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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Transportasi telah berkembang menjadi salah satu kebutuhan manusia yang paling 

mendasar. Lingkup dari transportasi itu sendiri dimulai dari lingkup yang paling kecil misalnya 

desa, kemudian lingkup menengah misalnya perkotaan, dan lingkup yang lebih besar lagi misalnya 

negara. Lingkup dari transportasi tidak dapat dibatasi karena permintaan transportasi muncul 

seiring perkembangan aktivitas manusia yang sangat beragam. Sebagai seorang perencana bukan 

hal yang mudah untuk menyediakan transportasi yang sesuai dengan permintaan masyarakat. 

Banyak hal yang harus dipertimbangkan dan memerlukan beberapa prosedur dan tahapan yang 

dilalui. Perlu disadari adalah kenyataan bahwa sistem transportasi merupakan salah satu aspek yang 

tidak terpisahkan dari aspek lainnya yang membentuk kota sebagai suatu sistem. Hal inilah yang 

menyebabkan masalah transportasi yang timbul merupakan refleksi dari keterkaitan kompleks 

antara aspek tersebut. Aspek-aspek yang dimaksud disini meliputi sosial, budaya, ekonomi, 

kependudukan, pola aktivitas, sarana dan prasarana transportasi, lingkungan, pemilikan kendaraan, 

dan angkuta umum  (Fidel Miro, 2012). 

Perubahan kondisi pada salah satu aspek yang telah disebutkan di atas secara otomatis akan 

mempengaruhi aspek lainnya. Misalnya kecenderungan pertumbuhan penduduk yang tinggi akan 

menyebabkan berkurangnya lahan yang dapat dimanfaatkan untuk permukiman. Fenomena ini 

yang kemudian menyebabkan adanya perburuan lahan pada kawasan pinggiran yang menjadi 

kantong-kantong permukiman baru, lebih dikenal dengan urban sprawl. Kondisi yang demikian 

menyebabkan jarak antara kegiatan yang satu dengan lainnya menjadi semakin jauh dan pola 

persebaran pergerakan semakin luas. Persebaran pola pergerakan ini kemudian secara signifikan 

merubah karakteristik transport demand yang diperkuat dengan kecenderungan kehidupan sosial 

ekonomi masyarakat di perkotaan yang lebih dinamis. Adanya perubahan pada karakteristik 

pergerakan dan kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik tentunya akan mempengaruhi 

kepemilikan kendaaran pribadi yang akan menyebabkan semakin banyak kendaraan yang berlalu – 

lalang dengan pola pergerakan yang semakin rumit.  

Pertumbuhan lalu lintas yang terjadi pada biasanya tidak dapat diimbangi dengan 

penyediaan sarana dan prasarana. Tentu saja hal ini menyebabkan semakin banyaknya timbul titik 

– titik kemacetan pada beberapa ruas jalan. Pada sisi lain, kondisi ekonomi masyarakat yang 

semakin baik membuat mereka semakin meninggalkan angkutan umum dan beralih ke kendaraan 
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pribadi untuk melakukan pemenuhan kebutuhan mobilitasnya. Seiring perkembangan waktu 

terdapat kecenderungan bahwa angkutan umum hanya digunakan masyarakat yang kurang mampu, 

secara terpaksa (captive) karena tidak memiliki alternatif lainnya. Meningkatnya masalah 

penggunaan jalan yang tidak efisien, banyak kendaraan yang tidak efisien karena sebagian besar 

kendaraan penumpangnya kurang dari kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh kendaraan itu 

sendiri, terjadi seiring berjalannya waktu.  

Beberapa tahun belakangan ini banyak ahli yang melakukan penelitian terkait pemilihan 

moda untuk melakukan perjalanan. Salah satunya dilakukan oleh Vovsha dan Petersen (2005) yang 

menemukan bahwa ternyata anak adalah agen aktif dalam proses pengambilan keputusan dan 

perkembangan pemilihan moda untuk sebaran perjalanan. Hal ini yang menyebabkan pada 

beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia, aktivitas sekolah menjadi salah satu penyebab 

banyaknya penggunaan kendaraan yang tidak efisien. Anak usia sekolah juga mempunyai 

pergerakan yang tergolong reguler yakni berlangsung setiap hari dan pada jam-jam tertentu. Fakta 

yang juga sering ditemukan bahwa satu anak terkadang membawa kendaraan masing-masing. 

Siswa SMA juga dikenal dengan sifatnya yang lebih independen dibandingkan siswa SD dan SMP 

yang relatif masih dependen sehingga harus diantarkan oleh  orang tua. Secara umum, pergerakan 

siswa sekolah juga tergolong reguler tidak sedinamis pergerakan orang dewasa atau  katakan saja 

seorang pekerja.  

Kota Semarang, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, menjadi salah satu kota yang 

menarik untuk diteliti. Berdasarkan data Kota Semarang Dalam Angka (2015), jumlah sepeda 

motor mencapai angka sebanyak 151.286 unit yakni 80% dari jumlah kendaraan bermotor. Angka 

tersebut tentunya termasuk angka yang cukup besar dan berkontribusi terhadap volume kendaraan 

setiap harinya di Kota Semarang. Tingginya jumlah kendaraan sepeda motor tersebut juga 

mengindikasikan bahwa banyak masyarakat yang memilih menggunakan sepeda motor untuk 

melakukan pergerakan. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa peneliti ingin meneliti 

pergerakan yang dilakukan oleh siswa SMA di Kota Semarang. Melalui penelitian ini diharapkan 

termuan akan pola perjalanan dan preferensi moda transportasi siswa SMA di Kota Semarang dapat 

menjadi masukan yang berarti dalam pengambilan keputusan terkait dengan penyediaan sarana 

prasarana yang baik untuk sistem transportasi yang  tepat dan sesuai.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah sekaligus kota metropolitan 

terbesar kelima di Indonesia. Kota Semarang memiliki posisi geografi yang sangat strategis karena 

berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa. Kota Semarang dikategorikan menjadi dua 

kawasan yakni kawasan pusat dan kawasan pinggiran. Kawasan pusat di Kota Semarang adalah 
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Gajah Mungkur, Semarang Selatan, Candisari, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara, 

Semarang Tengah, dan Semarang Barat. Sedangkan untuk kawasan pinggirannya adalah selain 

kecamatan yang telah disebutkan. Hal ini erat kaitannya dengan persebaran fasilitas di kawasan 

pusat dan kawasan pinggiran yang akan mempengaruhi pola pergerakan transportasi. Aktivitas 

pendidikan merupakan salah satu aspek yang berkontribusi dalam meningkatkan pergerakan 

transportasi. Salah satu contohnya adalah fasilitas pendidikan untuk jenjang Sekolah Menengah 

Atas di Kota Semarang. Berdasarkan hasil analisis data dari Kota Semarang dalam Angka dari 

tahun 2002-2014 menunjukkan bahwa secara umum di kawasan pusat pertumbuhan penduduk 

mengalami penurunan sedangkan di kawasan pinggiran mengalami peningkatan kurang lebih 

mencapai 39.000 jiwa penduduk. Pertumbuhan penduduk yang terjadi di kawasan pinggiran tidak 

diikuti dengan penambahan fasilitas SMA Negeri maupun SMA  Swasta bahkan, terdapat beberapa 

kecamatan di kawasan pusat yaitu Kecamatan Gajah Mungkur, Gayamsari, Candisari dan 

Semarang Timur yang sama sekali tidak memiliki fasilitas SMA Negeri.  Distribusi layanan SMA 

Swasta terkonsentrasi pada kawasan pusat. Sementara, jika ditinjau dari tingkat layanan, layanan 

fasilitas SMA baik Negeri maupun Swasta di Kawasan Pusat masih relatif lebih baik dibanding 

kawasan pinggiran yang menunjukkan bahwa keberadaan SMA Swasta di kawasan pusat 

memberikan kontribusi layanan yang cukup besar.  Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar 

penduduk usia SMA dari kawasan pusat memilih untuk sekolah di kawasan pusat karena tidak 

terlayani di kawasan pinggiran atau bahkan dari kawasan pusat memilih untuk sekolah di kawasan 

pinggiran. Kondisi yang demikian menyebabkan semakin banyaknya pergerakan kendararaan dari 

kawasan pinggiran menuju kawasan pusat atau bahkan sebaliknya. Mengingat kondisi transportasi 

umum di Kota Semarang yang tidak menjangkau jalan lingkungan, juga akan membuat siswa lebih 

memilih menggunakan kendaraan pribadi dengan berbagai alasan terutama alasan kenyamanan dan 

hemat waktu. Selain itu, seperti yang telah disebutkan di atas siswa SMA dikenal dengan sifatnya 

yang lebih independen dibandingkan siswa SD dan SMP. Hal ini yang kemudian mendukung  fakta 

yang ditemukan tidak hanya di Kota Semarang melainkan juga pada kota metropolitan lainnya, 

bahwa jumlah siswa sekolah yang membawa kendaraan pribadi terutama motor dan mobil semakin 

tinggi.  Maka dari permasalahan tersebut, muncul pertanyaan penelitian bagaimana pola 

perjalanan dan preferensi moda transportasi siswa SMA di Kota Semarang? Dijabarkan lagi 

pertanyaan penelitian yang digunakan untuk memperjelas pertanyaan penelitian, yaitu: 

 Bagaimana arah pergerakan siswa SMA di Kota Semarang? 

 Bagaimana perilaku perjalanan siswa SMA di Kota Semarang? 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku perjalanan Siswa SMA di Kota Semarang? 

 Bagaimana preferensi moda transportasi Siswa SMA di Kota Semarang? 
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 Tingkat kemauan siswa untuk bergeser  ke moda berkelanjutan yaitu jalan kaki/sepeda dan 

angkutan umum untuk pergerakan Siswa SMA di Kota Semarang? 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

1.3.1 Tujuan 

 Mengetahui bagaimana pola pergerakan dan preferensi moda transportasi siswa SMA di 

Kota Semarang.  

 

1.3.2 Sasaran 

 Sasaran untuk mencapai tujuan penelitian diatas adalah 

a. Mengidentifikasi pergerakan siswa berdasarkan asal dan tujuan pergerakannya 

b. Mengidentifikasi perilaku perjalanan siswa SMA di Kota Semarang 

c. Mengidentifikasi preferensi pemilihan moda transportasi siswa SMA di Kota Semarang 

d. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi karakteristik 

perilaku perjalanan Siswa SMA di Kota Semarang 

e. Menganalisis tingkat kemauan bergeser ke moda berkelanjutan yaitu jalan kaki/sepeda dan 

angkutan umum untuk pergerakan siswa SMA di Kota Semarang 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Mengetahui karakteristik pergerakan siswa SMA di Kota Semarang berdasarkan kegiatan 

yang mereka lakukan 

b. Mengetahui urgensi pemahaman pola perjalanan siswa SMA Kota Semarang sebagai 

langkah awal dalam merencanakan transportasi perkotaan 

c. Mengetahui alasan sebenarnya mengapa siswa SMA masih tergantung pada penggunaan 

kendaraan pribadi terutama sepeda motor untuk pergerakan setiap hari ke sekolah 

d. Mengetahui aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi perilaku perjalanan siswa SMA 

pengguna kendaraan pribadi sebagai masukan bagi stakeholder dalam perencanaan 

transportasi skala perkotaan dan menilai tingkat layanan angkutan umum yang tersedia 

 

1.5 Ruang Lingkup 

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah 

 Lokasi penelitian yang dipilih untuk melakukan analisis terhadap pola perjalanan dan 

preferensi moda transportasi siswa SMA adalah SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 9 Kota Semarang.  
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Kedua sekolah ini menjadi lokasi penelitian karena mempunyai karakteristik yang sama yaitu 

sama-sama menjadi sekolah terfavorit di Kota Semarang dan daya tampung yang cukup banyak 

dibanding 16 SMA Negeri lainnya. Hal ini diduga menjadi daya tarik bagi penduduk usia sekolah 

SMA untuk menentukan pilihan sekolah mereka. Kedua sekolah ini juga terletak pada dua kawasan 

yang berbeda yaitu, SMA Negeri 3 berada pada kawasan pusat yakni Kecamatan Semarang 

Selatan, sedangkan SMA Negeri 9 berada pada kawasan pinggiran yakni Kecamatan Banyumanik. 

Pemilihan sekolah pada kawasan yang berbeda ini bertujuan untuk melihat persamaan dan 

perbedaan pola perjalanan menuju kedua sekolah. Pada awalnya peneliti memilih SMA Negeri 4 

sebagai lokasi penelitian karena tingkat kefavoritannya lebih tinggi dibandingkan SMA Negeri 9. 

Namun, pihak sekolah SMA Negeri 4 tidak memberikan izin untuk melakukan penelitian di 

sekolah tersebut. Hal ini kemudian membuat peneliti memilih SMA Negeri 9 yang juga merupakan 

salah satu sekolah dengan peminat cukup tinggi pada  kawasan pinggiran Kota Semarang.  

 

   Sumber:Bappeda Kota Semarang 2011 

 
GAMBAR 1.1 

LOKASI PENELITIAN 
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1.5.2 Ruang Lingkup Materi 

 Dalam penelitian ini, ruang lingkup materi yang akan dibahas adalah terkait beberapa 

aspek seperti di bawah ini: 

a. Pola Perjalanan  

Pendyala (2003) mengatakan bahwa untuk melihat pola perjalanan dapat diidentifikasi 

berdasarkan arah pergerakan dan perilaku perjalanan. Arah pergerakan diidentifikasi 

berdasarkan asal dan tujuan perjalanan siswa SMA di Kota Semarang. Arah pergerakan 

tersebut juga digunakan untuk melihat jenis pola pergerakan siswa SMA tersebut serta melihat 

sebaran pergerakan tersebut secara spasial di Kota Semarang. Perilaku perjalanan siswa SMA 

di Kota Semarang menurut Kitamura (2010) dapat dilihat dengan 5 aspek yaitu pilihan moda, 

frekuensi perjalanan, jarak tempuh, waktu tempuh, dan biaya perjalanan.  

b. Aspek yang mempengaruhi perilaku perjalanan 

Naess (2005) mengatakan bahwa terdapat beberapa aspek yang dapat mempengaruhi perilaku 

perjalanan seseorang meliputi lingkungal sosial, sumberdaya individu, motif individu, jarak ke 

berbagai aktifitas, dan infrastruktur transportasi. Peneliti akan melakukan analisis diskriminan 

untuk mengetahui aspek apa saja yang secara signifikan mempengaruhi perilaku perjalanan 

siswa SMA di Kota Semarang melalui analisis diskriminan 

c. Preferensi moda transportasi  

Terdapat banyak hal yang dapat mempengaruhi preferensi moda transportasi siswa SMA baik 

yang muncul dari dalam diri masing-masing individu maupun dari lingkungan mereka tinggal. 

Hal inilah yang kemudian coba diteliti agar diketahui pilihan moda siswa yang sebenarnya 

ingin mereka gunakan ke sekolah setiap harinya.  

d. Tingkat kemauan untuk bergeser ke moda berkelanjutan seperti jalan kaki/sepeda dan angkutan 

umum 

Tingkat kemauan untuk bergeser ke moda berkelanjutan tersebut akan diteliti dengan 

menggunakan analisis skala likert. Tujuan analisis ini adalah sebagai masukan yang akan 

diberikan kepada stakeholder perencanaan untuk menyediakan layanan transportasi yang baik. 

 

1.6 Posisi Penelitian dalam Perencanaan Wilayah dan Kota 

 Struktur Kota Semarang yang dibagi menjadi kawasan pusat dan kawasan pinggiran diikuti 

dengan persebaran lokasi kegiatan. Kondisi yang demikian menyebabkan jarak antara kegiatan 

yang satu dengan lainnya menjadi semakin jauh dan pola persebaran pergerakan semakin luas. 

Adanya perubahan pada karakteristik pergerakan dan kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik 

tentunya akan mempengaruhi kepemilikan kendaaran pribadi yang akan menyebabkan semakin 

banyak kendaraan yang berlalu-lalang dengan pola pergerakan yang semakin rumit. Kerumitan dari 
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pola pergerakan yang terjadi kemudian dipengaruhi oleh travel behaviour masing-masing 

pengguna moda. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana travel behaviour dari 

siswa SMA di Kota Semarang yang sebagian besar menggunakan kendaraan pribadi ke sekolah 

terutama mobil. Keluaran dari penelitian ini adalah pola pergerakan dan preferensi moda 

transportasi dari Siswa SMA di Kota Semarang. Diharapkan, penelitian ini menjadi langkah awal 

dalam hal penyediaan sarana transportasi yang sesuai dengan permintaan siswa SMA. Hasil dari 

penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kemauan penggunaan 

angkutan umum di Kota Semarang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
GAMBAR 1.2 

POSISI PENELITI DALAM PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 

 

1.7 Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian memiliki tujuan untuk membandingkan penelitian yang sedang atau 

akan dilakukan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Beberapa hal yang 

penting diketahui dalam keaslian penelitian adalah lokasi, teknik analisis, variabel, dan hasil 

penelitian. 

 

 

Aspek ruang 

Lokasi beraktivitas Lokasi tempat tinggal 

Perencanaan Wilayah dan Kota 

Posisi penelitian dalam Perencanaan Wilayah dan Kota 

Sosial-demografi Ekonomi Permukiman Transportasi 

Kebutuhan pemenuhan pergerakaan melakukan aktivitas 

Keputusan pemilihan moda untuk memenuhi pergerakan 

Bagaimana arah pergerakan dan perilaku perjalanan siswa SMA di Kota Semarang 
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TABEL I.1 

KEASLIAN PENELITIAN 

 

Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Lokasi 

Penelitian 
Tujuan Penelitian 

Metode 

Analisis 
Output Penelitian 

Reviline 

Sijabat 

Model 

Pemilihan 

Moda 

Pergerakan 

Komuter di 

Kecamatan 

Sayung 

Kecamatan 

Sayung 

Untuk mengetahui 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

pemilihan moda 

transportasi sepeda 

motor dan angkutan 

umum dan melakukan 

model pemilihan moda 

transportasi komuter di 

Kecamatan Sayung 

Metode 

penelitian 

yaitu 

penelitian 

kuantitatif 

dengan 

menggunakan 

teknik 

purposive 

sampling.  

Diketahui bahwa 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

pemilihan moda 

transportasi tidak 

hanya faktor biaya, 

tetapi dipengaruhi 

oleh faktor lainnya 

seperti faktor sosial. 

Novi Satriadi Pola 

Pergerakan 

Komuter 

Berdasarkan 

Pelayanan 

Sarana 

Angkutan 

Umum 

Penumpang di 

Kota Baru 

Bumi Serpong 

Damai 

Bumi 

Serpong 

Damai 

Mengetahui pola 

pergerakan komuter dan 

menilai tingkat 

pelayanan sarana 

angkutan umum di Kota 

Baru Bumi Serpong 

Damai 

Metode 

Kuantitatif 

dan 

Deskriptif 

Diketahui kondisi 

pelayanan sarana 

angkutan umum 

penumpang dengan 

melihat pola 

pergerakan komuter 

yang ada di Kota 

Baru Bumi Serpong 

Damai 

Sonny Aditya identifikasi 

Pengaruh 

Peningkatan 

Kepemilikan 

Kendaraan 

Pribadi 

Terhadap Pola 

Pergerakan di 

Pinggiran 

Kota 

Semarang 

Kawasan 

Pinggiran 

Kota 

Semarang 

Mengidentifikasi 

pengaruh meningkatnya 

kepemilikan kendaraaan 

pribadi terhadap 

perubahan pola 

pergerakan di pinggiran 

Kota Semarang. 

Metode 

triangulasi 

yaitu 

gabungan 

metode 

analisis 

kuantitatif 

dan metode 

kualitatif 

Diketahui 

peningkatan 

kepemilikan dan 

penggunaan 

kendaraan pribadi 

menyebabkan 

terjadinya 

perubahan pola 

pergerakan di 

pinggiran Kota 

Semarang 

Lidia 

Simanjuntak 

Analisis Pola 

Pergerakan 

dan Preferensi 

Moda 

Transportasi 

Siswa SMA di 

Kota 

Semarang 

SMA Negeri 

3 dan SMA 

Negeri 4 

Kota 

Semarang 

Mengetahui bagaimana 

pola pergerakan dan 

preferensi moda 

trasnportasi siswa SMA 

di Kota Semarang 

Metode 

kuantitatif 

Diketahui Pola 

Peregerakan dan 

preferensi  moda 

transportasi siswa 

SMA di Kota 

Semarang 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 
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1.8 Kerangka Pemikiran 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2015 

 

GAMBAR 1.3 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

Peluang penggunaan 

angkutan umum di 

Kota Semarang 

 

 

Analisis Statistik Deskriptif 

Perkembangan pola 

pergerakan siswa SMA 

Latar Belakang 

Permasalahan 

Pembagian Kawasan Pusat dan Kawasan Pinggiran 

Ketidaktersediaan jaminan 

angkutan umum yang handal 

Layanan fasilitas yang 

tidak seimbang 

   Pertanyaan Penelitian 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku 

perjalanan Siswa SMA 

di Kota Semarang 

Preferensi moda 

transportasi Siswa 

SMA Kota 

Semarang 

 

 

Analisis 

Tujuan 

Keluaran 

Lokasi Siswa SMA 

bersekolah 

Perilaku 

Perjalanan Siswa 

SMA  

Bagaimana pola pejalanan dan preferensi moda trasnportasi siswa SMA di Kota Semarang? 

Mengetahui pola perjalanan dan preferensi moda 

transportasi siswa SMA di Kota Semarang 

Analisis 

Diskriminan 

Mengetahui Pola Perjalanan dan Preferensi Moda Transportasi 

Siswa SMA di Kota Semarang  

Lokasi dan jangkauan fasilitas 

Lokasi tempat tinggal 

Siswa SMA 

Peningkatan Jumlah Penduduk di Kota Semarang 

Lokasi Siswa SMA melakukan 

kegiatan lainnya 

Arah Pergerakan 

(Asal-Tujuan) 
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1.9 Metodologi Penelitian 

1.9.1 Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian yang tepat merupakan kunci dari keberhasilan suatu penelitian. 

Penelitian yang berjudul “Pola Perjalanan dan Preferensi Moda Transportasi Siswa SMA di Kota 

Semarang” ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan ini 

dipilih untuk mencapai tujuan penelitian yang sudah dijabarkan pada bagian sebelumnya. Sebelum 

melakukan analisis adalah salah satu langkah penting untuk mengetahui variabel apa saja yang 

akan dianalisis sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian. Pada bab sebelumnya telah 

ditemukan beberapa variabel yang sebenarnya mempegaruhi pola pergerakan dan preferensi moda 

transportasi. Variabel-variabel yang didapatkan tersebut akan diidentifikasi dan dianalisis agar 

dapat ditampilkan dalam bentuk tabulasi, diagram, grafik dan bentuk lainnya sesuai dengan 

pendekatan kuantitatif.  

 

1.9.2 Populasi dan Sampel 

1.9.2.1 Populasi 

Menurut Burhan Bungin (2006), populasi merupakan kata yang digunakan untuk 

menyebutkan sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Dengan demikian populasi 

penelitian adalah keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, tumbu-tumbuhan, 

hewan, peristiwa, gejala, nilai dan yang lainnya. Dari segi kompleksitas objek populasi, populasi 

dibedakan menjadi dua yaitu populasi homogen dan heterogen. Objek penelitian ini tergolong 

populasi heterogen karena anggota populasi dalam penelitian ini relatif memiliki sifat-sifat 

individual yang membedakan satu dengan yang lain. Hal ini yang membuat perlunya penjelasan 

terhadap sifat-sifat tersebut baik secara kuantitatif maupun kualitatif.  Populasi sasaran dalam 

peneletian ini adalah siswa SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 9 di Kota Semarang. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan pembatasan populasi penelitian untuk memudahkan peneliti dalam 

mengidentifikasi ciri atau sifat-sifat yang dari populasi tersebut yaitu dengan penarikan sampel. 

 

1.9.2.2 Sampel 

Burhan Bungin (2006), mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang dapat 

mewakili karakteristik keseluruhan populasi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan 

kuantitatif dimana peneliti tidak dapat menjangkau seluruh objek populasi. Hal tersebut 

menyebabkan peneliti perlu melakukan pengambilan sampel. Teknik sampling yang akan 

dilakukan pada penelitian ini adalah rancangan sampel probabilitas. Teknik sampling ini 

merupakan penarikan sampel yang didasarkan pada pemikiran bahwa semua objek populasi 
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memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Sedangkan untuk menentukan ukuran 

sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah dengan rumus dibawah ini 

𝒏 =
𝑵

𝑵 𝒅 ²+ 𝟏
 

Keterangan 
 

n : Jumlah sampel yang dicari 

N : Jumlah populasi 

d : Nilai presisi (0,1) 

 

Tingkat kepercayaan atau nilai presisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 90%, 

sehingga didapatkan nilai sampling error sebesar 0,1 atau 10%. Alasan pemilihan tingkat 

kepercayaan tersebut dikarenakan jumlah populasi dianggap cukup mewakili nilai sampling error 

akibat dari keterbatasan data dan informasi yang didapatkan.  Berikut ini adalah ukuran sampel 

yang akan digunakan untuk meneliti; 

 

TABEL I.2 

UKURAN SAMPEL PENELITIAN 

 

No SMA Jumlah populasi Sampel Proporsional 

1 SMA Negeri 3 1417 94 

2 SMA Negeri 9 1404 94 

Jumlah 2520 188 

Sumber: Hasil Analisis Peneliti,2015 

 

1.9.3 Metode Pengumpulan Data 

1.9.3.1 Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer untuk setiap proses 

analisisnya. Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang akan dilakukamn untuk mendapatakan 

data primer terebut adalah sebagai berikut; 

1. Kajian literatur 

Metode pengumpulan data dengan cara melakukan kajian terhadap beberapa literatur yang 

relevan dengan masalah penelitian. Kajian ini dapat menjadi rancangan bagi peneliti dengan 

melihat teori/konsep penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan. Tujuan dari kajian literatur 

ini sendiri adalah untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi. Dalam penelitian 

ini, literatur yang akan dikaji berkaitan dengan teori/konsep tentang sistem transportasi, pola 
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pergerakan, fakator-faktor yang mempengaruhi perilaku pergerakan serta preferensi moda 

transportasi.  

2. Telaah dokumen 

Metode pengumpulan data dengan cara mengkaji dokumen baik berupa jurnal, buku, dokumen 

peraturan dan bentuk referensi lainnya. Dalam hal ini yang dikaji adalah materi-materi yang 

berhubungan secara langsung dengan topik atau tema penelitian. Dokumen-dokumen tersebut 

dijadikan sebagai salah satu alat untuk mendukung setiap argumentasi yang ada pada penelitian. 

Pada penelitian ini dokumen yang ditelaah adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Bapan Pusat 

Statistik yaitu Kota Semarang Dalam Angka sesuai dengan kebutuhan penelitian.  

3. Kuesioner  

Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara membagi 

daftar pertanyaan kepada responden agar responden tersebut memberikan jawabannya. Kuesioner 

juga merupakan teknik pengumpulan data yang efisien apabila peneliti mengetahui dengan pasti 

variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Kuesioner dalam 

penelitian ini akan ditujukan kepada siswa SMA yang menjadi sampel yaitu SMA Negeri 3 dan 

SMA Negeri 4 Kota Semarang. Variabel-variabel yang telah ditentukan sebelumnya diharapkan 

mampu mengetahui bagaimana pola pergerakan dan preferensi moda transportasi siswa SMA di 

Kota Semarang. 

 

1.9.3.2 Kebutuhan Data  

 

TABEL I.3 

KEBUTUHAN DATA PENELITIAN 

 

No. Sasaran Variabel Data 

Jenis Dan Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Tahun 

Data 

Sumber 

Data 

1. 

Mengidentifikasi 

pola pergerakan 

siswa SMA di 

Kota Semarang 

Pola 

pergerakan 

Alamat tempat 

tinggal siswa 

Data Primer, 

Survey 
2016 Kuesioner 

2. 

Mengidentifikasi 

travel behaviour 

siswa SMA di 

Kota Semarang 

Karakteristik 

travel 

behaviour  

Frekuensi  

perjalanan 

Data Primer, 

Survey 
2016 Kuesioner 

Waktu total 

menempuh 

perjalanan 

Biaya perjalanan 

Jarak tempuh 

perjalanan 
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Moda yang 

digunakan 

3. 

Mengidentifikasi 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

perilaku 

perjalanan siswa 

SMA di Kota 

Semarang 

Karakteristik 

Lingkungan 

Sosial 

Jumlah anggota 

keluarga 

Data Primer, 

Survey 
2016 Kuesioner 

Karakteristik 

motif 

individu 

Jenis aktivitas 
Data Primer, 

Survey 
2016 Kuesioner 

Karakteristik 

sumber daya 

individu 

Jenis Kelamin 

Data Primer, 

Survey 
2016 Kuesioner 

Pekerjaan orang 

tua 

Kepemilikan 

kendaraan 

pribadi  

Kemampuan 

membawa 

kendaraan 

Kepemilikan 

SIM 

Karakteristik 

spasial  

Jarak rumah ke 

sekolah Data Primer, 

Survey 
2016 Kuesioner 

Jarak rumah ke 

angkutan umum 

Infrastruktur 

transportasi 

Ketersediaan 

angkutan umum 
Data Primer, 

Survey 
2016 Kuesioner Waktu untuk 

menunggu 

angkutan umum 

4. 

Mengidentifikasi 

preferensi moda 

transportasi 

siswa SMA di 

Kota Semarang 

Karakteristik 

preferensi 

moda 

transportasi 

Alasan memilih 

moda yang 

digunakan 

Data Primer, 

Survey 
2016 Kuesioner 

5. 

Menganalisis 

peluang 

pengalihan ke 

angkutan umum 

Peluang 

pergerseran 

moda 

Tidak adanya 

penolakan 

berpindah 

antarmoda Data Primer, 

Survey 
2016 Kuesioner 

Kemauan 

menggunakan 

antarmoda 

Sumber: Hasil Analisis Peneliti,2015 
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1.9.3.3 Teknik Analisis 

a. Analisis Diskriminan (Variabel yang mempengaruhi Travel Behaviour) 

Analisis diskriminan merupakan teknik analsis statistik yang dapat menguji hipotesis dari 

sekelompok variabel bebas. Analisis diskriminan dikemukakan oleh seorang ahli bernama Fisher 

tahun 1936. Pada dasarnya, analisis diskriminan mempunyai konsep yang hampir sama dengan 

analisis regresi. Persamaan kedua analisis tersebut adalah pada jenis variabel yang digunakan yakni 

variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X). Sedangkan perbedaannya adalah analisis diskriminan 

digunakan apabila variabel dependen merupakan kategoris (ordinal maupun ordinal)  dan variabel 

independennya merupakan skala metrik (interval maupun rasio). Ada beberapa hal yang menjadi 

tujuan dari analisis diskriminan yakni untuk menetukan  kontribusi setiap variabel yang digunakan 

dalam tahap kalsifiikasi, mencari model yang sesuai untuk dapat menentukan variabel pengamatan 

ke dalam kelompok yang lengkap, dan sebagai dasar penentuan apakah suatu variabel perlu diinput 

dalam proses analisis pengklasifian selanjutnya atau tidak perlu diinput. Analisis diskriminan 

adalah kombinasi linear dari dua bahkan lebih variabel bebas yang akan terpisah di antara 

kelompok utama. Fisher mengemukakan rumus yang digunakan untuk menghitung nilai 

diskriminan sebagai berikut: 

Y = b
’
 X 

               = ( 1 - 2)
’
SG

-1
 X 

Keterangan: 

b
’
 = vektor koefisien pembobot fungsi diskriminan 

X  = vektor variabel acak dalam diskriminan 

1  = vektor nilai rata-rata variabel acak kelompok I 

2 = vektor nilai rata-rata dari variabel acak kelompok II 

SG  = invers matriks gabungan 

 

TABEL I.4 

VARIABEL PENELITIAN 

 

No Variabel Satuan Tipe Data 

Variabel terikat 

1 Frekuensi perjalanan Kali Rasio 

2 Pilihan moda Unit Nominal 

3 Jarak tempuh perjalanan Kilometer Rasio 

4 Waktu tempuh perjalanan Menit Rasio 

5 Biaya Perjalanan Rupiah Rasio 

Variabel bebas 

1 Jenis Kelamin P/L Nominal 

2 Jumlah anggota keluarga Jiwa Rasio 
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3 Pekerjaan orang tua Jenis pekerjaan Nominal 

4 Kepemilikan kendaraan pribadi  Unit  Rasio 

5 Kepemilikan SIM Sudah/Belum Nominal 

6 Jarak rumah ke sekolah Kilometer Rasio 

7 Jarak rumah ke angkutan umum Kilometer Rasio 

8 Jenis aktivitas Jumlah aktivitas Nominal 

9 Ketersediaan angkutan  umum Ada/Tidak Nominal 

10 Waktu untuk menunggu angkutan umum Menit Rasio 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti,2016 

 

Tujuan dari analisis diskriminan pada penelitian ini adalah 

- Mengetahui perbedaan yang antar grup pada variabel dependen 

- Jika terdapat perbedaan antar grup maka akan diketahui variabel independen manakah yang 

menyebabkan adanya perbedaan tersebut 

- Menciptakan fungsi atau model diskriminan (yang mirip dengan persamaan regresi) 

- Melakukan klasifikasi terhadap obyek ke dalam kelompok  

 

b. Statistik deskriptif 

Statistik dekriptif digunakan untuk mendeskripsikan fakta dari hasil data-data yang 

diperoleh pada suatu objek penelitian. Setelah dideskripsikan, langkah selanjutnya adalah 

melakukan analisis dan membuat kesimpulan sehingga dapat mengambil suatu keputusan. Statistik 

deskriptif memberikan cara perhitungan rata-rata, varian, korelasi secara numerik, dan cara 

penyajian distribusi frekuensi dari data yang diperoleh pada sampel. Analisis statistik deskriptif 

pada penelitian ini akan dilkakukan terhadap beberapa variabel yakni melihat karakteristik travel 

behaviour, preferensi moda transportasi dan peluang peralihan ke transportasi umum. Sebelum 

melakukan analisis langkah pertama yang harus dilakukan adalah pengolahan kuesioner dengan 

mentransfer data kualitatif kuesiner menjadi data kuantitatif berdasarkan kriteria alternatif jawaban 

pada kuesioner. Setelah itu yang harus dilakukan adalah mentabulasikan data-data yang telah 

didapatkan. Kemudian dilakukan tahapan-tahapan di bawah ini: 

- Arah Pergerakan (Asal dan Tujuan) 

Melakukan pemetaan dari data asal tempat tinggal siswa yang menjadi responden dalam 

penelitian ini menuju sekolah mereka masing-masing. Tujuan dari pemetaan ini adalah untuk 

melihat sebaran pergerakan masing-masing menuju SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 9 

- Analisis karakteristik (Perilaku Perjalanan) travel behaviour  

 Moda yang paling sering digunakan untuk melakukan perjalanan 

Untuk melihat moda transportasi yang paling sering digunakan oleh siswa SMA di Kota 

Semarang berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada sasaran sampel maka akan 

dilakukan analisis modus atau sering disebut analisis terbanyak. Hasil dari analisis ini akan 



16 
 

ditempilkan dalam bentuk pie chart agar lebih diinterpretasikan oleh peneliti dan lebih 

mudah dimengerti oleh pembaca.  

 Frekuensi perjalanan (banyaknya perjalanan yang dilakukan) 

Untuk melihat banyaknya perjananan yang dilakukan oleh siswa SMA di Kota Semarang 

maka dilakukan analisis frekuensi. Analisis ini bertujuan untuk melihat banyaknya 

perjalanan yang harus dilakukan agar dapat mencapai tujuan dalam hal ini tujuannya adalah 

bersekolah. Misalnya adalah untuk melihat proporsi siswa yang perjalanan menuju sekolah 

apakah siswa tersebut langsung, mengantar adik terlebih dahulu, atau bahkan kegiatan 

lainnya. Setelah melihat frekuensi pada masing-masing kegiatan makan dilakukan 

penjumlahan perjalanan yang dilakukan siswa dalam satu hari perjalanan. Kemudian akan 

dilakukan perhitungan rata-rata banyaknya perjalanan yang dilakukan siswa SMA di Kota 

Semarang.  

 Jarak tempuh perjalanan (total panjang perjalanan) dalam satuan kilometer 

Hal pertama yang dilakukan adalah menjumlahkan total jarak tempuh masing-masing 

responden dalam satu hari perjalan menuju dan dari sekolah. Kemudian setelah itu, 

dilakukan perhitungan rata-rata untuk jarak tempuh perjalanan siswa SMA di Kota 

Semarang.  

 Waktu menempuh perjalanan dalam satuan jam  

Sama halnya seperti analisis pada jarak tempuh perjalanan, untuk melihat waktu tempuh 

perjalanan yang dilakukan siswa SMA di Kota Semarang maka dilakukan penjumlahan 

waktu masing-masing responden terlebih dahulu. Setelah itu, barulah dilakukan perhitungan 

rata-rata waktu yang dihabiskan siswa dalam satu hari perjalanan menuju dan dari sekolah. 

Lalu kemudian dihitung rata-rata untuk waktu menempuh perjalanan dalam satuan jam. 

 Biaya perjalanan (biaya yang dikeluarkan untuk melakukan perjalanan) dalam satuan rupiah 

Analisis yang dilakukan untuk menghitung biaya perjalanan tidak jauh berbeda dengan 

teknik analisis pada aspek sebelumnya yakni jarak dan waktu tempuh perjalanan. Terlebih 

dahulu dilakukan penjumlahan biaya  masing-masing responden. Kemudian dilakukan 

perhitungan rata-rata untuk melihat biaya perjalanan yang dikeluarkan siswa SMA di Kota 

Semarang dalam melakukan perjalanan ke sekolah.  

- Preferensi moda transportasi 

Analisis pada aspek ini bertujuan untuk mengetahui preferensi moda transportasi siswa SMA di 

Kota Semarang apakah mereka memilih berdasarkan tingkat kenyamanan, keamanan, 

kemudahan dan aspek lainnya yang membuat pelaku perjalanan lebih prefer terhadap salah satu 

moda. Analisis yang digunakan adalah analisis frekuensi untuk melihat proporsi pada setiap 

kategori pilihan yang ada dan akan ditampilkan pada grafik distribusi frekuensi.  
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- Tingkat kemauan  bergeser ke moda berkelanjutan yaitu jalan kaki/sepeda dan angkutan 

umum 

Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis pergeseran ke angkutan umum pada 

penelitian ini adalah menggunakan skala likert. Skala likert adalah ukuran berjenjang yang 

digunakan untuk mengukur pendapat seseorang terhadap sesuatu objek yang sedang 

ditanyakan. Skala likert juga sering disebut sebagai skala sikap atau meminta persetujuan untuk 

sesuatu hal. Pada penelitian ini yang ditanyakan menggunakan skala likert adalah kemauan 

responden menggunakan antarmoda tidak adanya penolakan berpindah antarmoda dari hasil 

kuesioner. Setelah responden memilih tingkat kemauan mereka terhadap penggunaan moda 

yang ditawarkan maka selanjutnya akan dilakukan analisis frekuensi untuk melihat proporsi 

jumlah responden yang memilih setiap tingkatan skala yang disediakan dari “tidak sangat mau” 

hingga pilihan “sangat mau”. Data hasil analisis frekuensi tersebut akan ditampilkan dalam 

bentuk grafik atau pie chart agar lebih representatif. Sebelum melakukan analisis peluang 

pergeseran ke angkutan umum akan dilakukan tabulasi silang antara pilihan moda siswa saat 

ini dengan beberapa aspek yang dapat mempengaruhi keputusan mereka yaitu dengan 

Crosstab. Crosstab adalah metode menggunakan uji statistik untuk mengidentifikasikan dan 

mengetahui korelasi antara dua variabel (Gasperz,1992). Crosstab juga merupakan aplikasi 

yang digunakan untuk mentabulasikan beberapa variabel yang berbeda ke dalam suatu matriks. 

Data – data yang akan diolah dalam analisis crosstab disajikan dalam satu tabel dengan 

variabel yang tersusun sebagai kolom dan baris. Analisis crosstab dilakukan untuk mengetahui 

korelasi antar variabel. Tabulasi silang antara pilihan moda dengan aspek-aspek yang 

mempengaruhi pilihan tersebut akan menjadi salah satu acuan pemberian saran atau 

rekomendasai pada penelitian ini.  
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1.9.4 Kerangka Analisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Analisis Peneliti,2015 

 

GAMBAR 1.4 

KERANGKA ANALISIS 
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 Jenis moda transportasi 
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 Tidak adanya penolakan 

berpindah antarmoda 

 Jenis kelamin 

 Jumlah anggota keluarga 

 Perkerjaan orang tua 

 Kepemilikan kendaraan 

pribadi 

 Kepemilikan SIM 

 Jarak rumah ke sekolah 

 Jarak rumah ke angkutan 

umum 
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 Biaya perjalanan 

 Jarak tempuh perjalanan 
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19 
 

1.10 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir yang dilakukan terdiri dari: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan 

sasaran penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian meliputi lokasi 

penelitian dan batasan substansi penelitian, posisi penelitian dalam Perencanaan 

Wilayah dan Kota, keaslian penelitian yang dilakukan, kerangka pikir, metodologi 

penelitian dan sistematika penulisan laporan.  

BAB II  SISTEM TRANSPORTASI, POLA PERGERAKAN, TRAVEL BEHAVIOUR, 

PREFERENSI MODA TRANSPORTASI PERKOTAAN 

Bab ini berisikan paparan hasil kajian literatur mengenai sistem transportasi, pola 

pergerakan, travel behaviour, faktor-faktor yang mempengaruhi travel behaviour serta 

pengaruh dari travel behaviour terhadap preferensi pemilihan  moda transportasi.  

BAB III PROFIL, PERGESERAN JUMLAH PENDUDUK, DAN DISTRIBUSI 

PENYEDIAAN FASILITAS SMA DI KOTA SEMARANG 

Bab ini memaparkan gambaran umum mengenai profil Kota Semarang, pergeseran 

jumlah penduduk, jumlah usia sekolah, jumlah layanan fasilitas dan persebaran 

fasilitas SMA Negeri pada kawasan pusat dan pinggiran Kota Semarang.  

BAB IV POLA PERJALANAN DAN PREFERENSI SISWA SMA DI KOTA 

SEMARANG 

Bab ini berisi kompilasi data yang ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan 

diagram untuk menjawab sasaran penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 

identifikasi terhadap pola pergerakan siswa SMA berdasarkan asal dan tujuan, 

perilaku perjalanan, preferensi moda serta peluang pergeseran transportasi. Selain itu 

juga dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku perjalanan 

siswa SMA di Kota Semarang. 

BAB V  KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi kesimpulan untuk hasil temuan penelitian yang telah dilakukan dan 

rekomendasi untuk setiap temuan yang didapatkan.  


