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BAB 1  PENDAHULUAN 
1  

 

1.1  Latar Belakang 

Banjarmasin dikenal sebagai Kota Seribu Sungai. Kehidupan ditepi sungai 

sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat Banjarmasin. Angkutan umum di 

Banjarmasin selain dilayani oleh angkutan darat juga angkutan sungai, seperti 

jukung (perahu) dan kelotok (perahu bermotor). Angkutan sungai pada 

perkembangan awal transportasi di Banjarmasin memiliki peranan yang penting 

sebagai kendaraan yang dominan digunakan oleh masyarakat, baik untuk keperluan 

perjalanan sehari-hari maupun untuk keperluan niaga (Petersen, 2000). Minat 

masyarakat untuk menggunakan angkutan sungai dalam perkembangannya semakin 

menurun dibandingkan dengan penggunaan angkutan darat. Penurunan tersebut 

terlihat dari semakin berkurangnya jumlah angkutan sungai pada tahun 2009 

sebanyak 416 buah menjadi 82 buah pada tahun 2014 (SIPDS, 2015). Sari (2008) 

mendeskripsikan terjadi penurunan penggunaan angkutan sungai dengan maksud 

bekerja sebesar 25 %, maksud sekolah 8,9 %, dan maksud belanja menurun 10,5 %. 

Peran angkutan sungai memiliki keunggulan yang layak dipertimbangkan. 

Berdasarkan aspek biaya, pembangunan infrastruktur lebih murah, karena sungai-

sungai dan antasan (kanal yang umumnya dibuat pada jaman pendudukan Belanda) 

di Banjarmasin telah membentuk suatu jaringan dan memiliki lebar yang cukup. 

Jaringan sungai di Banjarmasin tersebut menghubungkan daerah-daerah 

permukiman ke pusat-pusat kegiatan. Keunggulan dari aspek lalu lintas sungai yang 

lebar ditunjukkan pada Gambar 1.1. Sungai memiliki lebar yang cukup besar seperti 

Sungai Martapura kurang lebih 150 m, Sungai Kuin dan Kerokan antara 25 m dan 

40 m dengan kedalaman antara 2,4 m dan 4 m. Sungai yang lebar dan kedalaman 

yang mencukupi memungkinkan untuk meningkatkan volume lalu lintas sungai. 

Secara sosio-kultural angkutan sungai ini lebih akrab dengan kehidupan masyarakat, 

terutama masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai Barito dan sungai 

Martapura. Fakta menunjukkan bahwa keunggulan angkutan sungai yang dimiliki 

tidak diiringi dengan tindak lanjut untuk menjaga keberlanjutannya. Kondisi 

angkutan umum sungai tidak ada pengembangan dari tahun ke tahun.  
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Gambar 1.1.   Gambaran Kondisi Sungai yang Lebar di Kota Banjarmasin (Maret 2013) 

Penurunan minat penumpang salah satunya dikarenakan aspek pelayanan, 

seperti kurang terjamin keselamatan, gangguan cuaca dan gelombang, kenyamanan 

penumpang yang dirasa kurang, serta bentuk/desain angkutan sungai dan fasilitas 

yang tidak memudahkan aksesibilitas pergerakan (Duan et al., 2010; Ria dan 

Radam, 2007). Ketidakmudahan aksesibilitas tersebut ditunjukkan pada Gambar 1.2.  

 
Gambar 1.2.   Kondisi Dermaga Eksisting yang Kurang Baik (Ria dan Radam, 2007) 
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Kondisi dermaga eksisting yang tidak bisa disesuaikan dengan fenomena 

pasang surut sungai mengakibatkan penumpang sulit untuk naik/turun ke perahu 

pada saat air pasang turun. Akses masuk ke perahu yang tidak dirancang khusus 

sehingga menyulitkan gerak penumpang ditunjukkan pada Gambar 1.3. 

 
Gambar 1.3.   Kondisi Akses Keluar Masuk Angkutan Sungai (Maret 2013) 

Ketidaknyamanan kondisi angkutan sungai semakin terasa bagi pengguna 

yang kurang biasa menggunakan angkutan sungai, baik pada saat muat maupun di 

dalam kendaraannya. Ketidaknyamanan dapat dicontohkan pada Gambar 1.4, yang 

memperlihatkan bagaimana calon penumpang harus melompat turun melalui atap 

perahu atau harus merunduk masuk melewati jendela. Pengguna yang sudah terbiasa 

menggunakan perahu lebih memilih untuk menumpang di atap perahu daripada 

ruangan duduk yang sudah disediakan dengan risiko keselamatan yang rendah 

seperti ditunjukkan pada Gambar 1.5. Keselamatan penumpang padahal menurut 

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 

(Pasal 1 ayat 33) merupakan salah satu persyaratan kelaikan kapal. 

 
Gambar 1.4.   Akses yang Tidak Nyaman (Ria dan Radam, 2007) 

 
Gambar 1.5.   Pengguna Cenderung di Atap Angkutan Sungai (Agustus 2012) 



 

4 
 

Angkutan sungai yang digunakan harus memenuhi persyaratan kelaikan kapal 

ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan 

Perairan (Pasal 52 ayat 2). Lebih lanjut, seharusnya angkutan sungai menurut  

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran harus 

memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan diarahkan untuk 

memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang secara massal melalui 

perairan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman, dan 

berdaya guna, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat (Pasal 5 ayat 

6). Hal ini selaras dengan maksud dan tujuan Sistem Transportasi Nasional 

(Sistranas) sebagai pedoman pengaturan dan pembangunan transportasi agar dicapai 

penyelenggaraan transportasi nasional yang efektif dan efisien (Dephub, 2005). 

Sistranas mengharuskan angkutan sungai dapat menjamin keselamatan, aksesibilitas 

tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat 

waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, kadar polusi yang rendah, beban 

publik rendah, dan memiliki utilitas yang tinggi dalam satu kesatuan jaringan 

transportasi nasional. 

Permasalahan lain terjadi pada transportasi jalan. Pesatnya pertumbuhan 

kendaraan yang tidak seimbang dengan peningkatan kapasitas ruas jalan 

menimbulkan masalah klasik dalam transportasi, seperti perlambatan atau 

kemacetan terutama di pusat kota. Biaya transportasi menjadi meningkat, sementara 

untuk membangun jaringan jalan baru diperlukan biaya yang sangat besar. 

Pengembangan angkutan umum sungai merupakan salah satu alternatif untuk 

mengatasi masalah transportasi perkotaan. Pengembangan itu seiring dengan 

program Pemerintah Kota Banjarmasin yang ingin menghidupkan kembali angkutan 

sungai sebagai angkutan umum sehari-hari. Upaya mencapai program terlihat dari 

langkah-langkah perbaikan/normalisasi sungai-sungai/antasan oleh Pemerintah Kota 

Banjarmasin. Keberadaan jaringan sungai yang luas dan banyak sejajar dengan 

jaringan jalan menjadi keuntungan dalam mendukung program ini. Angkutan sungai 

selayaknya bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi dan dapat bersinergi 

pada tatanan angkutan perkotaan di Banjarmasin. Cakupan jaringan sungai di Kota 

Banjarmasin seperti ditunjukkan pada Gambar 1.6. 
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Gambar 1.6.   Peta Jaringan Jalan dan Sungai di Kota Banjarmasin 

Usaha untuk mengembalikan kondisi agar masyarakat mau menggunakan 

angkutan sungai menjadi permasalahan yang tidak sederhana. Kondisi ini ditambah 

dengan persepsi masyarakat yang berkembang terhadap angkutan sungai sudah 

menurun. Hal tersebut terlihat dengan adanya indikasi masyarakat yang cenderung 

meninggalkan angkutan umum sungai. Banyak faktor yang harus diperhatikan agar 

angkutan sungai tersebut dapat diterima kembali, dan dapat berkompetisi dengan 

angkutan jalan yang dominan digunakan. Faktor tersebut tidak hanya faktor objektif 

yang terukur tetapi harus diperhatikan juga faktor subjektif yang sulit terukur. 

Faktor objektif dapat berupa waktu perjalanan, biaya perjalanan, dan sosio-
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demografi. Faktor subjektif adalah bentuk pendapat yang berkembang dalam 

komplikasi kehidupan nyata karena heterogenitas individu yang tercermin dalam 

bentuk perilaku. Bentuk perilaku yang berbeda dapat berupa preferensi yang tidak 

sama untuk keamanan, kenyamanan, dan fleksibilitas (Johansson et al., 2006; Wei 

dan Kao, 2010) yang juga dapat berpengaruh terhadap penentuan pilihan.  

Kompleksitas faktor subyektif dalam pemilihan ini menjadi isu transportasi 

yang kini semakin diminati masyarakat transportasi (Anable, 2005; Dugundji et al., 

2011). Dugundji et al. (2011) selanjutnya memaparkan bahwa studi ke depan yang 

melibatkan interaksi intra-keluarga, interaksi sosial baik antar individu maupun 

lingkungan untuk menjelaskan motivasi, karakteristik, dan perilaku perjalanan 

merupakan cara yang dapat meningkatkan ketepatan dalam menjelaskan model 

pemilihan moda. Faktor subjektif ini dapat dikategorikan dalam faktor pengaruh 

psikologi. Cervero (2002) lebih lanjut mengistilahkan faktor subyektif dalam 

kelompok variabel preferensi sikap dan gaya hidup.  

Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa model pemilihan yang dibentuk 

dengan memperhatikan faktor subyektif menghasilkan model yang lebih signifikan. 

Penelitian-penelitian yang ada tersebut lebih banyak diaplikasikan untuk pemilihan 

moda darat (Choo dan Mokhtarian, 2004; Johansson et al., 2006; Holz-Rau dan 

Scheiner, 2010). Sebagai ilustrasi, Choo dan Mokhtarian (2004) menggunakan 

kondisi frustasi (tidak ada pilihan) dan status seseorang dalam model khusus untuk 

pilihan kendaraan pribadi. Model yang melibatkan kendaraan pribadi dan angkutan 

umum dilakukan oleh Holz-Rau dan Scheiner (2010) dengan memperhitungkan 

pengaruh orientasi hidup dan tingkat sosial, sedangkan Johansson et al. (2006) 

memperlihatkan bahwa pengaruh sikap dan kepribadian terhadap kondisi ramah 

lingkungan, rasa aman, nyaman, mudah, dan fleksibel meningkatkan signifikansi 

model pemilihan. Pemilihan yang dilakukan antar moda darat khusus antar angkutan 

umum dilakukan oleh Paulley et al. (2006) dengan memasukkan atribut kualitas 

pelayanan selain faktor tarif, pendapatan, dan kepemilikan kendaraan untuk 

menjelaskan model kebutuhan angkutan umum. Kualitas pelayanan yang dimaksud 

meliputi waktu dalam kendaraan, kondisi tempat tunggu, kondisi angkutan, 

kemudahan perpindahan, dan informasi keberangkatan. Secara spesifik, atribut yang 

digunakan untuk menggambarkan kondisi angkutan yang dikompetisikan, seperti; 
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kebersihan, keamanan, dan kenyamanan, dilakukan oleh Rigas (2009) dan dell’Olio 

et al.(2011). Semua hasil penelitian tersebut menegaskan peran faktor subjektif yang 

besar dalam mempengaruhi model yang didapat, terutama untuk kasus pemilihan 

moda yang sama (darat).  

Studi yang menelaah pemilihan yang melibatkan moda darat dan moda 

sungai di Indonesia dengan penekanan pengaruh faktor subyektif pada model yang 

dibangun belum ada. Faktor subyektif pada pemilihan moda yang sama belum tentu 

dapat langsung diterapkan untuk model pemilihan moda yang berbeda (sungai dan 

darat). Hal itu dikarenakan orientasi perilaku individu berbeda-beda dalam 

menyikapi pilihan (Kitamura, 2010). Orientasi perilaku setiap individu sebagai 

implimentasi sikap yang nampak (Azwar, 1995). Sikap menjadi kebiasaan akan 

membentuk gaya hidup individu tersebut. Gaya hidup dari suatu daerah berbeda-

beda. Banyak aspek yang mempengaruhi gaya hidup itu sendiri, baik dari diri 

sendiri maupun dari lingkungan sosial (Næss, 2005). Gaya hidup akan membentuk 

karakter individu dalam menentukan sikap pilihan, atau dalam artian gaya hidup 

dapat menjadi salah satu faktor pengaruh dalam permodelan pilihan. Faktor gaya 

hidup ini banyak diaplikasikan dalam model pemilihan lokasi perumahan (Walker 

dan Li, 2007; Frenkel et al., 2012), model pemilihan terhadap tipe kendaraan pribadi 

(Choo dan Mokhtarian, 2004) yang lebih bersifat properties, atau gaya hidup berupa 

gaya mobilitas (mobility style) terhadap pilihan moda perjalanan (Holz-Rau dan 

Scheiner, 2010). Faktor pengaruh gaya hidup terhadap perilaku perjalanan individu 

dapat pula dikategorikan berdasarkan tujuan perjalanan, seperti bekerja atau rekreasi 

(Scheiner, 2010). Semua riset tersebut memperlihatkan bahwa faktor gaya hidup 

memiliki tingkat pengaruh yang signifikan terhadap model yang dibentuk.  

Hendricks dan Hatch (2006) mengutarakan bahwa gaya hidup dibagi dalam 3 

(tiga) dimensi, yaitu dimensi kognisi, dimensi kondisi, dan dimensi perubahan. 

Dimensi kognisi umumnya dipahami sebagai skema mental atau pola berpikir yang 

digunakan untuk membuat, membenarkan, atau merasionalisasi pilihan. Gaya hidup 

berdimensi kognisi ini dapat diidentifikasi sebagai subyektivitas dan pertimbangan-

pertimbangan yang berhubungan dengan ‘identitas diri’, seperti sifat ego, gengsi, 

dan malu menjadi ukuran (Chaplin, 1997). Dimensi kognisi ini menjadi salah satu 

komponen struktur sikap dan dapat terukur dari perilaku pada situasi dan keadaan 
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yang memungkinkan (Azwar, 1995). Dimensi kondisi dipahami dalam hal keadaan 

internal dan eksternal. Keadaan internal seperti faktor keturunan, kecerdasan, dan 

faktor kepribadian. Keadaan eksternal seperti keluarga, interaksi mitra, atau 

hubungan sosial yang mempengaruhi perilaku. Dimensi ketiga gaya hidup berasal 

dari kombinasi karakteristik psikologis internal dan faktor setempat.  

Faktor gaya hidup yang digunakan sebagai faktor pengaruh pada riset-riset 

model pemilihan moda yang ada dapat dikategorikan sebagian besar dalam gaya 

hidup dengan dimensi ‘kondisi’ (Salomon dan Ben-Akiva, 1983; Cervero, 2002; 

Krizek dan Waddell, 2002; Lanzendorf, 2002; Walker dan Li, 2007; Lin et al., 

2009). Hal itu dapat diterima karena pendekatan lokasi yang ditinjau memiliki kultur 

masyarakat yang sudah dapat memahami pentingnya transportasi yang baik, 

sehingga skema mental seperti apriori negatif, gengsi, merasa malu dari 

masyarakatnya dapat diabaikan. Riset yang meninjau pada penekanan gaya hidup 

berdimensi ‘kognisi’ dilakukan oleh Schwanen dan Mokhtarian (2005) terutama 

pengaruh alasan memilih karena status, workaholic, orientasi berkeluarga/ 

bermasyarakat, dan frustrasi terhadap hubungan pemilihan moda dengan lingkungan 

permukiman. Pendekatan lokasi yang ditinjau pada riset tersebut adalah sama seperti 

riset-riset gaya hidup berdimensi ‘kondisi’. Riset yang hanya terfokus pada salah 

satu dimensi gaya hidup saja mengakibatkan model yang dihasilkan tidak dapat 

menjelaskan secara langsung pengaruh dimensi gaya hidup lainnya. Permisalan pada 

riset yang meninjau gaya hidup berdimensi ‘kondisi’ saja, tentu menjadi kesulitan 

untuk menjelaskan fenomena pilihan dikarenakan sikap individu (dimensi ‘kognisi’) 

dan begitu pula sebaliknya. Keadaan ini tentunya menjadi kelemahan model yang 

dirasakan pada saat gaya hidup dipengaruhi oleh kedua dimensi. Model tidak dapat 

menerangkan dimensi yang dominan dalam membentuk gaya hidup itu sendiri. 

Kedua dimensi tersebut sering didapat pada kultur masyarakat daerah berkembang 

yang masih mencari jati dirinya, selain gaya hidup pada dimensi ‘kognisi’ yang 

masih kental dirasakan, juga dipengaruhi oleh faktor sosial baik dalam bentuk 

budaya atau karakter masyarakat. Pengaruh kedua aspek tersebut yang membentuk 

sikap (Azwar,1995; Festinger,1954; Klöckner dan Matthies, 2004; Walgito, 2011). 

Oleh karena itu, penelitian dengan melibatkan keseluruhan dimensi gaya hidup perlu 

dilakukan untuk menjelaskan fenomena pemilihan akibat pengaruh gaya hidup.  
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Contoh gaya hidup di Kota Banjarmasin, dengan masyarakat yang terbentuk 

dari beberapa etnis dan mengalami proses Melayunisasi memiliki karakter yang 

memiliki “sisi lemah” sebagai sebuah stigma negatif terhadap perilaku masyarakat. 

Karakteristik masyarakat Banjar yang memandang manusia memiliki kesetaraan 

sehingga mereka memiliki sifat dinamis dan mandiri, justru terkesan susah diatur, 

susah diajak disiplin, dan lebih terkesan bebas memilih berdasarkan untung-

ruginya/berperilaku dagang (Daud, 2002). Daud (2002) lebih lanjut menjelaskan 

perilaku masyarakat Banjar yang individual kompetitif ini tidak mudah menerima 

atau mengakui pendapat orang lain walaupun menghasilkan sesuatu yang baik. 

Pengaruh lingkungan yang masih kental memunculkan sikap tidak punya pendirian 

atau sikap berdasarkan kebiasaan orang banyak/kelompok/panutan/tokoh. Sikap ini 

terlihat dalam aktivitas sehari-hari, seperti perilaku dalam pergaulan, berpakaian, 

berlalu lintas, dan kebersihan lingkungan (Wajidi, 2010) yang mengindikasikan 

sebagai preferensi sikap atau gaya hidup. Gaya hidup ini melekat pada perilaku 

pilihan sehari-hari termasuk dalam pemilihan moda sebagai alat angkut. Fenomena 

sikap seperti ini tidak dapat diterangkan dalam model-model riset yang ada. 

Berdasarkan tipikal dari karakteristik masyarakat tersebut bila diaplikasikan 

dalam suatu model pemilihan terhadap angkutan sungai yang sudah mengalami 

pengucilan sosial (Goenmiandari et al., 2010), maka perlu penelaahan yang lebih 

mendalam dengan memperhatikan tidak hanya faktor gaya hidup berdimensi 

‘kondisi’ tetapi juga secara bersama-sama dengan faktor gaya hidup berdimensi 

‘kognisi’ sebagai salah satu atribut yang diperhitungkan. Oleh karena itu, penelitian 

ini perlu dilakukan untuk melihat seberapa jauh faktor gaya hidup tersebut 

memberikan kontribusi pengaruh terhadap penjelasan ketepatan model pemilihan 

moda. Pilihan lokasi di Banjarmasin menjadi penting untuk melihat kultur (gaya 

hidup) yang terindikasi masih ada dalam masyarakat dengan pilihan moda yang 

memungkinkan terjadi perilaku tersebut. Karakter masyarakat Banjarmasin sebagai 

perpaduaan beberapa etnis dapat menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia 

pada umumnya. Model pemilihan moda yang didapat diharapkan dapat menjelaskan 

fenomena angkutan sungai sebagai moda yang dikompetisikan baik dari sisi 

struktural maupun psikologikal sebagai bagian dari sistem transportasi. 
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1.2  Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang berhubungan dengan ukuran penerimaan angkutan sungai 

dalam model pemilihan moda transportasi sungai di Kota Banjarmasin akibat 

pengaruh dari gaya hidup dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1) Ditinjau terhadap kondisi angkutan sungai eksisting hampir tidak ada 

peningkatan baik dari sisi tampilan (fisik), teknologi, maupun pelayanan 

sehingga menyulitkan pelaku pergerakan. Keadaan kondisi fisik angkutan ini, 

yang sangat ketinggalan jauh dengan perkembangan moda darat, menjadi salah 

satu faktor ketidak-nyamanan masyarakat untuk menggunakannya. Kekurangan 

fisik angkutan sungai tersebut, seperti fasilitas tempat duduk yang kurang baik, 

akses masuk/keluar yang tidak tersedia secara khusus, kapasitas muat, serta 

kestabilannya pada saat bergerak, masih memungkinkan untuk diperbaiki. 

2) Terjadinya penurunan minat masyarakat untuk menggunakan angkutan sungai 

selain akibat interaksi sosial (gaya hidup berdimensi ‘kondisi’), seperti 

mengikuti orang banyak, pengaruh lingkungan, atau kebiasaan keluarga, juga 

diindikasikan akibat mental atau pola pikir manusia (gaya hidup berdimensi 

‘kognisi’), seperti apriori, keegoan, malu, dan gengsi. Faktor- faktor gaya hidup 

tersebut tidak pernah dihubungkan secara langsung dengan perubahan perilaku 

perjalanan melalui penerimaan tindakan manajemen kebutuhan seperti kebijakan 

penetapan biaya, waktu, dan pelayanan.  

3) Karakteristik masyarakat yang spesifik, seperti individual kompetitif (Daud, 

2002) dan egalitarian (Noerid, 1996), tidak serta merta dapat diterangkan oleh 

model-model pemilihan berbasis gaya hidup yang ada. Model pemilihan moda 

yang ada belum mempertimbangkan atribut gaya hidup dimensi kognisi (sikap) 

sebagai variabel independen dalam utilitas moda pilihan. 

4) Masukan rekomendasi yang berorientasi ke angkutan sungai, terutama yang 

berhubungan dengan perubahan gaya hidup pada dimensi ‘kognisi’, seperti 

perbaikan mental atau pola pikir serta opini masyarakat yang mempengaruhi 

gaya hidup individu belum ada. 
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1.3  Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang terkait dengan pengaruh faktor gaya 

hidup terhadap pemilihan angkutan sungai, maka dapat diuraikan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1) Bagaimana bentuk tipikal desain perahu angkutan sungai yang dikehendaki oleh 

masyarakat? 

2) Bagaimana menentukan faktor-faktor gaya hidup yang digunakan sebagai 

atribut yang dapat mempengaruhi pilihan seseorang terhadap angkutan sungai 

yang ditawarkan? 

3) Bagaimana bentuk model pemilihan moda dengan mengombinasikan atribut 

gaya hidup dengan atribut terukur (struktural)?  

4) Bagaimana pengaruh atribut gaya hidup terutama dimensi ‘kognisi’ dalam 

memperbaiki model pemilihan moda? 

5) Bagaimana pengaruh gaya hidup terhadap probabilitas pilihan angkutan sungai 

pada kondisi eksisting? 

6) Bagaimana bentuk usulan revitalisasi angkutan sungai yang dapat diterima 

masyarakat agar berkompetisi dengan moda darat sehubungan dengan 

perubahan gaya hidup? 

1.4  Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penelitian tentang pengaruh gaya hidup terhadap pemilihan moda 

transportasi sungai Kota Banjamasin adalah membuat usulan atau masukan untuk 

rekomendasi revitalisasi angkutan sungai berdasarkan model pemilihan moda antara 

moda darat dan sungai dengan meninjau faktor gaya hidup sebagai faktor 

subyektifnya. 

Tujuan penelitian tentang pengaruh gaya hidup terhadap pemilihan moda 

transportasi sungai di Kota Banjamasin adalah: 

1) mendapatkan tipikal desain perahu yang dikehendaki masyarakat berdasarkan 

kaidah-kaidah efisiensi dan efektivitas dari kriteria Sistem Transportasi 

Nasional (Sistranas); 

2) mengidentifikasi faktor-faktor gaya hidup yang mempengaruhi pelaku 

pergerakan dalam menyikapi angkutan sungai; 
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3) membuat dan mengembangkan model pemilihan moda berdasarkan atribut-

atribut yang ditinjau baik dari sisi struktural maupun psikologikal; 

4) memahami besar pengaruh faktor gaya hidup dalam memperbaiki tingkat 

ketepatan model dan akurasi pilihan tiap moda; 

5) memahami pengaruh faktor gaya hidup terhadap probabilitas pilihan angkutan 

sungai pada kondisi eksisting; dan 

6) mengusulkan alternatif usulan atau masukan sebagai rekomendasi perbaikan 

pelayanan transportasi sungai. 

1.5  Manfaat  Penelitian 

Manfaat teoritis yang diperoleh dari penelitian tentang pengaruh faktor gaya 

hidup terhadap model pemilihan moda sebagai usulan atau masukan untuk 

rekomendasi revitalisasi angkutan sungai adalah:  

1) meningkatkan pemahaman tentang kriteria Sistranas dalam menentukan  ukuran 

angkutan yang dapat diterima masyarakat sebagai alternatif angkutan; 

2) meningkatkan pemahaman terhadap faktor- faktor gaya hidup yang sangat 

berperan terhadap sensitivitasan pilihan moda terutama terhadap penerimaan 

moda sungai yang merupakan angkutan yang pada kondisi eksisting sudah tidak 

diminati lagi; dan 

3) meningkatkan pengembangan model-model pemilihan moda dengan 

mempertimbangkan faktor gaya hidup  berdimensi ‘’perubahan’ (skema mental 

atau pola pikir yang prejudice baik akibat dari diri sendiri atau pengaruh dari 

luar) sebagai atribut langsung dalam hubungan sebab akibat pemilihan moda. 

Manfaat praktis dari hasil penelitian pengaruh faktor gaya hidup terhadap 

pemilihan angkutan sungai adalah memberikan kontribusi sebagai berikut:  

1) Tipikal angkutan sungai yang dapat diterima masyarakat sebagai bahan 

pertimbangan dalam pembaharuan baik terhadap model angkutan sungai 

maupun infrastrukturnya. 

2) Bahan usulan atau masukan sebagai dasar kebijakan yang akan diambil untuk 

meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap angkutan sungai dalam usaha 

revitalisasi angkutan sungai khususnya di Kota Banjarmasin.  
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1.6  Pembatasan Masalah (Ruang Lingkup) 

Batasan masalah (ruang lingkup) yang diambil untuk pencapaian penelitian ini 

lebih terfokus pada: 

1) Tipikal desain perahu adalah hasil rancangan yang ditunjukkan sebagai 

pendekatan hierarkis keinginan masyarakat terhadap angkutan sungai. 

2) Pemilihan moda dilakukan antara angkutan umum sungai, angkutan kota, dan 

kendaraan pribadi. 

3) Atribut gaya hidup yang ditelaah adalah gaya hidup berdimensi kognisi dan 

kondisi. Gaya hidup berdimensi kognisi adalah gaya hidup berdasarkan pola 

pikir dari sebuah sikap, sedangkan gaya hidup berdimensi kondisi diasumsikan 

sebagai pengaruh sosial lingkungan responden. Istilah gaya hidup pada disertasi 

ini dibatasi pada gaya hidup yang terkait dengan preferensi seseorang terhadap 

pemilihan moda transportasi. 

4) Usulan atau masukan untuk revitalisasi angkutan sungai diambil berdasarkan 

hasil analisis atribut-atribut yang mempengaruhi model pemilihan moda dan 

studi kasus pada daerah-daerah lain. 

5) Penelitian ini tidak membahas tentang konsekuensi perbaikan pelayanan 

angkutan sungai terhadap biaya investasi yang harus dikeluarkan, baik dalam 

hal moderinisasi kendaraan sungai, normalisasi sungai, maupun validasi model 

pemilihan di lapangan. 

1.7  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian “Pengaruh Gaya Hidup terhadap 

Pemilihan Moda Transportasi Sungai Kota Banjarmasin” secara garis besar dibagi 

menjadi 6 (enam) BAB, yaitu: 

1) BAB 1 menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian yang 

hendak dicapai, dan batasan ruang lingkup penelitian yang diambil.  

2) BAB 2 terdiri atas kajian pustaka dan penyusunan kerangka berpikir. Kajian 

pustaka meliputi: (a) gambaran umum tentang angkutan sungai di Banjarmasin; 

(b) teori-teori tentang pemilihan moda, pengambilan keputusan, dan model 

struktural; (c) perkembangan aplikasi model pemilihan; dan (d) alasan 

pendekatan metode yang dipilih untuk digunakan dalam permodelan.  
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3) BAB 3 menjelaskan tahapan penelitian dari desain kuesioner dan responden, 

penyiapan instrumen, metode analisis, dan pembahasan hasil penelitian.  

4) BAB 4 menguraikan hasil analisis desain perahu terpilih dengan pendekatan 

AHP, analisis faktor gaya hidup menggunakan pendekatan SEM-PLS, dan 

model pemilihan angkutan sungai dengan pendekatan model MNL.  

5) BAB 5 berisikan pembahasan hasil analisis yang berkaitan dengan perbaikan 

model dan bentuk kontribusi untuk revitalisasi angkutan sungai. 

6) BAB 6 menguraikan kesimpulan penelitian, implikasi, dan saran-saran yang 

berkaitan dengan masukan untuk revitalisasi angkutan sungai.  

 


