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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang dengan peningkatan jumlah penduduk 

relatif cepat yang menyebabkan perkembangan kota-kota besar yang pesat. Kota 

besar tersebut memiliki jumlah penduduk yang relatif banyak, maka kegiatan atau 

aktivitas penduduk kota semakin beragam dan berimbas pada kebutuhan sarana 

transportasi dalam upaya memenuhi mobilitas antar ruang wilayah, baik ruang 

wilayah dalam kota maupun interaksinya dengan ruang-ruang wilayah yang lebih 

luas (Fitriyanti & Judiantono, 2017).  

 

Provinsi Jawa Barat memiliki beberapa kota berkembang, salah satunya adalah 

Kota Cimahi. Hal tesebut disebabkan karena perkembangan jumlah penduduk dari 

tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik (BPS) Kota Cimahi, jumlah penduduk yang tercatat pada tahun 2016 

sebanyak 549.021 jiwa dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 607.811 jiwa. 

Jumlah penduduk yang tinggi akan meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana, 

khususnya sarana pendidikan dan transportasi.  

 

Berdasarkan data Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMDIKBUD), 

terdapat 239 sekolah di Kota Cimahi yang terdiri dari 146 sekolah dasar (SD), 52 

sekolah menengah pertama (SMP), dan 41 sekolah menengah atas (SMA/SMK). 

Sedangkan jumlah pelajar di Kota Cimahi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik 

(BPS) pada tahun 2019 tercatat sebanyak 111.113 jiwa yang terdiri dari 55.915 

pelajar sekolah dasar (SD/MI), 27.445 pelajar sekolah menengah pertama 

(SMP/MTS), dan 27.773 pelajar sekolah menengah atas (SMA/MA/SMK). Dengan 

jumlah sekolah dan pelajar yang cukup banyak, dapat menimbulkan tarikan 

pergerakan bagi pelajar yang tersebar di wilayah Kota Cimahi menuju sekolahnya 

masing-masing. Sehingga dibutuhkan sarana transportasi untuk mencapai sekolah. 
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Angkutan Kota atau sering disingkat angkot merupakan angkutan penumpang yang 

beroperasi dengan rute yang sudah ditentukan. Angkot menjadi salah satu sarana 

pergerakan di dalam kota, namum banyak permasalahan yang menyebabkan angkot 

tidak digunakan sebagai moda transportasi untuk melakukan suatu perjalanan. 

Salah satu penyebab angkot tidak diminati, karena saat ini angkot yang ada tidak 

dapat di andalkan, baik dari segi keamanan, kenyamanan, dan waktu tempuh yang 

tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Hal tersebut menyebabkan banyak 

pelajar di Kota Cimahi memilih menggunakan kendaraan pribadi, walaupun belum 

memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). 

 

Berdasarkan data Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Cimahi, peningkatan 

kendaraan pribadi setiap tahunnya mencapai 7%. Penyebabnya karena dengan 

menggunakan kendaraan pribadi lebih diuntungkan dari segala aspek, salah satunya 

yaitu pergerakannya bebas. Namun dengan banyaknya perpindahan moda dari 

angkutan kota ke kendaraan pribadi, dapat menimbulkan dampak yang sangat 

serius yaitu kemacetan yang sulit untuk diatasi dan keselamatan berkendara bagi 

pelajar. 

 

Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai perpindahan antar moda khususnya 

di kota besar, dimana salah satu penelitian yang telah dilakukan oleh (John 

H.Farans dkk, 2017), mengenai perpindahan moda angkutan kota ke angkutan 

pribadi. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa peminat angkutan kota 

berpindah menggunakan kendaraan pribadi karena beberapa faktor yaitu, 

kurangnya waktu pelayanan angkutan kota, pelayanan yang kurang memuaskan, 

waktu tunggu yang lama, jarak angkutan kota yang jauh dan masih banyak lagi. 

Selain itu penelitian tersebut menyatakan bahwa pengelolaan angkutan kota saat ini 

kurang baik, banyak angkutan kota yang tidak terkendali yang mengakibatkan 

pelayanan angkutan kota menjadi buruk. Hal tersebut berdampak terhadap 

masyarakat, khusunya pelajar yang sering menggunakan angkutan kota.  

 

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh (Arinda Leliana, 2019), mengenai 

perpindahan moda dari sepeda motor dan mobil pribadi ke angkutan umum di Kota 

Madiun. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa karakteristik responden 
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sangat berpengaruh tehadap pemilihan moda transportasi. Usia mempengaruhi 

perilaku masyarakat dalam beraktivitas, pendapatan mempengaruhi biaya 

perjalanan, sedangkan tujuan perjalanan mempengaruhi waktu tempuh. Hal 

tersebut berkaitan dengan karakteristik pelajar yang cenderung lebih memilih 

menggunakan kendaraan pribadi sebagai moda perjalanan sekolah. 

 

Kajian mengenai perkembangan angkutan kota sebagai sarana transportasi umum 

khususnya di kalangan pelajar Kota Cimahi perlu dilakukan. Identifikasi faktor 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemilihan moda transportasi umum angkot, 

sehingga dapat diketahui faktor apa saja yang menjadi alasan pelajar untuk 

menggunakan angkutan kota sebagai moda transportasi dalam memenuhi 

kebutuhan pergerakan mencapai sekolah di Kota Cimahi.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Kota Cimahi merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas 

wilayah sebesar 4.020,00 Ha (BPS, 2019). Jumlah penduduk yang terus bertambah 

menyebabkan tingginya kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan. 

Sekolah merupakan salah satu sarana yang menimbulkan tarikan pergerakan di 

Kota Cimahi. Dengan jumlah pelajar sebanyak 111.113 jiwa atau sebesar 15% dari 

jumlah penduduk Kota Cimahi (BPS, 2019). 

 

Berdasarkan data Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Cimahi, tercatat pada tahun 

2017 bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar mencapai hingga 

± 8.000 kasus, dengan jumlah kecelakaan mencapai ± 450 kasus. Penyebab 

pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan yang dialami oleh pelajar adalah, karena 

banyak siswa yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) khususnya siswa 

SMP – SMA sederajat. Namun sudah berani untuk membawa kendaraan bermotor, 

walaupun belum siap secara mental untuk berkendara, sehingga dapat 

membahayakan dirinya sendiri dan pengendara lainnya.  

 

Angkutan kota merupakan salah satu moda transportasi yang disediakan untuk 

memenuhi kebutuhan pergerakan. Namun, angkutan kota di Kota Cimahi belum 

dimanfaatkan dengan baik, karena kondisi dan pelayanannya yang kurang baik. Hal 

tersebut menyebabkan pelajar lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi 
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dibandingkan angkutan kota, sehingga dapat menimbulkan kemacetan dan 

membahayakan keselamatan pelajar di Kota Cimahi. Studi ini dilakukan untuk 

mengetahui probabilitas perpindahan moda kendaraan pribadi ke angkutan kota di 

kalangan pelajar SMA Kota Cimahi. Adapun pertanyaan penelitian ini adalah: 

Bagaimana probabilitas pemilihan moda angkutan kota berdasarkan presepsi 

pelajar SMA di Kota Cimahi. 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan dan sasaran dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

1.3.1 Tujuan  

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu, mengidentifikasi probabilitas 

perpindahan moda kendaraan pribadi ke angkutan kota di kalangan pelajar SMA 

Kota Cimahi. 

 

1.3.2 Sasaran 

Adapun sasaran untuk mencapai tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Teridentifikasinya karakteristik pelajar Kota Cimahi. 

2. Teridentifikasinya persepsi pelajar terhadap perbandingan waktu perjalanan 

dan biaya perjalanan kendaraan pribadi dan angkutan kota; 

3. Teridentifikasinya faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar dalam memilih 

moda perjalanan sekolah; 

4. Teridentifikasinya probabilitas perpindahan moda kendaraan pribadi ke 

angkutan kota di kalangan pelajar Kota Cimahi. 

 

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang terdapat pada penelitian ini terdiri dari ruang lingkup wilayah 

dan ruang lingkup substansi. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk membatasi 

lingkup penelitian sehingga tidak keluar dari topik penelitian yang dibahas. 

 



5 

 

   Institut Teknologi Nasional 

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Kota Cimahi secara geografis terletak diantara 107° 30’30” – 107° 34’30” BT dan 

6° 50’00” - 6° 56’00” LS. Luas wilayah Kota Cimahi sebesar 40,2 Km2 dengan 

jumlah penduduk pada tahun 2018 sebanyak 607.811 Jiwa. Menurut UU no.9 tahun 

2001 batas-batas wilayah di Kota Cimahi: 

 Sebelah Utara: Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua, dan 

Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. 

 Sebelah Timur: Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan 

Cicendo, dan Kecamatan Andir Kota Bandung. 

 Sebelah Selatan: Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, Kecamatan 

Batujajar Kabupaten Bandung Barat, dan Kecamatan Bandung Kulon Kota 

Bandung. 

 Sebelah Barat: Kecamatan Padalarang, Kecamatan Batujajar, dan 

Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. 

Keseluruhan wilayah administrasi Kota Cimahi menjadi fokus ruang lingkup 

penelitian dikarenakan beberapa hal sebagai berikut: 

 Kota Cimahi merupakan kota dengan jumlah penduduk yang relatif banyak, 

yaitu 607.811jiwa dan 15% dari jumlah penduduknya adalah pelajar aktif 

yang melakukan pergerakan menuju sekolah dan kembali ke rumah. 

 Dinas Perhubungan Kota Cimahi mencatat bahwa banyak terjadinya 

pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar hingga menyebabkan 

kecelakaan lalu lintas. 

 Belum terdapat penelitian mengenai probabilitas perpindahan moda 

kendaraan pribadi ke angkutan kota di kalangan pelajar Kota Cimahi. 

Peta ruang lingkup wilayah penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.1 
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Gambar 1.1 Peta Administrasi Kota Cimahi 
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1.4.2 Ruang Lingkup Substansi 

Ruang lingkup substansi yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ruang lingkup substansi yang akan menjadi 

batasan materi penelitian ini yaitu, sebagai berikut. 

1. Persepsi pelajar 

Bertujuan untuk mengetahui selisih waktu dan biaya perjalanan antara 

kendaraan pribadi dengan angkutan kota berdasarkan persepsi pelajar SMA 

sederajat di Kota Cimahi. 

 

2. Faktor yang mempengaruhi pelajar dalam memilih moda perjalanan sekolah 

Substansi ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi 

pelajar dalam memilih moda perjalanan sekolah dengan melihat variabel yang 

berpengaruh terhadap pemilihan pelajar dalam menggunakan angkutan kota. 

Adapun variabel yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Tingkat pelayanan angkutan kota menurut persepsi pelajar terkait 

keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan keteraturan yang dibandingkan 

dengan kondisi eksisting angkutan kota. 

b. Karakteristik pelajar Kota Cimahi, yaitu jenis kelamin, usia, kepemilikan 

SIM (surat izin mengemudi), uang saku, dan lokasi rumah/sekolah yang 

dilalui angkutan kota; 

 

3. Objek Penelitian 

Objek penelitian yang dimaksud adalah: 

 Pelajar tingkat SMA, SMK, dan MA yang menggunakan kendaraan pribadi 

sepedah motor di Kota Cimahi. 

 Angkutan Kota dengan trayek yang melewati sekolah, khususnya sekolah 

SMA, SMK, dan MA di Kota Cimahi. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berisi tentang penjabaran sistematika dalam laporan 

penelitian yang terbagi menjadi 6 (enam) bab sebagai berikut: 

 

 



8 

 

   Institut Teknologi Nasional 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pembahasan latar belakang secara umum, rumusan 

masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup wilayah, ruang lingkup 

substansi, dan sistematika pembahasan. 

 

BAB II   PERSEPSI PEMILIHAN MODA TRANSPORTASI 

Bab ini berisi penjelasan tentang teori umum mengenai studi penelitian 

terdahulu yang terkait dengan permasalahan penelitian, dan metodologi 

yang akan digunakan dalam penelitia tersebut 

 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai metode yang akan digunakan dalam penelitian 

serta teknik pengumpulan data dan analisis. 

 

BAB IV  KARAKTERISTIK WILAYAH KOTA CIMAHI 

Bab ini berisi penjelasan mengenai karakteristik wilayah Kota Cimahi 

yang terdiri dari wilayah administrasi, penduduk, karakteristik pelajar, 

dan gambaran umum angkutan kota yang beroprasi di Kota Cimahi. 

 

BAB V  PERSEPSI DAN PROBABILITAS PERPINDAHAN MODA 

KENDARAAN PRIBADI KE ANGKUTAN KOTA 

Bab ini berisi pembahasan persepsi pelajar SMA sederajat di Kota 

Cimahi dalam menentukan pemilihan moda transportasi serta analisis 

probabilitas perpindahan moda transportasi dari kendaraan pribadi ke 

angkutan kota. 

 

BAB VI  KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini memberikan kesimpulan mengenai hasil dari analsis yang telah 

dilakukan serta rekomendasi yang disarankan berdasarkan hasil analisis 

tersebut, kelemahan penelitian, dan studi lanjutan. 

 

 




