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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyelenggaraan transportasi umum, sebagai bagian dari urusan wajib 

pemerintah daerah bidang perhubungan sebagaimana diatur dalam Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, wajib dilaksanakan 

oleh pemerintah daerah. Regulasi ini sejalan dengan dengan kondisi semakin 

meningkatnya arus lalu lintas serta kebutuhan akan transportasi yang telah 

menghasilkan kemacetan (terutama di kota-kota besar), tundaan perjalanan, 

kecelakaan, dan permasalahan lingkungan. 

Namun demikian penyelenggaraan transportasi umum seringkali 

“berbenturan” dengan kondisi sosial masyarakat yang memandang bahwa 

transportasi privat lebih menguntungkan dan juga perasaan kebebasan dan 

kemudahan yang diberikan pada penggunanya (Papaioannou dan Martinez, 2015) 

serta lebih efektif dalam hal biaya dan waktu dibandingkan dengan sistem 

transportasi publik yang umumnya tidak terencana dengan baik (Chuen dkk, 

2014). Lebih lanjut Chowdhury (2014) menyatakan bahwa proporsi pengguna 

setia transportasi umum, atau disebut sebagai “captive public transportation 

users” semakin menurun seiring dengan semakin banyaknya keluarga yang 

memiliki kendaraan pribadi. 

Peluang untuk merubah perilaku masyarakat untuk menggunakan 

kendaraan umum masih dimungkinkan. Kingham dkk (2001) dalam Chowdhury 

(2014) menyatakan bahwa masyarakat menyadari pengaruh buruk penggunaan 

kendaraan pribadi yang berlebihan terhadap lingkungan dan akan menggunakan 

kendaraan umum seandainya terdapat alternatif yang memungkinkan. Pemilihan 

moda mungkin merupakan model terpenting dalam perencanaan transportasi. Hal 

ini disebabkan karena peran kunci dari angkutan umum dalam berbagai kebijakan 

transportasi. Tidak seorang pun dapat menyangkal bahwa moda angkutan umum 

menggunakan ruang jalan jauh lebih efisien daripada moda angkutan pribadi. 

(Tamin, 2000).  Sementara itu Chuen dkk (2014) meyakini bahwa upaya 

mengembangkan kebijakan transportasi berkelanjutan tidak akan berhasil jika 



2 
 

para pengambil kebijakan tidak memahami kebutuhan pilihan dan permintaan 

para penggunanya. Namun demikian, tantangan terbesarnya adalah untuk 

mengidentifikasi parameter penentu pilihan para pejalan.  

Berbagai faktor mempengaruhi masyarakat dalam hal pilihan 

menggunakan kendaraan umum, diantaranya adalah waktu (travel time),  jarak 

dan biaya perjalanan (Wang dan Liu, 2015); berkaitan dengan karakteristik 

pengguna (yaitu latar belakang, tingkat pendapatan keluarga, kepemilikan 

kendaraan dan ketersediaan pilihan kendaraan), karakteristik perjalanan (yaitu 

tujuan, waktu dan jarak perjalanan) dan karakteristik fasilitas transportasi (yaitu 

durasi dan biaya perjalanan, kualitas layanan dan ketersediaan ruang parkir) 

(Chuen dkk, 2014); karakteristik pengguna, tujuan perjalanan, fasilitas moda dan 

karakteristik zona/kota (Tamin, 2000); kapasitas ruang parkir, aksesibilitas, biaya 

dan waktu perjalanan, kepastian, keamanan dan kenyamanan, serta alasan 

lingkungan (Corpuz, 2007). 

 Sementara itu Papaioannou dan Martinez (2015) memberikan pemikiran 

bahwa agar transportasi umum menjadi lebih kompetitif terhadap penggunaan 

kendaraan privat, kualitas layanannya harus ditingkatkan, dimana kualitas layanan 

terkait dengan kinerja sistem transportasi tersebut. Regulator dan operator 

transportasi umum biasanya berfokus meningkatkan keandalan layanan, 

memberikan informasi layanan baru, serta menyediakan pengalaman berkendara 

yang lebih baik (misalnya : kendaraan dan kelengkapan yang lebih bersih dan 

aman). Telah banyak kajian dilakukan berkaitan dengan hal tersebut, namun 

demikian ia meyakini bahwa masih ada hal lain yang perlu dilakukan untuk 

menarik pengguna baru transportasi umum, yaitu melakukan perubahan pada 

struktur jaringan transportasi. Perubahan yang dimaksud adalah dua aspek disain 

dan operasi transportasi umum, yaitu aksesibilitas dan konektivitas. 

Penelitian Beimborn dkk (2003) menyampaikan bahwa kondisi layanan 

transportasi umum yang dapat diterima harus memiliki : aksesibilitas, 

konektivitas, pengetahuan, kebergunaan dan keamanan (accessibility, 

connectivity, knowledge, usability and security to be used). Dengan terpenuhinya 

kondisi-kondisi itu maka moda transportasi berpeluang untuk dipilih. Namun 

demikian, tidak tersedia data untuk melakukan analisis untuk semua faktor 
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sehingga analisis berfokus pada faktor aksesibilitas dan konektivitas. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa perbedaan waktu antara kendaraan pribadi dengan 

kendaraan umum kecil pengaruhnya dalam memilih menggunakan transportasi 

umum. Faktor yang lebih penting adalah akses ke sistem transportasi serta waktu 

yang dibutuhkan untuk berpindah ke kendaraan lain atau waktu tunggu sampai 

tersedianya kendaraan berikutnya. Hal demikian menyiratkan bahwa 

pengembangan sistem transportasi perlu lebih berfokus pada aksesibilitas dan 

konektivitas sistem transportasi. 

Masih berkaitan dengan pilihan menggunakan transportasi umum, 

berbagai penelitian akhir-akhir ini mengaitkan antara kepuasan pengguna dengan 

perilaku memilih transportasi umum, sebagaimana disampaikan Gebeyehu dan 

Takano (2008) bahwa derajat kepuasan pengguna merupakan salah satu penentu 

pemilihan moda. Konsep yang awalnya berasal dari praktek manajemen 

pemasaran ini diyakini sesuai untuk melakukan analisis pilihan menggunakan 

transportasi umum, dilandasi pemikiran bahwa moda transportasi merupakan 

suatu produk dan pengguna merupakan konsumen (Shiftan dkk, 2015). Berberapa 

variabel yang mempengaruhi kepuasan pengguna terhadap layanan transportasi 

umum, misalnya : efisiensi, reliabilitas (kehandalan) layanan dan responsiveness 

penyelenggara layanan (Gebeyehu dan Takano, 2008); ciri pengguna, 

penyelenggaraan layanan, kinerja jaringan dan waktu perjalanan (Abenoza dkk, 

2017), sejalan dengan faktor penentu pilihan menggunakan transportasi umum 

pada penelitian-penelitian sebelumnya. 

Membahas tentang pilihan moda transportasi tentu saja berkaitan dengan 

segmentasi penggunanya. Pengguna transportasi dapat dibedakan menjadi dua 

kelompok, yaitu mereka yang menggunakan transportasi umum sebagai pilihan 

(choice user of public transportation) dan captive user yaitu mereka tidak 

memiliki pilihan lain selain menggunakan transportasi umum. Beimborn dkk 

(2003) memberikan pandangan bahwa menjadi choice user karena tersedia pilihan 

transportasi yang realistis yang menghubungkan asal dan tujuan mereka sesuai 

dengan kebutuhan dan sejalan dengan berbagai kendala dalam kesehariannya. 

Mereka memilih menggunakan transportasi umum ketika merasa bahwa pilihan 

menggunakan transportasi umum lebih baik dibandingkan dengan pilihan lainnya 
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dalam hal waktu, biaya dan kenyamanan. Sebaliknya captive user bergantung 

pada transportasi umum karena faktor usia, disabilitas, pendapatan atau kondisi 

keluarga. Seringkali pengguna kelompok ini tidak diperhitungkan dengan 

pertimbangan bahwa kelompok ini akan selalu tersedia apapun yang dilakukan 

penyedia layanan transportasi, meskipun sebenarnya mereka memiliki pilihan 

dalam jangka panjang, misalnya pindah ke suatu tempat atau membeli kendaraan 

pribadi, sehingga dapat berubah statusnya. Oleh karena itu, pasar untuk 

peningkatan pilihan penggunaan transportasi umum adalah pada pengguna 

kelompok choice user. 

Jika dilihat dari tujuan perjalanannya, Tamin (2000) menyatakan bahwa 

perjalanan ke tempat kerja atau perjalanan dengan maksud bekerja merupakan 

perjalanan yang dominan, dan karena itu sangat penting diamati secara cermat. 

Karena jumlah perjalanan dengan maksud bekerja ini merupakan jumlah yang 

dominan maka kita dapatkan bahwa kedua waktu terjadinya perjalanan dengan 

tujuan bekerja (pagi dan sore hari) ini menghasilkan waktu puncak pergerakan.  

Jika ditinjau lebih jauh lagi akan dijumpai kenyataan bahwa lebih dari 90% 

perjalanan berbasis tempat tinggal, artinya dimulai dari tempat tinggal (rumah) 

dan diakhiri kembali ke rumah.  

Fenomena menurunnya, dan rendahnya, penggunaan transportasi umum 

terjadi dimana-mana. Di Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana disampaikan Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, animo 

masyarakat untuk menggunakan angkutan umum di Jawa Tengah cenderung 

menurun sehingga menyebabkan jumlah angkutan umum menurun. Pada Tahun 

90-an jumlah armada transportasi umum mencapai 12 ribuan tetapi saat ini hanya 

berkisar lima ribuan. Bahkan di beberapa kabupaten, trayek masih ada tetapi 

sudah tidak ada angkutan yang melayani. Lebih lanjut dikatakan bahwa 

menurunnya animo penumpang bukan hanya disebabkan beralihnya mereka 

menggunakan sepeda motor namun karena mencari kepastian. Penumpang ingin 

jika naik jam ini maka akan sampai di lokasi jam ini. (Erry Derima Ryanto, 

suaramerdeka.com, 23 April 2016).  

Demikian pula di Kabupaten Pati, angkutan umum juga belum menjadi 

pilihan utama masyarakat untuk melakukan perjalanan. Distribusi pemilihan moda 



5 
 

 
 

transportasi di Kabupaten Pati didominasi dengan penggunaan sepeda motor yang 

mencapai 73%, mobil pribadi 9%, dan mobil penumpang umum (MPU) 7%.  

(Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Kab. Pati, Bappeda Kab. Pati, 2015). 

Di sisi lain, besarnya penggunaan kendaraan pribadi (khusunya sepeda motor) di 

Kabupaten Pati tentunya berkaitan dengan tingginya kejadian kecelakaan yang 

melibatkan moda transportasi itu. Data kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Pati 

pada Tahun 2014 menunjukkan bahwa 73% kejadian kecelakaan dari 817 

kejadian kecelakaan melibatkan sepeda motor. Hal demikian semakin menegaskan 

perlunya meningkatkan penggunaan kendaraan umum sebagai pilihan perjalanan, 

khususnya di Kabupaten Pati. 

Perkotaan Pati, sebagai Ibukota Kabupaten Pati dan juga salah satu 

kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pusat kegiatan lokal, merupakan 

tujuan utama masyarakat Kabupaten Pati untuk bekerja, tidak hanya yang 

bertempat tinggal di Perkotaan Pati tetapi juga masyarakat di sekitarnya, baik para 

pekerja pemerintahan maupun pekerja sektor swasta. Hal ini dapat dilihat 

misalnya dari jumlah pekerja industri pengolahan, sebanyak 100.755 orang dan 

hanya 7.711 orang yang tinggal di Perkotaan Pati. Jarak yang relatif tidak jauh 

tentu saja menyebabkan para pekerja tidak tinggal di Perkotaan Pati dan 

melakukan perjalanan pulang pergi “nglaju” setiap harinya. Oleh karena itu 

perjalanan bekerja dari luar ke Perkotaan Pati merupakan pasar yang besar untuk 

meningkatkan penggunaan kendaraan umum. Jika merujuk pada statistik 

penggunaan kendaraan umum yang masih sangat rendah, patut diduga kelompok 

pekerja pun termasuk mereka yang mendominasi menggunakan kendaraan pribadi 

untuk tujuan bekerja yang merefleksikan ketidakpuasan mereka atas layanan 

transportasi umum sehingga tidak memilih menggunakannya. 

Dalam rangka meningkatkan pilihan masyarakat menggunakan 

transportasi umum, penelitian tentang parameter penentu menggunakan atau tidak 

menggunakan transportasi umum kemudian menjadi menarik, terutama dalam hal 

parameter manakah yang memiliki pengaruh terbesar sehingga dapat menjadikan 

bahan masukan bagi pemerintah daerah khususnya dalam menyusun kebijakan 

pada sektor transportasi untuk meningkatkan penggunaan transportasi umum di 

wilayahnya.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Penggunaan transportasi umum, termasuk di Kabupaten Pati, saat ini 

semakin menurun dan sangat rendah. Fenomena menurunnya, dan rendahnya, 

penggunaan transportasi umum merupakan tantangan besar bagi pemerintah 

daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Pati, untuk menyelenggarakan 

penyediaan angkutan umum bagi masyarakat. Permasalahan tersebut sering 

dikaitkan dengan semakin meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi (serta 

menurunnya kualitas layanan transportasi umum). Berbagai faktor mempengaruhi 

masyarakat dalam hal pilihan menggunakan/tidak menggunakan kendaraan 

umum, termasuk beberapa peneliti yang meyakini bahwa aksesibilitas dan 

konektivitas sistem transportasi merupakan parameter penentu untuk menarik 

pengguna baru (pada kelompok choice user) transportasi umum dan 

meningkatkan kualitas layanan yang lebih kompetitif dan memberikan kepuasan 

bagi penggunanya berhadapan dengan dominasi penggunaan kendaraan pribadi. 

Kenyataan bahwa penggunaan transportasi umum di Kabupaten Pati sangat 

rendah tentu saja mengindikasikan ketidakpuasan para pekerja kelompok choice 

user untuk tidak memilih moda transportasi umum. 

Berdasarkan uraian di atas, masalah penelitian ini adalah : Bagaimana 

parameter penentu pemilihan moda transportasi umum mempengaruhi 

ketidakpuasan dan dampaknya pada pilihan kelompok choice user transportasi 

umum diantara para pekerja yang bekerja di Perkotaan Pati untuk tidak 

menggunakan kendaraan umum. 

Oleh karena itu pertanyaan penelitian ini adalah : Parameter apa yang 

memiliki pengaruh paling dominan terhadap perilaku tidak menggunakan 

transportasi umum pada kelompok choice user transportasi umum pekerja yang 

bekerja di Perkotaan Pati? 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

1.3.1  Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji parameter 

penentu penggunaan transportasi umum pada kelompok choice user transportasi 
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umum di kalangan pekerja yang bekerja di Perkotaan Pati seingga diketahui 

parameter yang paling dominan. 

 

1.3.2  Sasaran 

Sasaran untuk mencapai tujuan penelitian adalah sebagi berikut : 

a. Mengidentifikasi parameter-parameter penentu perilaku tidak memilih moda 

transportasi umum dan penentu ketidakpuasan pengguna. 

b. Membangun model konseptual pilihan tidak menggunakan transportasi umum 

dan mengembangkan hipotesis. 

c. Menganalisis dan menguji parameter penentu ketidakpuasan pengguna dan 

pilihan tidak menggunakan transportasi umum dan akhirnya mengetahui 

parameter yang signifikan yang menentukan penggunaan transportasi umum. 

 

1.4 Ruang Lingkup 

1.4.1  Ruang Lingkup Wilayah 

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Pati, yaitu pada sistem 

transportasi umum yang menghubungkan asal dan tujuan para pekerja dalam 

aktivitas menuju tempat bekerja di Perkotaan Pati. Yang dimaksud asal adalah 

tempat tinggal para pekerja yang berada di luar Perkotaan Pati, sedangkan tujuan 

adalah tempat bekerja yang berada di Perkotaan Pati. Pengertian Perkotaan Pati 

adalah kawasan perkotaan menurut Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Pati, 

meliputi sebagian besar Kecamatan Pati dan sebagian Kecamatan Margorejo. 

Lokasi Perkotaan Pati adalah sebagaimana Gambar 1.1. 
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Sumber : RDTR Perkotaan Pati, 2014 

 

GAMBAR 1.1 

LOKASI PERKOTAAN PATI 
 

 

1.4.1  Ruang Lingkup Substansi 

Substansi pembahasan adalah : 

a. Parameter penentu penggunaan transportasi umum 

Parameter penentu yang dibahas dalam penelitian ini adalah parameter 

penentu penggunaan transportasi umum bagi para pekerja untuk tujuan perjalanan 

bekerja. Konektivitas dan aksesibilitas dipahami sebagi dua hal yang berbeda. 

Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai jaringan transportasi baik dari 

asal (origin) maupun tujuan (destination) sedangkan konektivitas adalah 

keterhubungan dalam jaringan transportasi. 
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b. Ketidakpuasan pengguna 

Ketidakpuasan terhadap layanan transportasi umum difahami sebagai 

ketidaksesuaian antara harapan dan layanan yang didapatkan berdasarkan 

pengalaman menggunakan layanan. 

c. Pilihan menggunakan transportasi umum 

Merupakan perilaku pengguna transportasi untuk memilih atau tidak memilih 

menggunakan transportasi umum dalam perjalanan dari asal ke tujuan. 

d. Kelompok choice user transportasi umum 

Merupakan kelompok pengguna transportasi yang memiliki kemungkinan 

untuk menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum pada saat akan 

melakukan suatu perjalanan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang parameter 

penentu penggunaan transportasi umum, khususnya pada kelompok choice user 

transportasi umum dan memberikan manfaat bagi para pihak yang menggeluti 

pembangunan infrastruktur wilayah, diantaranya : 

a. Akademisi 

Hasil penelitian dapat menjadi tambahan literatur bagi ilmu pengetahuan, 

terkait dengan pengembangan transportasi umum. 

b. Pemerintah 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah 

terkait dengan kebijakan pembangunan infrastruktur transportasi, utamanya 

transportasi umum.  

 

1.6 Keaslian Penelitian 

Untuk memastikan bahwa penelitian ini orisinal, berikut disampaikan 

beberapa penelitian yang mengambil tema yang hampir sama tetapi dengan fokus 

dan lokasi yang berbeda. 
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TABEL I.1 

KEASLIAN PENELITIAN 

 
No Nama 

Peneliti 

Judul dan 

Tahun  

Penelitian 

Lokasi Tujuan Metode Hasil 

1. Ni Putu Diah 

Wulandari 

Surung dan 

Sudarsana 

Arka 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

penggunaan  

jasa transportasi 

umum “Trans 

Sarbagita”; 

2014 

Bus Trans 

Sarbagita 

Koridor I, 

Bali 

Mengetahui 

pengaruh 

pendapatan, biaya 

transport dan 

aksesibilitas halte 

terhadap intensitas 

penggunaan jasa 

transportasi umum 

Trans Sarbagita 

 

Binary 

Logistic 

Regresssion 

Model 

Pendapatan, biaya 

transport dan 

aksesibilitas halte 

berpengaruh signifikan 

terhadap intensitas 

penggunaan jasa 

transportasi umum. 

2. Ronando 

Ferdiansyah 

Kemungkinan 

Peralihan 

Penggunaan 

Moda Angkutan 

Pribadi Ke 

Moda Angkutan 

Umum 

Perjalanan 

Depok-Jakarta; 

2009 

 

Depok - 

Jakarta 

Menjajaki 

terjadinya 

peralihan 

penggunaan moda 

dari angkutan 

pribadi ke moda 

angkutan 

umum perjalanan 

Depok – Jakarta. 

Statistik 

deskriptif  

Minat untuk beralih 

menggunakan angkutan 

umum cukup besar, itu 

diperlukan peningkatan 

kualitas pelayanan 

angkutan umum. 

. 

3. Edward A. 

Beimborn, 

Michael J. 

Greenwald, 

Xia Jin 

Impacts of 

Transit 

Accessibility 

and 

Connectivity on 

Transit Choice 

and 

Captivity; 2003 

Portland, 

USA 

Menguji 

bagaimana faktor 

layanan 

transportasi (yaitu 

accessibility dan 

connectivity)  

berhubungan 

dengan mode 

captivity and 

mode choice. 

 

Calibrate 

logit mode 

split models 

Bagi  choice transit 

users, perbedaan waktu 

perjalanan antara 

automobile and transit 

modes kecil 

pengaruhnya; faktor 

yang lebih penting 

adalah akses ke tempat 

transit dan waktu tunggu. 

4. Onn Chiu 

Chuen, 

Mohamed 

Rehan 

Karim, dan 

Sumiani 

Yusoff 

Mode Choice 

between Private 

and Public 

Transport in 

Klang Valley, 

Malaysia; 2014 

Klang 

Valley, 

Malaysia 

Menguji 

kemungkinan 

perubahan moda 

oleh pelaku 

perjalanan di  

Klang Valley untuk 

menggunakan 

transportasi umum. 

Logistic 

Regression 

Analysis 

Peningkatan layanan 

transportasi publik saja 

tidak akan meningkatkan 

proporsi penggunaan 

transportasi umum, 

dibutuhkan intervensi 

kebijakan baik pada 

transportasi umum 

maupun privat. 

 

5. Bekti 

Winarno 

Parameter 

penentu 

penggunaan 

transportasi 

umum di 

Perkotaan Pati; 

2017 

Perkotaan 

Pati 

 

Menganalisis dan 

menguji parameter 

penentu 

penggunaan 

transportasi umum 

pada kelompok 

choice user 

transportasi umum 

di kalangan pekerja 

sehingga diketahui 

yang paling 

dominan. 

 

Analisis 

Structural 

Equation 

Modelling 

(SEM) 

Parameter-parameter 

konektivitas transportasi 

umum (jadwal 

perjalanan, waktu 

menunggu dan waktu 

perjalanan) merupakan 

parameter yang dominan 

terhadap ketidakpuasan 

pengguna dan perilaku 

tidak memilih 

transportasi umum. 

Sumber : penelitian sebelumnya yang dikaji dan penelitian ini, 2017 
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1.7 Kerangka Pikir 

Penelitian ini dibangun dengan kerangka pikir sebagaimana diuraikan 

dalam Gambar 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : dikembangkan untuk penelitian ini, 2017 

GAMBAR 1.2 

KERANGKA PIKIR 

Tujuan Penelitian  

Menganalisis dan menguji parameter penentu 

penggunaan transportasi umum pada kelompok 

choice user pekerja yang bekerja di Perkotaan 

Pati . 

Output Penelitian  

Hubungan antara parameter penentu penggunaan 

transportasi umum dan ketidakpuasan pengguna, 

ketidakpuasan pengguna dengan perilaku tidak 

memilih transportasi umum, serta parameter apa 

yang paling dominan. 

Proses Penelitian 

 Menggunakan analisis SEM 

 Mengidentifikasi parameter penentu 

perilaku tidak memilih moda transportasi 

umum dan penentu ketidakpuasan 

pengguna. 
 Membangun model konseptual pilihan 

tidak menggunakan transportasi umum dan 

mengembangkan hipotesis. 
 Menganalisis dan menguji pengaruh 

parameter penentu penggunaan 

transportasi umum terhadap ketidakpuasan 

dan perilaku tidak menggunakan. 

Menurunnya (dan rendahnya)  

penggunaan transportasi umum  

Di Jawa Tengah, dari 12ribu (1990) menjadi  

5ribu (2015); di Kab. Pati hanya 8%; transportasi 

privat lebih menguntungkan 

Penyelenggaraan transportasi umum : 

urusan wajib bagi pemerintah daerah,  

(sesuai dengan UU Pemerintah Daerah) 

Upaya meningkatkan penggunaan transportasi umum 

tidak akan berhasil jika para pengambil kebijakan tidak memahami kebutuhan pilihan dan permintaan para 

pengguna. Tantangan : mengidentifikasi parameter yang mempengaruhi pilihan para pejalan. 

 Parameter penentu penggunaan 

transportasi umum, umumnya berkaitan 

dengan karakteristik pejalan, perjalanan, 

layanan, zona, aksesibilitas, konektivitas, 

kualitas layanan dan biaya perjalanan. 
 Kepuasan pengguna merupakan salah satu 

penentu pemilihan moda (dan penggunaan 

ulang). 
 Diantara kelompok pengguna  (captive PrT, 

captive PT dan choice user), kelompok 

choice user merupakan pasar paling 

potensial. Menurut tujuan perjalanan, 90% 

perjalanan diyakini untuk bekerja. 

 Perkotaan Pati  (Ibu Kota Kabupaten Pati, 

salah satu kawasan strategis pertumbuhan 

ekonomi dan pusat kegiatan lokal Kabupaten 

Pati) merupakan tujuan utama masyarakat 

untuk bekerja, termasuk yang bertempat 

tinggal sekitarnya, baik para Pekerja 

Pemerintahan maupun Pekerja Sektor Swasta. 

 Patut diduga para pekerja pekerja  termasuk 

mereka yang mendominasi menggunakan 

kendaraan pribadi (tidak menggunakan 

transportasi umum sebagai pilihan). 

Rumusan Masalah  

Bagaimana parameter penentu pemilihan moda 

transportasi umum mempengaruhi 

ketidakpuasan dan dampaknya pada pilihan 

kelompok choice user diantara para pekerja 

yang bekerja di Perkotaan Pati untuk tidak 

menggunakan kendaraan umum. 

Pertanyaan Penelitian  

Parameter apa yang memiliki pengaruh signifikan 

terhadap perilaku tidak menggunakan transportasi 

umum pada kelompok choice user transportasi 

umum pekerja yang bekerja di Perkotaan Pati? 
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1.8 Metode Penelitian 

1.8.1. Teknik Analisis 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dimana variabel-variabel laten 

yang ada diwujudkan dalam variabel manifest (parameter/indikator) dan 

selanjutnya diwujudkan sebagai item-item pertanyaan dalam kuesioner sebagai 

instrumen pengumpulan data dari persepsi responden (baik pertanyaan tertutup 

maupun terbuka). Jawaban pertanyaan-pertanyaan responden diukur dengan Skala 

Likert 5 angka sehingga hasilnya berbentuk angka (skor). Pertanyaan terbuka 

untuk menggali pendapat responden pada setiap item pertanyaan. 

Penelitian terkait pilihan moda transportasi telah banyak dilakukan dengan 

berbagai metodologi. Salah satu metode yang digunakan dalam berbagai 

penelitian dengan topik pilihan moda (mode choice) transportasi adalah Model 

Persamaan Struktural atau Stuctural Equation Modelling (SEM). Penggunaan 

aplikasi khusus seperti LISREL (Linear Structural Relations) and AMOS (Asset 

Management Operating System) telah mempermudah aplikasi teknik analisis 

SEM.  

SEM merupakan teknik analisis yang merepresentasikan kombinasi dua 

tipe metode statistik, yaitu analisis faktor (factor analysis) dan model persamaan 

simultan dengan menggunakan variabel eksogen/bebas/independen dan variabel 

endogen/terikat/dependen. SEM merupakan sekumpulan teknik-teknik statistik 

yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan relatif rumit secara 

simultan. Model yang rumit adalah model-model simultan yang dibentuk melalui 

lebih dari satu variabel dependen dan dijelaskan oleh satu atau beberapa variable 

independen dimana sebuah variable dependen pada saat yang sama berperan 

sebagai variable independen bagi hubungan berjenjang lainnya.  Hal tersebut 

berbeda dengan alat analisis lainnya, seperti analisis regresi berganda dan analisis 

faktor yang memiliki kelemahan yaitu keterbatasannya dalam menganalisis satu 

hubungan pada satu waktu (Ferdinand, 2006). 

Keunggulan aplikasi SEM dalam penelitian adalah kemampuanya untuk 

menampilkan sebuah model komprehensif bersamaan dan kemampuannya untuk 

mengkonfirmasi dimensi-dimensi dari sebuah konsep atau faktor serta 

kemampuannya untuk mengukur pengaruh hubungan-hubungan yang secara 
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teoritis telah ada. Umumnya SEM dipandang sebagai kombinasi antara analisis 

faktor dan analisis regresi, dan tentu saja diaplikasikan secara terpisah hanya 

dalam analisis faktor ataupun hanya dalam analisis regresi (Ferdinand, 2006).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh parameter penentu 

menggunakan transportasi umum dengan menambahkan variabel mediasi 

kepuasan pengguna yang pada berbagai penelitian akhir-akhir ini sering dikaitkan 

dengan perilaku memilih menggunakan transportasi umum sehingga teknik 

analisis SEM dipandang sesuai untuk digunakan dalam analisis.  

 

1.8.2. Analisis Deskriptif 

Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran deskriptif mengenai 

persepsi responden penelitian ini, khususnya terkait dengan variabel-variabel 

penelitian. Pandangan responden mengenai apa yang ditanyakan dalam kuesioner 

dicoba untuk dirangkum dengan cara pernyataan-pernyataan yang sama atau mirip 

digabungkan dalam satu kalimat yang representatif, jika tidak dapat dirangkum 

atau digabungkan akan disajikan sebagai kalimat tersendiri. Berdasarka proses 

tersebut, deskripsi persepsi ini dapat memberikan gambaran temuan penelitian 

mengenai persepsi pengguna transportasi umum terhadap variabel-variabel 

penelitian.  

 

1.8.3. Analisis SEM 

Penelitian ini menggunakan Analisis SEM dengan alat analisis Aplikasi 

Komputer AMOS 20.0. Mengacu pada Hair dkk (2010), terdapat 6 (enam) 

langkah dalam SEM yang merefleksikan terminologi dan prosedur yang unik 

SEM, yaitu: (1) Langkah 1: Menentukan konstruk (individual constructs); (2) 

Langkah 2: Mengembangkan model pengukuran; (3) Langkah 3: Mendisain studi 

untuk menyusun hasil empirik; (4) Langkah 4: Menguji validitas model 

pengukuran; (4) Langkah 5: Menentukan model struktural; dan (6) Langkah 6: 

Menguji validitas model struktural. Langkah-langkah tersebut digambarkan 

sebagaimana Gambar 1.3. 
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Sumber : Hair dkk (2010) 

 

 

GAMBAR 1.3 

6 (ENAM) LANGKAH SEM 

 

 

Jika dijelaskan dalam tahapan analisisnya, analisis akan dilakukan dengan 

2 (dua) tahap yaitu tahap Confirmatory Factor Analysis (CFA) dan Analisis SEM 

(menguji model struktural). 

 

 

 

Menentukan Konstruk Individual 
Item apa saja yang akan digunakan sebagai variabel pengukur? 

Mengembangkan dan menentukan model pengukuran 
Menyusun ukuran variabel pada konstruk; 

Menggambar diagram alur untuk model pengukuran 

Mendisain studi untuk mendapatkan hasil empirik 
Menentukan jumlah sampel yang mencukupi; 

Memilih metode estimasi dan pendekatan data 

Menguji validitas model pengukuran 
Menguji Goodness of Fit (GOF) dan validitas konstruk pengukuran 

Menyusun kembali 

ukuran dan mendisain 

studi baru 

Proses uji model 

struktural dengan 

langkah 5 dan 6 

Mengukur 

validitas model 

Menentukan model struktural 
Mengubah model pengukuran menjadi model struktural 

Menguji validitas model struktural 
Menguji GOF dan signifikansi, jalur, dan ukuran estimasi parameter 

struktural 

Menyusun kembali 

model dan menguji 

dengan data baru 

Menyusun 

kesimpulan dan 

rekomendasi 

Struktural model 

valid? 

Langkah 1 

Langkah 2 

Langkah 3 

Langkah 4 

Langkah 5 

Langkah 6 
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a. Variabel dan Parameter Penelitian 

Langkah pertama dalam pengembangan model SEM adalah pencarian atau 

pengembangan sebuah model yang mempunyai justifikasi teoritis yang kuat. Pada 

dasarnya  SEM adalah sebuah “confirmatory technique”, sebagai lawan dari 

“explanatory factor analysis”. Teknik ini digunakan untuk menguji sebuah teori 

yang pembuktiannya dibutuhkan sebuah pengujian empirik. Pengujian empirik 

itulah yang dilakukan melalui SEM, sehingga metode SEM tidak digunakan untuk 

membentuk sebuah teori kausalitas yang sudah ada teorinya. Oleh karena itulah 

dalam pengembangan sebuah teori yang berjustifikasi ilmiah adalah syarat utama 

dan pertama sebelum menggunakan pemodelan SEM ini. Konstruk (variabel dan 

parameter) dapat didefinisikan dan dioperasionalkan sebagaimana digunakan 

dalam penelitian sebelumnya. 

Berdasarkan kajian terhadap penelitian sebelumnya, telah dipilih variabel-

variabel dan ukurannya (parameternya) yang menentukan ketidakpuasan 

pengguna dan dampaknya pada perilaku tidak memilih transportasi umum dengan 

mempertimbangkan obyek penelitian pada kelompok choice user pekerja yang 

bekerja di Perkotaan Pati, sebagaimana diuraikan dalam Tabel I.2 berikut. 

 

TABEL I.2  

VARIABEL DAN PARAMETER PENELITIAN 

 
Variabel Parameter Notasi 

Aksesibilitas  Waktu untuk mengakses (waktu berjalan) ke 

pemberhentian (halte/terminal)  dan 

pemberhentian ke tujuan 

AKS1 

  Kedekatan (proximity), yaitu jarak tempat 

pemberhentian transportasi umum (dengan lokasi 

asal maupun tujuan) 

AKS2 

  Ketersediaan jalur berjalan kaki dari asal ke 

pemberhentian dan dari pemberhentian ke tujuan  

AKS3 

  Keamanan pada saat berada di pemberhentian dan 

pada saat menuju/dari pemberhentian 

AKS4 

Konektivitas  Ketersediaan layanan dari asal ke  tujuan 

termasuk layanan perjalanan kembali yang sesuai 

dengan jadwal pengguna (kepastian layanan). 

KNV1 

  Waktu untuk menunggu KNV2 

  Waktu perjalanan di dalam kendaraaan KNV3 

  Kemudahan untuk berpindah moda (ease of 

transfer) 

KNV4 

  Waktu untuk berpindah moda (transfer time) KNV5 

Kualitas Layanan  Kenyamanan di kendaraan (yaitu kenyamanan KLA1 
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Variabel Parameter Notasi 

naik turun kendaraan dan kondisi ruang 

penumpang/kabin) 

  Keamanan dan keselamatan (selama berada di 

dalam kendaraan) 

KLA2 

  Keandalan  (perilaku pengemudi dan petugas 

pembayaran dalam melayani penumpang) 

KLA3 

  Kondisi fasilitas pemberhentian (shelter/halte), 

informasi dan kebersihan 

KLA4 

Biaya Perjalanan  Tarif layanan  BIP1 

  Biaya lain-lain yang timbul dalam perjalanan BIP2 

Ketidakpuasan 

Pengguna 
 Ketidaksesuaian antara harapan dan layanan yang 

diterima. 

TPUAS1 

  Pernyataan bahwa menggunakan transportasi 

umum adalah pilihan yang tidak cerdas. 

  

TPUAS2 

  Pernyataan bahwa transportasi umum tidak 

dikelola dengan baik. 

TPUAS3 

Tidak 

Menggunakan 

Transportasi 

Umum  

 Tidak akan melakukan penggunaan ulang 

transportasi umum ketika melakukan perjalanan 

di masa datang. 

TPIL1 

  Tidak merekomendasikan penggunaan 

transportasi umum kepada teman atau rekan kerja 

TPIL2 

Sumber : penelitian terdahulu yang dikaji, disesuaikan untuk penelitian ini, 2017 

 

Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, model pengukuran 

untuk penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : penelitian terdahulu yang dikaji, disesuaikan untuk penelitian ini, 2017 

 

GAMBAR 1.4  

MODEL KONSEPTUAL PENELITIAN 

 

H1 

Konektivitas 

 

Kualitas Layanan 

Aksesibilitas 

 

Biaya Perjalanan 

Tidak Memilih 

Menggunakan 

Transportasi Umum 

Ketidakpuasan 

Pengguna 

H2 

H3 

H5 

H4 
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Sedangkan 5 (lima) hipotesis yang akan diuji adalah sebagaimana Tabel I.3. 

TABEL I.3 

HIPOTESIS PENELITIAN 

 
H1 Aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketidakpuasan pengguna 

transportasi umum. 

H2 Konektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketidakpuasan pengguna 

transportasi umum. 

H3 Kualitas layanan  berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketidakpuasan 

pengguna transportasi umum. 

H4 Ketidakpuasan pengguna transportasi umum berpengaruh positif signifikan 

terhadap pilihan tidak menggunakan transportasi umum. 

H5 Biaya perjalanan berpengaruh positif signifikan terhadap pilihan tidak 

menggunakan transportasi umum. 
Sumber : penelitian terdahulu yang dikaji, disesuaikan untuk penelitian ini, 2017 

 

Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya dapat ditentukan variabel 

independen (konstruk eksogen) dan variabel dependen (konstruk endogen), yaitu 

sebagaimana diuraikan dalam Tabel I.4. 

 

TABEL 1.4 

VARIABEL INDEPENDEN DAN DEPENDEN 

 
Tahap Variabel Dependen  

(Konstruk Endogen) 

Variabel Independen  

(Konstruk Eksogen) 

1 Ketidakpuasan Pengguna Aksesibilitas 

  Konektivitas 

  Kualitas Layanan 

2 Tidak Memilih Menggunakan 

Transportasi Umum 

Kepuasan Pelanggan 

  Biaya Perjalanan 
Sumber : penelitian terdahulu yang dikaji, disesuaikan untuk penelitian ini, 20177 

 

b. Model Pengukuran 

Setelah ukuran(indikator) ditentukan, langkah selanjutnya perlu disusun 

model pengukuran. Pada tahap ini setiap variabel laten dimasukkan dalam model 

dan indikator-indikator diletakkan pada variabel laten yang diukur. Model 

pengukuran akan digunakan dalam tahapan analisis faktor konfirmatori 

(confirmatory factor analysis/CFA), yang terdiri dari CFA untuk konstruk 

eksogen dan CFA untuk konstruk endogen, selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 

1.5 dan 1.6. 
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Sumber : disusun berdasarkan model  penelitian ini, 2017 

 

GAMBAR 1.5  

MODEL PENGUKURAN-CFA KONSTRUK EKSOGEN 

 

 

 

Sumber : disusun berdasarkan model  penelitian ini, 2017 

 

GAMBAR 1.6  

MODEL PENGUKURAN-CFA KONSTRUK ENDOGEN 
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c. Desain Penelitian 

Setelah model konseptual telah dispesifikasi dalam hubungan konstruk 

(variabel) dan ukurannya, selanjutnya melakukan pembahasan tentang disain dan 

estimasi penelitian. Dalam hal disain penelitian, isu yang terkait adalah tipe data 

yang akan dilibatkan dalam analisis, sedangkan dalam hal estimasi model 

berkaitan dengan model struktural, teknik estimasi dan aplikasi komputer yang 

akan digunakan. 

1) Teknik Estimasi 

Teknik estimasi maximum likelihood (MLE) diyakini lebih efisien dan tidak 

bias ketika dikaitkan dengan normalitas. MLE kini semakin banyak digunakan 

sebagai pendekatan dan umumnya merupakan pilihan default dalam aplikasi 

(komputer) untuk analisis SEM. 

Menurut Ferdinand (2006), SEM menggunakan input data yang hanya 

menggunakan matriks varians/kovarians atau matrik korelasi untuk keseluruhan 

estimasi yang dilakukan. Hal ini karena fokus SEM adalah pada pola hubungan 

antar responden. Matriks kovarian digunakan karena SEM memiliki keunggulan 

dalam menyajikan perbandingan yang valid antara populasi yang berbeda atau 

sampel yang beda yang tidak dapat disajikan oleh korelasi. 

2) Instrumen Aplikasi Komputer 

Penelitian ini akan menggunakan aplikasi AMOS (Asset Management 

Operating System) Versi 20.0.  

3) Objek penelitian 

Obyek penelitian ini adalah persepsi para pekerja, yaitu mereka yang 

melakukan perjalanan untuk bekerja ke Perkotaan Pati. Para pekerja, baik 

karyawan swasta maupun Pegawai Negeri Sipil yang bertempat tinggal di sekitar 

Perkotaan Pati setiap hari melakukan perjalanan untuk berangkat ke tempat kerja, 

baik kantor, fasilitas perdagangan dan jasa maupun industri. Oleh karena itu 

karakteristik obyek penelitian adalah : (1) bekerja di Perkotaan Pati; (2) bertempat 

tinggal di sekitar Perkotaan Pati; (3) melakukan perjalanan pulang-pergi setiap 

hari; dan (4) memiliki kendaraan pribadi tetapi pernah menggunakan transportasi 

umum (maksimal dalam 5 tahun terakhir). Lokasi penelitian adalah di Perkotaan 
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Pati, lebih khusus di jaringan transportasi umum yang menghubungkan tempat 

asal para pekerja dengan tujuan bekerja mereka yaitu di Perkotaan Pati. 

4) Populasi 

Populasi dapat difahami sebagai gabungan dari seluruh elemen yang 

berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang 

menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebagai sebuah 

semesta penelitian (Ferdinand, 2006). Secara pasti, jumlah pekerja yang bekerja di 

Perkotaan Pati dengan kriteria yang telah disebutkan di atas sangat sulit 

ditentukan. Data yang mungkin tersedia adalah terbatas pada jumlah karyawan di 

sektor formal dan terdata oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pati serta data jumlah Pegawai Negeri 

Sipil yang bekerja di Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati maupun 

Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Vertikal Pemerintah Pusat. 

5) Sampel 

Sampel adalah subset dari populasi yang terdiri dari beberapa anggota 

populasi.  Subset ini diambil karena dalam banyak kasus tidak mungkin kita 

meneliti seluruh anggota populasi oleh karena itu kita membentuk sebuah 

perwakilan populasi yang disebut sampel (Ferdinand, 2006).  

Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan teknik non-random sampling 

atau non-probability sampling, yaitu pemilihan sampel dari suatu populasi yang 

tidak memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota populasi untuk 

menjadi anggota sampel. pemilihan sampel dilakukan dengan teknik Purposive 

Sampling, yaitu pendekatan pemilihan sampel untuk tujuan tertentu dengan 

sebelumnya telah ditetapkan kriteria-kriteria bagi seseorang untuk dipilih menjadi 

sampel. Oleh karena itu sampel bukanlah setiap orang yang dapat ditemui tetapi 

setiap orang yang dapat ditemui dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan 

(Alvi, 2016). Ia memberi contoh ketika akan meneliti preferensi pakaian pada 

kelompok perempuan usia pertengahan. Peneliti pergi ke toko pakaian lalu 

mendatangi hanya kelompok perempuan berusia pertengahan untuk diminta 

berpartisipasi dalam penelitian. Hal ini dilakukan karena peneliti memiliki tujuan 

untuk melakukan pemilihan sampel. Ia memiliki sejumlah kriteria bagi 

sampelnya, yaitu mereka haruslah perempuan dan berusia pertengahan. Beberapa 
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pendapat menyatakan bahwa purposive sampling digunakan untuk penelitian 

kualitatif (Etikan dkk, 2015; Latham (2007)), namun Alvi (2016) tidak 

mengatakan secara khusus demikian. 

Besarnya ukuran sampel memiliki peran penting dalam interpretasi hasil 

SEM. Pada model estimasi menggunakan Maximum Likelihood (MLE), minimum 

diperlukan sampel 100. Ketika sampel dinaikkan di atas nilai 100, metode MLE 

meningkat sensitivitasnya untuk mendeteksi perbedaan antar data. Begitu sampel 

menjadi besar (di atas 400-500), maka metode MLE menjadi sangat sensitif dan 

selalu menghasilkan perbedaan secara signifikan sehingga ukuran Goodness of Fit 

menjadi jelek. Jadi dapat direkomendasikan bahwa ukuran sampel antara 100-200 

harus digunakan untuk metode estimasi MLE (Ghozali,  2005 dalam Suhari, 

2008). Sementara itu, Hair dkk (2010) menyimpulkan bahwa ukuran sampel 

antara 100-400 merupakan jumlah sampel yang sesuai untuk teknik estimasi 

MLE. Pandangan lainnya menyatakan bahwa pada estimasi dengan tiga atau lebih 

indikator/parameter per variabel, ukuran 100 sampel umumnya sudah cukup dan 

150 sampel akan menghasilkan penyelesaian estimasi yang lebih baik (Anderson 

dan Gerbing, 1984 dalam Iacobucci, 2009). Pendekatan lain yang dapat digunakan 

untuk menentukan ukuran sampel adalah berdasarkan rasio antara jumlah 

parameter dan sampel, yaitu ukuran sampel sebanyak 5-10 kali parameter 

(Jenatabadi, n/d; Schreiber dkk, 2006). Model penelitian yang dibangun 

menggunakan 20 parameter terukur sehingga ukuran sampel yang cukup 

berdasarkan pendekatan rasio adalah 100-200 responden. 

Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan sampel sebanyak 150 

responden. Selanjutnya kuota setiap grup akan diambil proporsi berdasarkan data 

jumlah pekerja yang tersedia, yaitu jumlah PNS sebesar 4.302 orang (45%) dan 

karyawan swasta sebesar 5.222 orang (55%). Data tersebut belum termasuk 

pekerja pemerintah di BUMN/D dan pekerja swasta di sektor perdagangan dan 

jasa (data tidak tersedia), sehingga proporsi sampel akan terdiri dari 60 responden 

pekerja (40%) dan 90 responden pekerja swasta (60%). 

6) Metode pengumpulan data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode angket atau 

kuesioner, berisi : (1) pertanyaan tentang karakteristik responden; (2) serangkaian 
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pernyataan untuk dikonfirmasi responden; dan (3) pertanyaan terbuka terkait 

dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan untuk mengetahui penjelasan 

atas repon dari responden.  

Pengisian kuesioner dilakukan dengan cara tatap muka (wawancara) 

maupun dengan memberi kesempatan kepada responden untuk mengisinya sendiri 

(baik dengan kertas maupun via email). Jawaban pertanyaan reponden diukur 

dengan Skala Likert. Format 5 atau 7 angka Skala Likert sering digunakan 

meskipun keduanya tidak memiliki perbedaan. Dengan format 7 angka, responden 

memiliki lebih banyak pilihan dimana kondisi ini sering mengakibatkan kesulitan 

membuat respon sehingga responden merasa frustasi (Dawes, 2008). Oleh karena 

itu, dalam penelitian ini akan digunakan format 5 angka Skala Likert, dimana 

angka 1 untuk sangat tidak setuju, angka 2 untuk tidak setuju, angka 3 untuk 

netral, angka 4 untuk setuju dan  angka 5 untuk sangat setuju. Kuesioner 

penelitian adalah sebagaimana dalam Lampiran 1. 

 

d. Validitas Model Pengukuran 

Langkah keempat dilakukan menggunakan aplikasi AMOS 20.0 untuk 

melakukan uji validitas model pengukuran, dalam hal ini adalah analisis faktor 

konfirmatori/confirmatory factor analysis (CFA). CFA merupakan tahap 

pengukuran terhadap parameter-parameter yang membentuk variabel 

laten/konstruk dalam model penelitian.  Tujuan analisis ini adalah untuk menguji 

validitas ukuran-ukuran tersebut sebagai pembentuk masing-masing variabel 

laten, dengan tahapan intrepretasi sebagai berikut : 

1) Menguji kelayakan model CFA, yaitu dengan membandingkan hasil uji 

kelayakan model dengan nilai ambang batas yang disarankan (goodness of 

fit/GOF). Kriteria-kriteria GOF beserta nilai ambang batas yang disarankan 

dalam penelitian ini digunakan untuk menguji apakah sebuah model dapat 

diterima dengan baik atau sebaliknya ditolak, yaitu sebagai berikut :  

 χ2 – Chi-square statistic : sebuah model yang dipandang baik bila nilai 

Chi-square-nya insignifikan. Semakin tidak signifikan nilai χ2 maka 

semakin baik model tersebut dan model dapat diterima. Tingkat 

signifikansi nilai chi-square disarankan pada nilai probabilitasnya (p) ≥ 
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0.05 (Hulland dkk, dalam Ferdinand, 2006). Chi-square statistic pada 

dasarnya menguji apakah matriks kovarians yang diobservasi (matriks 

kovarians populasi) berbeda atau tidak dengan matriks kovarians yang 

diestimasi dalam model yang dispesifikasi. Namun demikian, chi-square 

memiliki problematik sebagai kriteria GOF, yaitu semakin besar sampel 

atau semakin banyak parameter terukur yang digunakan, nilai chi-square 

akan meningkat sehingga sering tidak digunakan sebagai kriteria GOF 

(Hair dkk, 2010) atau mengacu pada konsensus para peneliti bahwa model 

dianggap fit ketika χ2/df < 3 (Iacobucci, 2009; Schreiber dkk, 2006). 

 RMSEA (The Root Mean Square Error of Approximation), merupakan 

kriteria yang secara luas digunakan, menunjukkan seberapa baik model 

terhadap populasi (Hair dkk, 2010).  Nilai RMSEA masih menjadi 

perdebatan namun nilai 0,03-0,08 dapat digunakan sebagai rujukan pada 

tingkat kepercayaan 95%. (Hair dkk, 2010; Hu dan Bentler, 1999 dalam 

Suhari, 2008); 

 GFI (Goodness of Fit Index), mempunyai rentang nilai antara 0 (poor fit) 

sampai dengan 1,0 (perfect fit).  GFI menjelaskan persentase perubahan 

kovarians yang diobservasi yang dapat dijelaskan oleh kovarians model 

yang dispesifikasi. Nilai ambang batas yang disarankan adalah GFI ≥ 0,90 

untuk recommended value for a good fit model dan GFI ≥ 0,80 untuk value 

for an adequate fit model (Hair dkk, 2010; Cheng, 2001 dalam Suhari, 

2008).  

 CMIN/DF, CMIN/DF tidak lain adalah nilai chi-square dibagi dengan 

degree of freedom-nya sehingga disebut χ2 relatif (relative chi-square). 

Nilai χ2 relatif kurang dari 2,0 adalah indikasi dari acceptable fit antara 

model dengan data (Hair dkk, 2010). 

 TLI (Tucker Lewis Index), merupakan incremental index yang 

membandingkan sebuah model yang diuji terhadap sebuah baseline model, 

dimana sebuah model ≥ 0,95 dan nilai TLI yang mendekai 1 menunjukkan 

a very good fit (Hair dkk, 2010). 

 CFI (Comparative Fit Index), CFI adalah membandingkan model yang 

dispesifikasi oleh peneliti dengan null model (independence model), yakni 
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model yang mengasumsikan tidak adanya hubungan antar variabel laten 

(matriks kovarians = 0). Niali CFI mendekati 1,0 mengindikasikan a very 

good fit. Ambang batas yang direkomendasikan adalah CFI>0,9 (Hair dkk, 

2010) atau CFI ≥ 0,95 (Hu dan Bentler, 1999 dalam Suhari, 2008). 

 

Form evaluasi kesesuaian dengan kriteria goodness of fit adalah sebagaimana 

Tabel I.5. 

 

TABEL I.5 

EVALUASI GOODNESS OF FIT 

 
Kriteria 

Goodness of Fit 

Nilai 

Ambang 

Batas 

Rujukan Evaluasi Model 

Chi-square Diharapkan 

kecil 

Hulland dkk (n/a) dalam 

Ferdinand (2006); Hair dkk 

(2010); Iacobucci (2009) 

 Baik, jika memenuhi 

nilai ambang batas. 

 Marjinal, jika 

mendekati nilai ambang 

batas. 

 Tidak baik, jika jauh 

dari nilai ambang batas. 

RMSEA 0,03-0,08 Hair dkk (2010); Hu dan 

Bentler (1999) 

GFI ≥ 0,90 Hair dkk (2010); Cheng 

(2001) 

CMIN/DF < 2,00 Hair dkk (2010) 

TLI ≥ 0,95 Hair dkk (2010) 

CFI ≥ 0,95 Hair dkk (2010); Hu dan 

Bentler (1999) 
Sumber : Ferdinand ( 2006); Hu dan Bentler ( 1999) dalam Suhari (2008); Hair dkk (2010); Cheng ( 2001) 

dalam Suhari (2008); Iacobucci (2009) 

 

2) Berdasarkan pengolahan data, selanjutnya dilihat apakah setiap indikator atau 

dimensi pembentuk masing-masing variabel laten menunjukkan hasil yang 

baik, yaitu nilai CR diatas 1,96. Jika nilai probabilitas (p) untuk masing-

masing indikator lebih kecil dari 0,05 dapat dikatakan bahwa indikator-

indikator pembentuk variabel laten konstruk telah menunjukkan sebagai 

indikator yang kuat dalam pengukuran varibel laten. Sedangkan nilai loading 

factor ≥0,5 merupakan nilai yang dapat diterima bahwa suatu parameter 

merupakan parameter yang sesuai untuk mengukur suatu variabel (Ferdinand, 

2006). 

e. Model Struktural 

Model teoritis yang telah dibangun pada langkah pertama dan telah dilakukan 

CFA pada langkah sebelumnya kemudian digambarkan dalam sebuah path 
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diagram. Path diagram tersebut akan mempermudah peneliti melihat hubungan-

hubungan kausalitas yang ingin diuji.  

Model struktural yang akan digunakan dalam analisis SEM adalah 

sebagaimana Gambar 1.7. 

 

 

Sumber : disusun berdasarkan model konseptual penelitian, 2017 

 

GAMBAR 1.7  

MODEL PERSAMAAN STRUKTURAL (SEM) 

 

f. Validitas Model Struktural 

Setelah model struktural dijalankan pada aplikasi AMOS, selanjutnya 

berdasarkan hasil estimasi dilakukan uji validitas model persamaan struktural 

(SEM) dengan menggunakan kriteria goodness of fit yang telah diuraikan pada 

langkah 4 (validitas model pengukuran). Selain itu juga akan dilakukan analisis 

asumsi SEM yang terdiri dari uji normalitas data dan outlier. 

Jika evaluasi menunjukkan bahwa model telah valid, dilanjutkan dengan 

interpretasi hasil estimasi terutama berkaitan dengan hasil pengujian hipotesis 

yang diajukan serta menjawab pertanyaan penelitian untuk menentukan parameter 
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mana yang lebih dominan menentukan penggunaan transportasi umum di 

Perkotaan Pati. 

 

1.9 Sistematika Penulisan 

Tesis ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

a. Bab I Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang 

lingkup, manfaat, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

b. Bab II Kajian Pustaka 

Berisi tentang kajian literatur yang berkaitan dengan transportasi umum dan 

penggunanya, parameter penentu pilihan menggunakan transportasi umum, 

dan kepuasan pengguna. Selanjutnya berdasarkan kajian yang dilakukan akan 

disusun model konseptual dan hipotesis penelitian. 

c. Bab III Gambaran Umum Wilayah Penelitian 

Menguraikan tentang gambaran umum layanan transportasi umum di 

Kabupaten Pati, khususnya di Perkotaan Pati. 

d. Bab IV Analisis dan Pengujian Hipotesis 

Menguraikan tentang analisis yang dilakukan, baik analisis deskriptif dan 

analisis SEM serta pengujian dan pembahasan hipotesis. 

e. Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi 

Menguraikan kesimpulan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian 

serta mengajukan rekomendasi. 
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