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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Transportasi adalah usaha pemindahan atau pergerakan orang maupun barang 

dari lokasi asal ke lokasi tujuan untuk keperluan tertentu dengan 

mempergunakan moda transportasi tertentu (Fidel, 1997). Kegiatan manusia 

yang beragam menimbulkan aktivitas perjalanan yang menghasilkan 

pergerakan orang dan akhirnya memerlukan transportasi. Sarana transportasi 

adalah salah satu dari sekian macam alat penghubung yang dimaksudkan untuk 

melawan jarak (Tamin, 1997). Kegiatan manusia yang berbagai macam 

menyebabkan mereka perlu saling berhubungan. Untuk itu diperlukan alat 

perhubungan, salah satu diantaranya adalah transportasi. Perencanaan 

transportasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan kota 

atau perencanaan daerah. Setiap tata guna lahan atau sistem kegiatan 

mempunyai jenis kegiatan tertentu yang akan membangkitkan pergerakan dan 

akan menarik pergerakan dalam proses pemenuhan kebutuhan (Tamin, 1997).  

Kota, angkutan umum dan kendaraan pribadi memiliki keterkaitan yang unik 

dan rumit. Kota sebagai wadah kegiatan manusia memerlukan aktivitas untuk 

mendukung perkembangan wilayah. Angkutan umum dan kendaraan pribadi 

berfungsi seperti pembuluh darah yang menghubungkan aktivitas manusia. 

Kedua moda transportasi ini dapat berfungsi saling melengkapi, namun pada 

saat bersamaan dapat saling berkompetisi sehingga mematikan satu sama lain. 

Kendaraan pribadi, disatu sisi menawarkan fleksibilitas pergerakan bagi 

penduduk kota. Transportasi umum, meski tidak senyaman angkutan pribadi, 

tetapi penggunannya merupakan salah satu cara terbaik untuk bisa menikmati 

perjalanan (Yusa, 2018).  

Dalam konteks pengembangan wilayah, keterkaitan suatu kota dengan kota 

lain serta wilayah di sekitarnya, mengakibatkan jumlah pergerakan terus 
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meningkat seiring dengan pertumbuhan wilayah dan koridor perkembangan 

wilayah tersebut. Bersamaan dengan meningkatnya jumlah kebutuhan 

pergerakan tersebut, dibutuhkan penyediaan (supply) sarana dan prasarana 

transportasi untuk dapat mengakomodasinya. Namun, kondisi yang terjadi 

justru sebaliknya. Penyediaan sarana dan prasarana yang terjadi tidak mampu 

mengakomodasi peningkatan jumlah permintaan, sehingga memunculkan 

berbagai permasalahan transportasi (Rizky,2012). 

Kabupaten Bekasi merupakan wilayah pendukung sekitarnya, selain berfungsi 

sebagai kawasan industri dan perdagangan, Kabupaten Bekasi juga menjadi 

bagian dari PKN Jabodetabekpunjur. Menurut data Badan Pusat Statistik Jawa 

Barat tahun 2015, Kabupaten Bekasi menempati urutan ketiga tertinggi untuk 

kepemilikan kendaraan pribadi untuk sepeda motor dan mobil. Hal tersebut 

tidak memungkiri dari terjadinya permasalahan transportasi yaitu kemacetan. 

Kecamatan Tambun Selatan merupakan salah satu kecamatan yang berada di 

Kabupaten Bekasi yang memiliki peran penting, yaitu sebagai pusat perkotaan 

bagian dari sistem perkotaan PKN Jabodetabekpunjur. Dari seluruh kecamatan 

di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Tambun Selatan memiliki penduduk paling 

banyak. Seiring dengan data tersebut, hal ini berpengaruh pada mobilitas yang 

terjadi di Kabupaten Bekasi. Pada jam-jam tertentu, terdapat kemacetan 

dibeberapa titik yang diisi oleh moda kendaraan yang beragam. Salah satunya 

kemacetan di pertigaan antara Jalan Dipenogoro dan underpass Tambun, akibat 

adanya pertemuan lalu lintas dari arah Sumber Jaya menuju ke Tambun serta 

dari Bekasi ke Cibitung. Titik kemacetan lainnya yaitu berada pertigaan 

Legenda, Indoporlen dan Kompas.  

Dalam hal ini, faktor pemilihan moda memegang peranan yang cukup penting. 

Seseorang yang akan bergerak dari satu kawasan ke kawasan lain akan 

mempertimbangkan banyak hal yaitu apakah akan menggunakan kendaraan 

umum atau kendaraan pribadi, kemudian jika memilih kendaraan pribadi 

bagaimana cara agar mau beralih ke transportasi umum. Warpani (1990) 

mengatakan dalam memilih moda transportasi, masyarakat akan cenderung 
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lebih memilih pada kendaraan yang bisa meminimalkan waktu dengan biaya 

yang rendah. Kecenderungan ini dapat dilihat dari preferensi masyarakat 

terhadap penggunaan moda. Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia, 

preferensi adalah pilihan atau keinginan yang diprioritaskan daripada yang 

lain. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana 

kemungkinan peralihan moda transportasi di Kecamatan Tambun Selatan 

berdasarkan preferensi masyarakat agar menggunakan transportasi umum 

khususnya angkot. 

1.2 Rumusan Masalah 

Tambun Selatan merupakan kawasan terpadat dengan penduduk terbanyak dari 

seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi. Keberadaan penduduk menurut 

kecamatan tidak menyebar secara merata, penduduk paling banyak berdomisili 

di Kecamatan Tambun Selatan yaitu 14,29% dari total penduduk Kabupaten 

Bekasi. Tercatat jumlah penduduk sebanyak 505.012 jiwa dengan kepadatan 

11.717 jiwa per km². Penduduknya didominasi oleh angkatan kerja sebesar 

61%, dengan usia produktif yang telah bekerja. Perjalanan bekerja dan ke 

sekolah merupakan perjalanan utama yang rutin dilakukan oleh setiap orang di 

setiap harinya. Perjalanan jenis ini menimbulkan peningkatan yang besar 

terhadap volume lalu lintas karena dilakukan pada waktu jam-jam sibuk, baik 

pagi mau pun sore (Tamin, 1997). Dengan fungsi kawasan Kecamatan Tambun 

Selatan salah satunya sebagai permukiman, untuk menampung penduduk, 

setidaknya terdapat tiga puluh komplek perumahan yang ada di Kecamatan 

Tambun Selatan (Desy dan Andri, 2017). Hal tersebut akan mempengaruhi 

kualitas pelayanan jalan seperti menciptakan keramaian pada jam-jam tertentu 

karena menjadi bangkitan pergerakan yaitu pada jam berangkat dan pulang 

kerja atau sekolah apabila tidak didukung oleh sistem transportasi yang baik. 

Kemacetan yang sering terjadi, didukung juga oleh jumlah kepemilikan 

kendaraan pribadi yang tinggi, terutama sepeda motor. Penyediaan layanan 

jasa transportasi umum yang masih terbatas, berakibat banyak penduduk 

cenderung memilih kendaraan pribadi. Penggunaan kendaraan pribadi bukan 
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tanpa konsekuensi, ketergantungan pada kendaraan pribadi pada akhirnya akan 

menyebabkan peningkatan kemacetan, polusi udara, dan habisnya ruang 

perkotaan untuk pembangunan jalan. Berdasarkan data peta potensi kendaraan 

bermotor BAPENDA Jawa Barat wilayah Kabupaten Bekasi, Kecamatan 

Tambun Selatan merupakan daerah yang paling tinggi untuk jumlah kendaraan 

bermotor, yaitu sebanyak 32.001 sampai 67.000 sepeda motor. Maka 

berdasarkan kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk 

Kecamatan Tambun Selatan, karena dikhawatirkan akan terjadi ketimpangan 

yang besar antara jumlah kendaraan dengan kapasitas jalan yang tersedia, agar 

meminimalkan terjadinya permasalahan transportasi.  

Transportasi umum yang tersedia di Kecamatan Tambun Selatan beragam, 

namun angkot masih rendah peminatnya, karena pelayanan angkot yang belum 

optimal. Padahal jika angkot diminati, dapat mengurangi kemacetan, 

menghemat energi dan waktu, juga dapat mengurangi ketergantungan pada 

kendaraan pribadi. Oleh karena itu, perlunya dilihat bagaimana probabilitas 

pengguna sepeda motor beralih menggunakan angkot berdasarkan 

preferensinya di Kecamatan Tambun Selatan. 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengidentifikasi 

probabilitas peralihan moda kendaraan pribadi (sepeda motor) ke moda 

angkutan kota berdasarkan preferensi dengan sasaran sebagai berikut : 

1. Teridentifikasinya karakteristik pelaku perjalanan. 

2. Teridentifikasinya persepsi terhadap pelayanan moda kendaraan pribadi dan 

angkot. 

3. Teridentifikasinya preferensi pelayanan angkot. 

4. Teridentifikasinya hubungan antara karakteristik pelaku perjalanan dan 

pemilihan moda. 

5. Teridentifikasinya probabilitas peralihan moda kendaraan pribadi (sepeda 

motor) ke moda angkot. 
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1.4 Ruang Lingkup 

Dalam sub-bab ruang lingkup, terdapat dua bagian yaitu ruang lingkup wilayah dan 

ruang lingkup substansi. Ruang lingkup substansi mendeskripsikan dan 

memberikan batasan tentang substansi yang terkait dengan penelitian ini. Ruang 

lingkup mendeskripsikan wilayah mendeskripsikan wilayah yang menjadi lokasi 

penelitian. 

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Wilayah studi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Kecamatan 

Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Pada Gambar 1. 2 Peta Administrasi 

Kecamatan Tambun Selatan memperlihatkan Kecamatan Tambun Selatan 

memiliki 9 desa dan 1 kelurahan, yaitu Kelurahan Jatimulya, Desa 

Lambangsari, Desa Lambangjaya, Desa Tambun, Desa Setiadarma, Desa 

Mekarsari, Desa Tridayasakti, Desa Mangunjaya, dan Desa Sumberjaya. 

Berikut batas wilayah Kecamatan Tambun Selatan: 

Sebelah Utara   : Kecamatan Tambun Utara 

Sebelah Timur  : Kecamatan Cikarang Barat dan Kecamatan Cibitung 

Sebelah Selatan  : Kecamatan Mustika Jaya 

Sebelah Barat    : Kecamatan Bekasi Timur 

1.4.2 Ruang Lingkup Substansi 

Batasan mengenai substansi dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan 

yang terkait dengan beberapa hal, diantaranya yaitu: 

1. Karakteristik sosial ekonomi pelaku perjalanan 

Dalam penelitian ini yang akan digunakan sebagai variabel 

karakteristik pelaku perjalanan adalah usia, jenis kelamin, kepemilikan 

kendaraan pribadi, kepemilikan SIM, struktur rumah tangga, dan 

pendapatan.  
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2. Karakteristik perjalanan 

Dalam penelitian ini karakteristik pola perjalanan yaitu maksud 

perjalanan, tujuan perjalanan, waktu tempuh perjalanan dan jarak 

perjalanan.  

3. Jenis moda transportasi 

Untuk jenis moda yang akan diteliti adalah transportasi umum 

(angkutan kota) dan transportasi pribadi (sepeda motor). 

4. Atribut pelayanan moda 

Variabel atribut pelayanan dalam penelitian adalah dilihat dari 

keamanan, kenyamanan, kemudahan, waktu tempuh total, dan biaya 

total perjalanan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB 1 PENDAHULUAN  

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

penelitian, ruang lingkup wilayah dan substansi, dan sistematika 

penulisan. 

BAB 2  KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan mengenai kajian literatur pendukung penelitian 

seperti kajian mengenai teori yang berupa pengertian dan definisi yang 

diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan 

penelitian ini serta beberapa literature review yang berhubungan 

dengan penelitian. 

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi uraian tentang jenis penelitian, metode pengumpulan 

data, dan metode analisis 

BAB 4  GAMBARAN UMUM KECAMATAN TAMBUN SELATAN 

Bab ini gambaran umum wilayah studi yang meliputi administrasi 

Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. 

BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan hasil analisis dan output yang didapatkan dari hasil 

penelitian.  
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BAB 6  KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan rekomendasi terkait penelitian. 
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Gambar 1. 2 Peta Administrasi Kecamatan Tambun Selatan  

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kecamatan Tambun Selatan 


