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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kecamatan Tembalang merupakan sebuah kecamatan yang berada di Kota Semarang. 

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 tahun 2011 tentang rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Semarang tahun 2011-2031 menyatakan bahwa kecamatan ini merupakan pusat 

pelayanan kota yang berfokus kepada pendidikan. Amanah tersebut menjadikan Kecamatan 

Tembalang  menjadi salah satu pusat kegiatan pendidikan tinggi yang banyak diminati siswa 

karena adanya keberadaan Universitas Diponegoro. Hal ini didukung oleh peringkat Universitas 

Diponegoro yang berada pada posisi ke-10 dari 3.320 perguruan tinggi yang ada di Indonesia dan 

posisi pertama di Provinsi Jawa Tengah (Kemenristekdikti, 2016). Kondisi ini tentu saja membawa 

dampak pada kawasan sekitarnya, dampak yang paling terlihat adalah pada Kecamatan 

Banyumanik yang mempunyai jarak menurut Google Map tahun 2016 hanya sekitar 1,5 km atau 

sekitar 5 menit menggunakan moda transportasi. Fenomena ini terjadi karena daerah yang 

merupakan lokasi kawasan pendidikan tinggi akan berkembang pesat sebab mahasiswa pendatang 

akan cenderung memilih tempat tinggal dan beraktivitas di sekitar lokasi kampusnya (Garner dalam 

Gunansyah (1999) dalam Fatchurochman, 2011). Perkembangan ini dapat terlihat pada munculnya 

sejumlah kawasan perumahan dan permukiman berupa kos-kosan yang berada di sekitar kawasan 

sebagai penunjang kehidupan pelajar dan mahasiswa (Samadikun, 2014). Padahal berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 tahun 2011 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Semarang tahun 2011-2031 tersebut juga dinyatakan bahwa daerah yang ditunjuk sebagai pusat 

pelayanan kota juga harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan salah satunya 

adalah transportasi. 

Menurut data transportasi dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2015 trayek angkutan umum  yang melayani lingkungan di kawasan 

pendidikan Kecamatan Tembalang adalah trayek angkot Ngesrep-Tembalang-UNDIP-Bulusan-Puri 

Dinar Mas yang melewati lima kelurahan yaitu Kelurahan Pedalangan dan Kelurahan Sumurboto di 

Kecamatan Banyumanik serta Kelurahan Bulusan, Kelurahan Tembalang, dan Kelurahan Kramas 

di Kecamatan Tembalang. Kelima kelurahan ini selanjutnya akan disebut sebagai Kawasan 

Pendidikan Tinggi Tembalang. Trayek angkot ini masih belum melayani kebutuhan perjalanan dari 

perumahan dan permukiman di Kawasan Pendidikan Tinggi Tembalang secara maksimal karena 

pelayanannya belum mencapai 50% kawasan.  
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Hal ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 03/PRT/M/2014 tentang 

Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki 

di Kawasan Perkotaan mengenai standar pelayanan yang masih terjangkau oleh angkutan umum 

yaitu 400 meter dari trayek. Berdasarkan data Kecamatan dalam Angka tahun 2014, dari 956,11 Ha 

luas permukiman di Kawasan Pendidikan Tinggi Tembalang, hanya sekitar 386 Ha atau setara 

dengan 40,38% saja yang terlayani oleh angkutan umum (angkot). Kondisi pelayanan yang masih 

tergolong rendah ini, juga diperparah oleh jumlah angkot yang beroperasi di jalan hanya sekitar 

156 unit (BPS Kota Semarang, 2014). Selain itu, menurut survei lapangan, angkutan umum 

(angkot) ini cenderung ngetem pada setiap persimpangan sehingga memakan waktu yang lama 

untuk sampai kepada tempat tujuan. Berdasarkan kondisi ini tidak mengherankan jika kendaraan 

pribadi yang beredar di jalanan pada Kawasan Pendidikan Tinggi Tembalang sangat banyak. 

Menurut data pada Buku Kecamatan dalam Angka tahun 2014 jumlah unit kendaraan pribadi baik 

mobil atau motor yang beroperasi adalah sekitar 11.770 unit. 

Membaca kondisi yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Kawasan 

Pendidikan Tinggi Tembalang mengalami perkembangan kota yang tidak terkendali dengan 

pelayanan angkutan umum (angkot) yang bisa dikatakan belum baik. Menurut Rithoma (2013), 

perkembangan kota yang tidak terkendali dapat menimbulkan inefisiensi dalam penyediaan fasilitas 

umum dan infrastruktur kota termasuk untuk transportasi, yang kemudian berkontribusi dalam 

kegagalan penyediaan angkutan umum bagi masyarakat. Selain itu, menurut Gabrielli dkk dalam 

Cheng (2015) bahwa jarangnya penggunaan transportasi umum disebabkan juga oleh kurangnya 

transportasi yang berkelanjutan dalam memenuhi kubutuhan perjalanan masyarakat. Akibatnya 

jumlah kendaraan pribadi yang beroperasi di jalan raya semakin banyak. 

Berdasarkan permasalahan di atas, dikhawatirkan jumlah pengguna angkutan pribadi terus 

meningkat dan tidak terkendali sehingga berakibat pada vakumnya angkutan umum (angkot) sebab 

sedikitnya masyarakat (demand) yang tertarik menggunakan angkutan umum (angkot). Hal ini 

langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi kondisi transportasi di Kawasan Pendidikan 

Tinggi Tembalang, salah satunya adalah kemacetan. Meskipun banyak faktor lain yang menjadi 

penyebab terjadinya kemacetan di suatu daerah. Salah satu faktor tersebut adalah menurut 

Herbowo (2012) disebabkan semakin banyaknya kendaraan pribadi di jalan raya. Selain itu, 

menurut Susantono (2014), kemacetan juga disebabkan oleh keengganan masyarakat menggunakan 

kendaraan umum dan mudahnya proses pembelian motor. 

Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian dengan pendekatan dari sisi permintaan (demand). 

Dalam hal ini yang akan dilihat pada masyarakat di Kawasan Pendidikan Tinggi Tembalang 

sebagai demand adalah ketertarikan mereka terhadap angkutan umum (angkot). Tujuannya untuk 

mengkonfirmasi faktor penyebab ketertarikan masyarakat dalam penggunaan angkutan umum 
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(angkot). Apakah benar disebabkan oleh kondisi pelayanan angkutan umum (angkot) atau karena 

faktor lain seperti perilaku. Karena menurut Susantono (2014) pada dasarnya gaya hidup 

masyarakatlah  yang harus dirubah agar ketergantungan terhadap angkutan pribadi dapat dikurangi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Perkembangan kota yang tidak terkendali dan acak dapat menimbulkan inefisiensi dalam 

penyediaan fasilitas umum dan infrastruktur kota termasuk untuk transportasi, yang kemudian 

berkontribusi dalam kegagalan penyediaan angkutan umum bagi masyarakat (Rihtoma, 2013). 

Menurut Rithoma tahun 2013, kondisi ini menyebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan 

angkutan pribadi dalam melakukan perjalanan karena dinilai lebih efisien. Menurut data 

Kecamatan dalam angka tahun 2014, jumlah penduduk yang berdomisili di Kawasan Pendidikan 

Tinggi Tembalang sebesar 26.153 jiwa dan data mahasiswa Universitas Diponegoro yang terdaftar 

di Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dari tahun 2013-2016 

sejumlah 42.430 jiwa. Sedangkan jumlah sarana angkutan umum berupa angkot hanya sekitar 156 

unit. Dengan kondisi jumlah angkot yang sedikit, tentu saja tidak memungkin angkot bisa melayani 

semua kebutuhan perjalanan di Kawasan Pendidikan Tinggi Tembalang. Masyarakat yang sebagian 

besar tidak terlayani oleh angkutan umum ini lebih beralih menggunakan kendaraan pribadi, 

terbukti dengan jumlah angkutan pribadi baik mobil atau motor yang ada di Kawasan Pendidikan 

Tinggi Tembalang sebesar 11.770 unit. Apabila kondisi ini dibiarkan tanpa ada solusi untuk 

mengatasinya, tentu saja akan berdampak pada keberadaan angkutan umum (angkot) di Kawasan 

Pendidikan Tinggi Tembalang. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian yang mengkaji 

bagaimana ketertarikan masyarakat terhadap angkutan umum (angkot) di Kawasan Pendidikan 

Tinggi Tembalang sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk meningkatkan 

ketertarikan masyarakat terhadap angkutan umum (angkot) sehingga dapat dilihat penyebab utama 

kondisi ketertarikan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum (angkot). Apakah benar 

disebabkan oleh pelayanan angkutan umum (angkot) yang tidak memadai atau karena faktor lain. 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian 

Tujuan dan sasaran dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah menilai ketertarikan masyarakat terhadap angkutan umum 

(angkot) di Kawasan Pendidikan Tinggi Tembalang sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu 

acuan untuk peningkatan ketertarikan masyarakat terhadap angkutan umum (angkot) sesuai dengan 

faktor yang paling mempengaruhinya. 
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1.3.2 Sasaran Penelitian 

Sasaran dilakukan untuk mewujudkan tujuan penelitian yang sudah dirumuskan di awal. 

Berikut ini adalah sasaran yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut; 

 Mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi ketertarikan masyarakat terhadap 

angkutan umum melalui studi literatur. 

 Menganalisis Ketertarikan masyarakat terhadap angkutan umum di Kawasan Pendidikan 

Tinggi Tembalang dengan cara membuat model dan melakukan pengujian model 

menggunakan pendekatan analisis Structural Equation Modeling. 

1.4 Ruang Lingkup  

Ruang lingkup bahasan pada bagian ini terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang 

lingkup materi. 

 

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Wilayah yang menjadi lingkup penelitian adalah Kawasan Pendidikan Tinggi Tembalang 

dengan  luas 1.335,70 Ha. Daerah ini meliputi daerah yang dilewati oleh angkutan umum, yaitu: 

Kelurahan Pedalangan dan Kelurahan Sumurboto di Kecamatan Banyumanik serta Kelurahan 

Bulusan, Kelurahan Tembalang, dan Kelurahan Kramas di Kecamatan Tembalang. Peta ruang 

lingkup wilayah dapat dilihat pada gambar 1.1. Alasan pemilihan wilayah kajian di Kawasan 

Pendidikan Tinggi Tembalang karena pada daerah ini terdapat Universitas Diponegoro. Universitas 

ini adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Riset dan 

Pendidikan Tinggi tahun 2013 sampai 2016, jumlah mahasiswa yang terdaftar di universitas ini 

sejumlah 42.340 jiwa belum lagi ditambah dengan penduduk asli yang berdomisili di kawasan ini 

yang mencapai 26.153 jiwa. Kawasan Pendidikan Tinggi Tembalang menjadi menarik selain 

karena jumlah penduduk dan jumlah mahasiswa yang besar, didukung juga oleh kondisi pelayanan 

angkutan umum (angkot) yang tidak bisa menjangkau semua permukiman dimana penduduk dan 

mahasiswa bertempat tinggal sebab hanya bisa melayani 40,38% saja.  Bisa dibayangkan kondisi 

kawasan yang cepat berkembang dengan pelayanan transportasi umum rendah, tentu saja akan 

menyebabkan permasalahan terutama permasalahan yang berhubungan dengan transportasi, seperti 

kemacetan. Kalau sudah terjadi hal tersebut, tentu saja  penyediaan layanan transportasi umum 

untuk masyarakat mengalami kegagalan.  
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Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2013 (hasil olahan) 

 

Gambar 1.1 

Peta Ruang Lingkup Wilayah 

 

1.4.2 Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi yang menjadi bahasan dalam penelitian ini berhubungan dengan 

ketertarikan masyarakat terhadap angkutan umum (angkot), sehingga ke depannya dapat dikaji 

lebih lanjut cara untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap angkutan umum (angkot) di 

Kawasan Pendidikan Tinggi Tembalang. Lingkup materi yang akan dibahas pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Kajian mengenai variabel apa saja yang mempengaruhi ketertarikan masyarakat terhadap 

angkutan umum; 

b. Melakukan analisis ketertarikan masyarakat terhadap angkutan umum dengan 

membangun hipotesis dan melakukan pengujian menggunakan LISREL sehingga 

dihasilkan model tentang bagaimana ketertarikan masyarakat tersebut. 
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1.5 Posisi Penelitian 

Studi perencanaan wilayah dan kota memiliki beberapa aspek perencanaan yang 

dipelajari yaitu perencanaan wilayah dan perencanaan kota. Perencanaan transportasi merupakan 

salah satu hal yang dipelajari di kedua perencanaan. Dalam hal ini, perencanaan transportasi yang 

akan dibahas adalah perencanaan transportasi pada lingkup kota. Pada penelitian ini, hal yang akan 

dilihat adalah perencanaan transportasi dari sisi permintaan (demand) terutama mengenai 

ketertarikannya dalam menggunakan angkutan umum (angkot). Posisi penelitian ini dapat diamati 

pada gambar 1.2. 

 

 
 

Sumber: analisis penyusun, 2016 

 

Gambar 1.2 

Posisi Penelitian 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah membantu mengatasi permasalahan transportasi di 

Kawasan Pendidikan Tinggi Tembalang. Dengan melakukan pendekatan perencanaan transportasi 

dari sisi masyarakat sebagai demand transportasi. Pendekatan ini dilakukan dengan melihat 

bagaimana ketertarikan masyarakat terhadap angkutan umum (angkot) di Kawasan Pendidikan 

Tinggi Tembalang sehingga bisa dijadikan salah satu acuan untuk meningkatkan ketertarikan 

masyarakat terhadap angkutan umum (angkot) di kawasan ini sesuai dengan variabel yang 

mempengaruhi ketertarikan tersebut. 

Perencanaan 

Transportasi 

Pendekatan dari sisi 

penawaran (suplly) 

Pendekatan dari sisi 

permintaan (demand) 

Masyarakat 

Sarana Transportasi 

Moda Transpotasi 

Prasarana Transportasi 

Angkutan Umum Angkutan Pribadi 

Ketertarikan Masyarakat 
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1.7 Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian bertujuan untuk menjelaskan tentang keorisinilan penelitian yang 

dilakukan. Keaslian penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan penelitian yang 

dilakukan dengan penelitian lain yang berada pada lingkup yang sama. Dalam hal ini lingkup 

kajian materinya adalah lingkup transportasi. 

 
TABEL 1.1 

KEASLIAN PENELITIAN 

 

No Penelitian 

1 

a. 

 
Judul Penelitian 

Potensi Permintaan Pergerakan untuk Mendukung 

Sistem Angkutan Umum Massal Berbasis Bus di Kota 

Semarang 

b. Nama Peneliti Herman M. Sitorus 

c. Tujuan Penelitian 

Mengidentifikasi potensi permintaan pergerakan 

terhadap rencana pengadaan angkutan umum massal 

berbasis bus di Kota Semarang. 

d. Lokasi Penelitian Kota Semarang 

e. Analisis Penelitian 

Hal yang dilakukan pada analisis penelitian adalah 

menganalisis persebaran penduduk, menganalisis 

pertumbuhan dan peruntukan lahan, faktor pergerakan 

sebagai potensi pelayanan Sarana Angkutan Uumum 

(SAUM) berbasis bus, pelayanan angkutan terhadap 

pergerakan, evaluasi trayek,persepsi masyarakat 

terhadap angkutan massal, analisis kebutuhan terhadap 

SAUM, dan potensi pergerakan untuk mendukung 

rencana pengadaan angkutan massal berbasis bus di 

Kota Semarang. 

f. Output Penelitian 
Kawasan Potensial permintaan terhadap angkutan 

umum massal berbasis bus di Kota Semarang. 

2 

a. 

 
Judul Penelitian 

Pemetaan permintaan angkutan umum penumpang 

dalam melayani pergerakan penduduk di kawasan urban 

sprawl kota semarang 

b. Nama Peneliti Moh. Syafran Zamzami 

c. Tujuan Penelitian 

Melihat Bagaimanakah permintaan penduduk terhadap 

angkutan umum penumpang di kawasan urban sprawl 

Kota Semarang 

d. Lokasi Penelitian Kawasan Urban Sprawl Kota Semarang 

e. Analisis Penelitian 

Analisis seperti analisis status kepemilikkan kendaraan 

di kawasan urban sprawl yang disimpulkan berdasarkan 

tabel dan diagram, analisis karakteristik pergerakan 

penduduk di kawasan urban sprawl yang disimpulkan 

berdasarkan data dan informasi dari pergerakan, dan 

analisis permintaan angkutan umum penumpang dalam 

melayani pergerakan penduduk di kawasan urban 

sprawl Kota Semarang disimpulkan berdasarkan 

informasi dari hasil olahan data mengenai pengguna 

moda 

f. Output Penelitian 

Mengoptimalkan pelayanan terhadap pergerakan 

penduduk, penyediaan sarana angkutan umum 

penumpang merupakan solusi yang pas diterapkan di 

kawasan urban sprawl Kota Semarang. 
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No Penelitian 

3 

a. 

 
Judul Penelitian 

Pemilihan moda angkutan umum penumpang (aup) 

untuk kawasan urban sprawl kota semarang (studi 

kasus: koridor setiabudi dan majapahit) 

b. Nama Peneliti Ari Rahmayanto 

c. Tujuan Penelitian 

Jenis moda angkutan umum penumpang (AUP) apa 

yang dapat diprioritaskan untuk melayani pola 

pergerakan kawasan urban sprawl di Kota Semarang? 

d. Lokasi Penelitian 
Koridor Setiabudi dan Koridor Majapahit Kawasan 

Urban Sprawl Kota Semarang 

e. Analisis Penelitian 

Analisis yang dilakukan pada penelitian ini berupa 

kriteria pemilihan moda AUP, alternatif jenis moda 

AUP, pemilihan prioritas moda AUP, penerapan 

prioritas moda AUP dalam melayani pergerakan 

kawasan urban sprawl. 

f. Output Penelitian 
Prioritas Moda AUP yang optimal untuk melayani pola 

pergerakan kawasan urban sprawl di Kota Semarang. 

4 

a. 

 
Judul Penelitian 

Penilaian Ketertarikan Masyarakat terhadap Angkutan 

Umum (Angkot) di Kawasan Pendidikan Tinggi 

Tembalang dengan Pendekatan Struvtural Equation 

Modeling (SEM) 

b. Nama Peneliti Arma Nopianti 

c. Tujuan Penelitian 

Menilai bagaimana ketertarikan masyarakat terhadap 

angkutan umum di Kawasan Pendidikan Tinggi 

Tembalang sehingga bisa dijadikan acuan untuk 

meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap 

angkutan umum sesuai dengan varabel yang paling 

mempengaruhinya 

d. Lokasi Penelitian Kawasan Pendidikan Tinggi Tembalang 

e. Analisis Penelitian 

Analisis Strcutural Equation Modeling (SEM) 

menggunakan software LISREL untuk mengetahui 

bagaimana gambaran umum ketertarikan masyarakat 

terhadap angkutan umum. 

f. Output Penelitian 

Saran berupa upaya peningkatan ketertarikan 

masyarakat terhadap angkutan umum (angkot) di 

Kawasan Pendidikan Tinggi Tembalang berdasarkan 

variabel yang berpengaruh sesuai dengan hasil analisis. 

 

Sumber: Analisis Penyusun, 2016. 

 

 Pada tabel keaslian penelitian di atas bisa dilihat bahwa penelitian yang dilakukan 

peneliti memiliki perbedaan yang mendasar, baik dari segi judul, tujuan, analisis yang dipakai, 

maupun output dari penelitian. 
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1.8 Kerangka Pemikiran 

 

Sumber: Analisis Penyusun, 2016 

Gambar 1.3 

Kerangka Pemikiran

Bagaimana meningkatan ketertarikan masyarakat terhadap angkutan umum (angkot)  di Kawasan Pendidikan 

Tinggi Tembalang? 

Membangun rancangan model ketertarikan masyarakat secara manual sesuai dengan variabel yang 

sudah ditentukan 

 

Membuat hipotesis sesuai dengan permasalahan mengenai ketertarikan masyarakat terhadap angkutan umum 

(angkot)  di Kawasan Pendidikan Tinggi Tembalang 

Menilai bagaimana ketertarikan masyarakat terhadap angkutan umum (angkot) di Kawasan Pendidikan Tinggi 

Tembalang 

Kendaraan pribadi yang besar mengancam keberadaan angkutan 

umum (angkot) di Kawasan Pendidikan Tinggi Tembalang 

 

Perkembangan kota dengan pelayanan angkutan umum yang 

tidak memadai  di Kawasan Pendidikan Tinggi Tembalang 

 

Menguji rancangan model ketertarikan masyarakat terhadap angkutan umum dengan analisis Structural 

Equation Modeling (SEM) menggunakan sofware LISREL 

Kesimpulan dan Saran berdasarkan hasil analisis. 

Konsep Structural 

Equation Modeling 

(SEM) 

Karakteristik Sistem Transportasi 

mempengaruhi Ketertarikan Masyarakat 

terhadap Angkutan umum 

Karakteristik Perjalanan 

mempengaruhi Ketertarikan 

Masyarakat terhadap Angkutan umum 

 

Karakteristik Pelaku Perjalanan 

mempengaruhi Ketertarikan 

Masyarakat terhadap Angkutan umum 

 

 Ketersediaan sarana pemberhentian 

(shelter) angkutan umum 

 Lokasi tempat pemberhentian  

 Ketepatan waktu angkut 

 Waktu tunggu angkutan umum 

 Integrasi Angkutan Umum 

 Sulit dalam menggunakan angkutan umum 

 Angkutan umum yang tidak bisa 

memenuhi kebutuhan perjalanan 

 Kapasitas angkutan umum 

 Kebersihan angkutan umum 

 Kepercayaan masyarakat dan adanya 

ketakutan menggunakan angkutan umum 

 

 Sedikitnya jumlah 

sarana angkutan  

umum di akhir minggu 

 Rute perjalanan 

 

 Kepemilikan kendaraan 

pribadi dan kebiasaaan 

menggunakannya 

 Lokasi aktivitas pelaku 

perjalanan 

 

Menentukan variabel observasi sesuai dengan kondisi Kawasan Pendidikan Tinggi Tembalang yang kira-kira mempengaruhi 

ketertarikan masyarakat terhadap angkutan umum disesuaikan dengan hipotesis  

 

Proses  

Penelitian 

Output  

Penelitian 

Latar Belakang 

Research Question 

Tujuan Penelitian 

INPUT 

Ketertarikan Masyarakat dalam menggunakan Angkutan 

Umum (angkot) di Kawasan Pendidikan Tinggi Tembalang 

 

Model ketertarikan masyarakat terhadap angkutan umum (angkot) dengan bentuk path diagram 
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1.9 Metode Penelitian Menggunakan Stuctural Equation Modeling (SEM) 

Pada sub bab metode penelitian ini, hal yang akan dibahas adalah mengenai pendekatan 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, kebutuhan data, dan teknik analisis data. 

 

1.9.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kuantitatif 

deskriptif survei. Pendekatan kuanitatif deskriptif survei adalah pendekatan yang bertujuan untuk 

menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi atau berbagai variabel yang ditimbulkan di 

masyarakat sebagai objek penelitian kemudian menggambarkan tentang variabel tersebut untuk 

memenuhi langkah selanjutnya yaitu analisis data (Bungin, 2004). Berdasarkan dari tujuan 

penelitian ini, yaitu: untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai ketertarikan mereka 

terhadap angkutan umum (angkot) di Kawasan Pendidikan Tinggi Tembalang yang kemudian 

disimpulkan menggunakan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memang 

cocok menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif survey. Metode pendekatan kuantitatif 

deskripsi survei ini dilakukan menggunakan analisis Structural Equation Modeling (SEM) yang 

berguna untuk mengkonfirmasi teori tentang ketertarikan masyarakat terhadap angkutan umum 

(angkot) di Kawasan Pendidikan Tinggi Tembalang. 

 

1.9.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian merupakan keseluruhan (universum) dari objek penelitian yang dapat 

berupa manusia, hewan, tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, 

sehingga objek-objek tersebut bisa menjadi sumber penelitian (Bungin, 2004). Berdasarkan 

pengertian populasi di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah masyarakat usia produktif yaitu usia 15-64 tahun yang berdomisili di Kawasan 

Pendidikan Tinggi Tembalang dan mahasiswa Universitas Diponegoro pengguna transportasi, baik 

pengguna angkutan umum (angkot) maupun pengguna angkutan pribadi. Total dari populasi ini 

adalah sejumlah 68.583 jiwa. Jumlah populasi ini sangatlah banyak dan tidak memungkinkan untuk 

diteliti semunyanya, sehingga dibutuhkan sampel yang dianggap bisa mewakili penelitian ini. 

Sampel adalah wakil semua unit strata dan sebagainya yang ada di dalam populasi (Bungin, 2004). 

Bungin pada tahun 2004 menyatakan bahwa:  

 
“Dalam penentuan sampel terhadap suatu populasi akan berbeda-beda, tergantung dari sifat 

populasi apakah homogen atau heterogen. Populasi homogen  karena sifatnya yang hampir satu maka 

penarikan sampel bisa dilakukan dengan cara undian atau sejenisnya. Tetapi kalau populasi bersifat 

heterogen, maka membutuhkan teknik khusus tergantung dari sifat populasi”. 
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Menurut Bungin (2004), ada  beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam 

menentukan sampel pada suatu penelitian: 

a. Derajat keseragaman (degree of homogeneity) populasi.   

Derajat keseragaman (degree of homogeneity) populasi menjelaskan bahwa semakin 

homogen sebuah populasi, maka semakin kecil jumlah sampel yang diperlukan. 

b. Derajat kemampuan peneliti mengenal sifat khusus populasi. 

c. Presisi ( kesaksamaan) yang dikehendaki peneliti. 

Semakin besar jumlah sampel yang akan diambil, maka semakin presisi (keseksamaan) 

terhadap penelitian. 

d. Penggunaan teknik sampling yang tepat. 

 

Menurut Sugiyono (2007), dalam penentuan sampel harus memiliki ukuran sampel, 

tujuannya untuk mempermudah perhitungan secara pasti sampel yang akan digunakan untuk 

mempresentasikan populasi. Dalam penelitian ini, ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus 

slovin yaitu: 

𝑛 =
𝑁

𝑁(𝛼)2 + 1
 

Keterangan: 

N = populasi 

n = sampel 

α = derajat kesalahan 

 

Menurut Sugiyono (2007), berdasarkan tabel yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael 

terdapat 3 tingkat kesalahan yang masih dianggap presisi yaitu 1%, 5%, dan 10%. Sesuai dengan 

pendapat Isaac dan Michael yang menyatakan 3 tingkan kesalahan yang masih presisi untuk 

sebuah penelitian, maka pada penelitian ini tingkat kesalahan yang digunakan adalah 10%. Detail 

jumlah sampel yang diperoleh dari perhitungan rumus slovin dengan derajat kesalahan 10 %  

 

𝑛 =
68.583

68.583(0,1)2 + 1
= 99,9 = 100 

 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah sampel minimal 

yang akan dicari adalah 100 sampel. Sampel-sampel ini diperoleh secara acak menggunakan teknik 

sampling yang disebut dengan probability sampling (Sugiyono, 2015). dengan pemikiran bahwa 

setiap masyarakat memiliki kesempatan sama untuk menjadi anggota sampel. Menurut Sarwono 

(2012), pada konsep SEM sebenarnya ukuran sampel minimum juga sudah ditentukan yaitu dengan 
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menetapkan bahwa ukuran sampel dibawah 100 menjadi kurang baik hasilnya pada SEM. Oleh 

karena itu, ukuran sampel yang akan dikumpulkan di lapangan minimum 100 sampel seperti yang 

disebutkan di atas. Pada penelitian ini, jumlah sampel yang diambil melebihi angka sampel 

minimum yaitu berjumlah 200 sampel. Jumlah ini diambil secara sembarang pada setiap kelurahan 

yang ada di Kawasan Pendidikan Tinggi Tembalang. 

 

1.9.3 Metode Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau 

objek penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau 

sumber sekunder seperti dari literatur (Susanto, 2007). Kedua jenis data ini diperoleh dengan 

metode pengumpulan data melalui kuesioner. Kuesioner ini diberikan kepada masyarakat usia 

produktif (15-64 tahun) dan mahasiswa Universitas Diponegoro yang berada di Kawasan 

Pendidikan Tinggi Tembalang sebagai objek penelitian. 

Menurut Susanto (2007) metode kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. 

Instrumen yang digunakan pada metode ini berupa angket atau kuesioner dengan bentuk angket 

langsung tertutup. Angket langsung tertutup adalah angket yang dirancang untuk merekam data 

tentang keadaaan responden dan alternatif jawabannya sudah tertera dalam angket tersebut 

(Susanto, 2007). Pertanyaan yang dibuat pada angket menggunakan skala Likert dengan skala 1, 2, 

3, 4, 5, 6, dan 7. Menurut Suliyanto (2011), menjelaskan mengenai skala likert sebagai berikut, 

 
“Skala Likert termasuk kepada data categorical, baik ordinal maupun interval. Sebagian Peneliti 

berpandangan bahwa skala likert masuk kategori skala ordinal sedangkan peneliti yang lain berpandangan 

bahwa skala likert termasuk kategori skala interval. Perbedaan pandangan ini berdampak pada pemilihan alat 

analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis”. 

 

Menurut Chou et al (1991) dan Hu et al (1992) dalam Ghozali (2008), akan lebih masuk 

akal jika memperlakukan variabel categorical sebagai variabel continuous dan mengkoreksi uji 

statistik, kemudian menurut Breckler (1990) dalam Ghozali (2008) bahwa dalam analisis SEM, 

data tersebut bisa diolah menggunakan estimasi Maximum Likelihood.  

 

1.9.4 Kebutuhan Data 

Kebutuhan data dibuat untuk mempermudah peneliti dalam melakukan analisis terhadap 

data karena tabel ini sudah mencakup rincian data yang dibutuhkan untuk analisis. Rincian 

kebutuhan data yang akan dicari di lapangan untuk dianalisis bisa dilihat pada tabel I.2. 
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TABEL I.2 

KEBUTUHAN DATA 

 

Analisis 

Data 

Latent 

Variable/ 

Construct 

Kebutuhan Data (Observed Variables/indicators) 
Jenis 

Data 

Sumber 

Data 

Analisis 

Ketertarikan 

Masyarakat 

terhadap 

Angkutan 

Umum 

(Angkot) 

Karakteristik 

Sistem 

Transportasi 

Ketersediaan sarana pemberhentian (shelter) 

angkutan umum 

Primer Kuesioner  

Lokasi pemberhentian angkutan umum (angkot) 

Ketepatan waktu angkutan umum perkotaan dalam 

beroperasi 

Lama waktu tunggu angkutan umum 

Keintegrasian sarana angkutan umum perkotaan 

Kebutuhan perjalanan yang tidak terpenuhi oleh 

angkutan umum 

Kesulitan dalam mengakses angkutan umum 

Kapasitas angkutan umum perkotaan 

Kebersihan sarana angkutan umum perkotaan 

Kepercayaan dan kekhawatiran menggunakan 

angkutan umum perkotaan 

Karakteristik 

Perjalanan 

Sedikitnya jumlah sarana angkutan  umum di akhir 

minggu 

Rute perjalanan angkutan umum perkotaan 

Karakteristik 

Pelaku 

Perjalanan 

Kepemilikan kendaraan pribadi dan kebiasaan 

menggunakannya 

Lokasi Aktivitas Pelaku Perjalanan 

 

Sumber: Analisis Penyusun, 2016 

 

1.9.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis 

yang telah dirumuskan (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis yang 

digunakan biasanya bersifat statistik baik deskriptif maupun inferensial. Penelitian ini 

menggunakan kedua teknik analisis. Teknik analisis data deskriptif digunakan dalam penyajian 

informasi berupa tabel, grafik, dan diagram. Sedangkan teknik analisis data statistik inferensial 

(probabilitas) nonparametris digunakan untuk menganalisis sampel dengan menggunakan data 

yang bersifat ordinal (tingkatan) dan hasilnya diberlakukan untuk keseluruhan populasi, perolehan 

sampel juga dilakukan secara acak dan menggunakan kesalahan 10% dengan tingkat kepercayaan 

90%. 

Selain itu, data yang sudah diperoleh dari teknik analisis data statistik inferensial 

(probabilitas) nonparametris kemudian dianalisis lagi menggunakan software LISREL. Software 

ini pada dasarnya menggunakan teknik analisis Structural Equation Modeling (SEM) untuk 
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menyimpulkan bagaimana ketertarikan masyarakat terhadap angkutan umum (angkot) di Kawasan 

Pendidikan Tinggi Tembalang dengan melihat variabel berpengaruh sebagai salah satu acuan untuk 

meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap angkutan umum (angkot) dengan memfokuskan 

perbaikan pada variabel berpengaruh tersebut.  

 

1.9.6 Kerangka Analisis 

 

 
Sumber: analisis penysusun, 2016 

 

Gambar 1.4 

Kerangka Analisis 

 

 

INPUT 

Rancangan Model 

Structural Equation 

Modeling (SEM) 

Data Kuesioner  ketertarikan 

masyarakat yaitu  variabel 

observed berupa: 

 Ketersediaan sarana 

pemberhentian (shelter) 

angkutan umum 
 Lokasi pemberhentian 

angkutan umum (angkot) 
 Ketepatan waktu angkutan 

umum perkotaan dalam 

beroperasi 
 Lama waktu tunggu angkutan 

umum 
 Keintegrasian sarana 

angkutan umum perkotaan 
 Kebutuhan perjalanan yang 

tidak terpenuhi oleh angkutan 

umum 
 Kesulitan dalam mengakses 

angkutan umum 
 Kapasitas angkutan umum 

perkotaan 
 Kebersihan sarana angkutan 

umum perkotaan 
 Kepercayaan dan 

kekhawatiran menggunakan 

angkutan umum perkotaan 
 Sedikitnya jumlah sarana 

angkutan  umum di akhir 

minggu 
 Rute perjalanan angkutan 

umum perkotaan 
 Kepemilikan kendaraan 

pribadi dan kebiasaan 

menggunakannya 
 Lokasi Aktivitas Pelaku 

Perjalanan 
 

 

OUTPUT PROSES 

Analisis terhadap data menggunakan 

analisis Structural Equation Modeling 

(SEM) pada software LISREL 

1. Spesifikasi 

Model awal sesuai kajian teori 

2.   Identifikasi 

Bertujuan untuk menemukan model 

dengan nilai degre of Freedom > 0, 

bernilai positif  atau over-identified 

3.   Estimasi 

Berhubungan dengan heywood cases 

atau negative error variance, 

sebagai pertimbangan 

pengeliminasian pada variabel 

4.   Uji Kecocokan 

Berkaitan dengan pengujian  model 

dengan data sesuai tabel goodness of 

fit (GOF) 

 

 

5.   Respisifikasi 

(tidak dilakukan karena 

permodelannya hanya bersifat 

konfirmatori/ pengujian kebenaran 

model) 

Melalui Prosedur SEM 
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1.10 Sistematika Penyusunan 

Pada bagian sistematika penyusunan ini akan dibahas megenai isi laporan secara garis 

besarnya saja. Berikut adalah sistematika penyusunan pada setiap bab. 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab I Pendahuluan menjelaskan tentang latar bekarang penelitian, rumusan masalaha, 

tujuan dan sasarana penelitian, ruang lingkup baik lingkup wilayah maupun lingkup 

materi, posisi penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka pemikiran, 

metode penelitian menggunakan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) dan 

sistematika penyusunan. 

BAB II  KAJIAN LITERATUR 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai literatur pendukung penelitian, yaitu literatur 

tentang ketertarikan masyarakat terhadap moda transportasi, fenomena ketertarikan 

masyarakat terhadap angkutan umum (angkot), Stuctural Equation Modeling (SEM), dan 

rancangan model faktor ketertarikan masyarakat terhadap angkutan umum. 

BAB III  KAJIAN AWAL KAWASAN PENDIDIKAN TINGGI TEMBALANG 

Bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran kondisi Kawasan Pendidikan Tinggi 

Tembalang secara fisik dan non fisik. Kondisi fisik meliputi letak geografis, penggunaan 

lahan, dan kondisi transportasi. Sedangkan kondisi non fisik meliputi kondis 

kependudukan, kondisi transportasi masyarakat, dan jangkauan pelayanan transportasi 

umum (angkot) di Kawasan Pendidikan Tinggi Tembalang. 

BAB IV  ANALISIS KETERTARIKAN MASYARAKAT TERHADAP ANGKUTAN 

UMUM (ANGKOT) DI KAWASAN PENDIDIKAN TINGGI TEMBALANG 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil analisis yang sudah diperoleh berupa analisis 

ketertarikan masyarakat terhadap angkutan umum (angkot) di Kawasan Pendidikan 

Tinggi Tembalang, 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan serta saran 

sesuai dengan hasil analisis pada analisis SEM. 

 


