenuhi 

>66,6% 

wilayah 

Halte Ketersediaan 

akses ke 

Adanya 

informasi real-

Hanya terdapat satu 

halte yang 

Tidak ada 

informasi real 
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Variabel 

penelitian 
Parameter 

Indikator 

Sangat siap Cukup siap Tidak siap 

informasi 

realtime pada 

halte 

time mengenai 

kondisi lalu 

lintas dan 

informasi real 

time yang 

disediakan di 

halte 

menyediakan 

(informasi real time 

kondisi lalu lintas 

atau posisi 

transportasi umum) 

time yang 

tersedia pada 

halte 

Local 

accessibility 

 

Kepuasan 

terhadap 

angkutan umum 

Kepuasan 

terhadap 

angkutan umum 

tinggi 

Kepuasan terhadap 

angkutan umum 

sedang 

Kepuasan 

terhadap 

angkutan 

umum rendah 

Smart payment Ketersediaan 

sistem 

pembayaran 

angkutan umum 

non tunai 

Terdapat sistem 

pembayaran non 

tunai yang 

optimal pada 

transportasi 

umum 

Terdapat sistem 

pembayaran non 

tunai namun belum 

optimal pada 

transportasi umum  

Tidak ada 

sistem 

pembayaran 

non tunai  

(Inter-

)national 

accessibility 

Ketersediaan 

akses transportasi 

umum langsung 

menuju bandara 

Akses langsung 

menuju bandar 

udara dapat 

melalui jaringan 

transportasi 

umum kereta api 

dan bus kota 

Akses langsung 

menuju bandar 

udara hanya dapat 

melalui salah satu 

jaringan 

transportasi umum 

dari kereta atau bus 

kota 

Akses 

langsung 

menuju bandar 

udara tidak 

dapat melalui 

jaringan 

transportasi 

umum 

Trotoar Ketersediaan 

fasilitas pejalan 

kaki seperti 

trotoar yang 

aman 

Trotoar aman 

untuk pejalan 

kaki dan disertai 

kemudahan bagi 

penyandang 

cacat 

Trotoar aman untuk 

pejalan kaki namun 

tidak bagi 

penyandang cacat 

Trotoar tidak 

aman untuk 

pejalan kaki 

dan bagi 

penyandang 

cacat  

Kualitas 

angkutan 

umum 

Kepuasan 

terhadap kualitas 

angkutan umum 

Kepuasan 

terhadap kualitas 

angkutan umum 

tinggi 

Kepuasan terhadap 

kualitas angkutan 

umum cukup 

Kepuasan 

terhadap 

kualitas 
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Variabel 

penelitian 
Parameter 

Indikator 

Sangat siap Cukup siap Tidak siap 

angkutan 

umum rendah 

Jalur khusus 

transportasi 

umum 

Ketersediaan 

lajur khusus 

untuk 

transportasi 

umum 

Terdapat lajur 

khusus untuk 

transportasi 

umum 

Hanya  terdapat  

salah satu (lajur 

khusus untuk 

transportasi umum 

Tidak terdapat 

lajur khusus 

untuk 

transportasi 

umum 

Pemerintah Pengetahuan 

masyarakat 

terkait smart city 

merata 

Seluruh 

masyarakat 

mengetahui 

tentang smart 

city 

Setengah dari 

masyarakat 

mengetahui tentang 

smart city 

Hanya 

beberapa orang 

yang 

mengetahui 

tentang smart 

city 

Demand 

Masyarakat 

Sosialisasi dari 

pemerintah atas 

dicanangkannya 

konsep smart city 

Permintaan atas 

konsep smart city 

tinggi 

Permintaan atas 

konsep smart city 

sedang 

Permintaan 

atas konsep 

smart city 

rendah 

Social equity Semua orang 

memiliki status 

yang sama 

Tidak ada 

perbedaan sosial 

masyarakat 

dalam 

melakukan 

mobilitas 

Terdapat beberapa 

kejadian yang 

membedakan 

golongan tertentu 

Terdapat 

perbedaan 

sebagai 

pengguna yang 

didasari sosial 

E-parkir Ketersediaan 

lahan parkir 

dengan sistem 

menggunakan e-

parkir 

Terdapat sistem 

e-parkir di 

seluruh kawasan 

parkir 

Sebagian lahan 

parkir 

menggunakan 

sistem  

Tidak ada 

lahan parkir 

dengan sistem 

e-parkir 

E-dishub Ketersediaan 

layanan dinas 

perhubungan 

online 

Terdapat layanan 

dinas 

perhubungan 

secara online 

Terdapat layanan 

dinas perhubungan 

online namun tidak 

dapat diakses 

semua orang 

Tidak terdapat 

layanan dinas 

perhubungan 

online 
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Variabel 

penelitian 
Parameter 

Indikator 

Sangat siap Cukup siap Tidak siap 

ATCS 

(adaptive 

Traffic Control 

System) 

Ketersediaan 

sistem ATCS 

pada 

persimpangan 

Tersedianya 

system ATCS 

pada seluruh 

persimpangan  

Tersedia ATCS di 

salah satu titik di 

wilayah 

Tidak terdapat 

system ATCS 

di wilayah 

tersebut 

Sumber : Olah Data Oleh Peneliti, 2020 

Dalam mengukur tingkat kesiapan Kecamatan Tanjung Karang Pusat dalam 

menerapkan konsep smart mobility kita perlu mengukurnya berdasarkan gambaran 

mobilitas yang telah kita cari sebelumnya. Tingkat kesiapannya akan dianalisis 

dengan menggunakan teknik pembobotan dan skoring, kemudian akan diukur 

dengan skala likert dan menggunakan tiga tingkatan. Skor 1 untuk tingkatan 

terendah dan 3 untuk tingkatan tertinggi. Skala likert tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Siap  : 3 

b. Cukup siap : 2 

c. Tidak siap : 1 

Perhitungan Nilai Skor 

a) Menghitung skor tertinggi yaitu 45 

b) Menghitung skor terendah yaitu 15 

c) Menghitung selisih skor tertinggi dan terendah yaitu 30 

d) Menentukan rentang untuk masing masing kategori. Caranya adalah jumlah 

selisih skor tertinggi dengan skor terendah dibagi banyaknya kategori. Maka 

formulasinya adalah sebagai berikut: 

Rentangan = Skor tertinggi – Skor terendah 

     Banyak kategori 

Jadi  rentangan masing-masing kategori adalah 10, ini berarti setiap 

kategori memuat 10 skor. 

e) Menentukan skor masing–masing kategori, berdasarkan hasil perhitungan 

skor masing–masing adalah 4 poin. Skor untuk setiap kategori dapat dimulai 

dari skor terendah atau skor tertinggi, seperti di bawah ini: 
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Tidak Siap : 15-25 

Cukup siap : 26–36 

Sangat siap : 37–45 

  


