
8 Institut Teknologi Nasional 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Transportasi 

Pengertian transportasi ialah kegiatan memindahkan sesuatu (orang dan, atau 

barang) dari satu tempat ketempat lainnya, baik dengan atau tanpa sarana 

(kendaraan, pipa, dan lain-lain). (Warpani,1990). Menurut Salim (2000) 

transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari 

suatu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting yaitu 

pemindahan/pergerakan (movement) dan secara fisik mengubah tempat dari barang 

(comoditi) dan penumpang ke tempat lain. 

 

Menurut Miro (2005) transportasi dapat diartikan usaha memindahkan, 

mengerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke 

tempat lain, di mana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat 

berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan menurut Nasution (2008) adalah 

sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Jadi 

pengertian tranportasi berarti sebuah proses, yakni proses pemindahan, proses 

pergerakan, proses mengangkut, dan mengalihkan di mana proses ini tidak bisa 

dilepaskan dari keperluan akan alat pendukung untuk menjamin lancarnya proses 

perpindahan sesuai dengan waktu yang diinginkan. 

 

Menurut Miro 2008 secara umum, ada dua kelompok besar moda transportasi yaitu: 

• Kendaraan Pribadi (Private Transportation), yaitu moda transportasi yang 

dikhususkan buat pribadi seseorang dan seseorang itu bebas memakainya ke 

mana saja, di mana saja dan kapan saja dia mau, bahkan mungkin juga dia tidak 

me makainya sama sekali (mobilnya disimpan di garasi). 

• Kendaraan Umum (Public Transportation), yaitu moda transportasi yang 

diperuntukkan buat bersama (orang banyak), kepentingan bersama, menerima 

pelayanan bersama, mempunyai arah dan titik tujuan yang sama, serta terikat 

dengan peraturan trayek yang sudah ditentukan dan jadwal yang sudah 
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ditetapkan dan para pelaku perjalanan harus wajib menyesuaikan diri dengan 

ketentuan-ketentuan tersebut apabila angkutan umum ini sudah mereka pilih. 

Angkutan umum penumpang adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan 

sistem sewa atau bayar, seperti angkutan kota (bus, mini bus, dsb), kereta api, 

angkutan air, dan angkutan udara. (Warpani,1990). Menurut Bangun (1998), 

pengertian angkutan umum (public transport) adalah semua jenis model 

transportasi yang supply untuk kebutuhan mobilitas pergerakan barang dan orang, 

demi kepentingan masyarakat atau umum dalam memenuhi kebutuhannya, jenis 

angkutan berdasarkan peruntukannya terdiri dari angkutan umum dan angkutan 

penumpang, masing-masing dengan jenis kenderaan dan fasilitas yang berbeda. 

 

2.2 Faktor Pemilihan Moda 

Pemilihan moda merupakan hal terpenting dalam merencanakan transportasi. 

Berikut merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan moda dibagi 

menjadi 3 faktor (Tamin Z Ofyar:1996): 

1. Ciri pengguna jalan 

Beberapa faktor berikut ini diyakini akan sangat mempengaruhi pemilihan moda: 

• Ketersediaan atau pemilikan kendaraan pribadi; semakin tinggi pemilikan 

kendaraan pribadi akan semakin kecil pula ketergantungan pada angkutan 

umum; 

• Pemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM); 

• Struktur rumah tangga (pasangan muda, keluarga dengan anak, pensiun, 

bujangan, dan lain-lain); 

• Pendapatan; semakin tinggi pendapatan akan semakin besar peluang 

menggunakan kendaraan pribadi; 

• Faktor lain misalnya keharusan menggunakan mobil ke tempat bekerja dan 

keperluan mengantar anak sekolah.  

2. Ciri pergerakan 

Pemilihan moda juga akan sangat dipengaruhi oleh: 

• Tujuan pergerakan, contohnya, pergerakan ke tempat kerja di negara maju 

biasanya lebih mudah dengan memakai angkutan umum karena ketepatan 

waktu dan tingkat pelayanannya sangat baik dan ongkosnya relatif lebih murah 
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dibandingkan dengan angkutan pribadi (mobil). Akan tetapi, hal yang 

sebaliknya terjadi di negara sedang berkembang; orang masih tetap 

menggunakan mobil pribadi ke tempat kerja, meskipun lebih mahal, karena 

ketepatan waktu, kenyamanan, dan lain-lainnya tidak dapat dipenuhi oleh 

angkutan umum. 

• Waktu terjadinya pergerakan, kalau kita ingin bergerak pada tengah malam, kita 

pasti membutuhkan kendaraan pribadi karena pada saat itu angkutan umum 

tidak atau jarang beroperasi. 

• Jarak perjalanan, semakin jauh perjalanan, kita semakin cenderung memilih 

angkutan umum dibandingkan dengan angkutan pribadi. Contohnya, untuk 

bepergian dari Jakarta ke Surabaya; meskipun mempunyai mobil pribadi, kita 

cenderung menggunakan angkutan umum (pesawat, kereta api, atau bus) karena 

jaraknya yang sangat jauh. 

3. Ciri fasilitas moda transportasi 

Hal ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Pertama, faktor kuantitatif 

seperti:  

• Waktu perjalanan; waktu menunggu di tempat pemberhentian bus, waktu 

berjalan kaki ke tempat pemberhentian bus, waktu selama bergerak, dan lain-

lain; 

• Biaya transportasi (tarif, biaya bahan bakar, dan lain-lain); 

• Ketersediaan ruang dan tarif parkir. 

 

Menurut Cole (2005) berpendapat bahwa transportasi adalah layanan yang bersifat 

tidak biasa dalam permintaan dan memiliki karakteristik tersendiri. Pemintaan akan 

transportasi dikatakan sebagai derived demand yang artinya permintaan akan terjadi 

karena ada faktor-faktor yang mendorongnya, misalnya sebuah perusahaan yang 

memproduksi barang seperti pakaian atau makanan melihat transportasi sebagai 

sarana distribusi produknya dari pabrik atau gudang ke toko ritel. Apabila 

permintaan akan barang tersebut meningkat, permintaan akan transportasi juga 

akan meningkat. Ada beberapa faktor dalam menentukan permintaan akan 

transportasi, antara lain: 

1. Karakteristik fisik 
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Dalam kasus komoditas, pemilihan moda tergantung pada karakteristik fisik 

barang. Apabila barang yang bernilai tinggi dan jumlah muatan barang yang 

sedikit, biasanya menggunakan jalur udara. Barang yang bernilai rendah dan 

jumlah muatan barang besar biasanya menggunakan jalur darat dan laut. 

2. Harga 

Rendahnya harga transportasi membuat semakin banyak orang cenderung untuk 

menuntut layanan transportasi yang ditawarkan. 

3. Harga relatif yang dikenakan dari moda dan operator yang berbeda 

Transfer bisnis ini antara moda atau perusahaan di angkutan penumpang 

ditentukan untuk sebagian besar oleh tingkat relatif dari tarif pada layanan 

kereta api, kapal, bus dan layanan udara, dan biaya yang dirasakan dari mobil 

travel (yaitu harga bensin dan biaya parkir). 

4. Pendapatan penumpang 

Apabila pendapatan yang dimiliki meningkat, jumlah perjalanan baik untuk 

bisnis dan liburan (baik dari perjalanan atau jumlah jarak). 

5. Kecepatan layanan 

Faktor waktu menjadi pertimbangan pemilihan moda transportasi oleh 

penumpang. Bagi mereka yang mempunyai waktu sedikit biasanya mencari 

atau memilih moda transportasi yang cepat, jadi faktor kecepatan yang 

menentukan pemilihan moda transpor dan begitu pun sebaliknya. 

6. Kualitas pelayanan 

a. Frekuensi 

Tingginya frekuensi keberangkatan dan kedatangan dari suatu moda 

transportasi, membuat pemakai jasa transportasi mempunyai banyak 

pilihan. 

b. Pelayanan baku 

Suatu moda transportasi yang dapat memberikan pelayanan yang baku dan 

dilaksanakan secara konsisten sangat disenangi oleh para pemakai jasa 

transportasi. Kualitas layanan yang disediakan telah menjadi strategi 

pemasaran utama, sebagai contoh ketepatan jadwal keberangkatan dan 

kedatangan, fasilitas untuk menunggu, dan lain sebagainya. 

c. Kenyamanan 
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Dalam milenium baru standar hidup mayoritas harus tercermin oleh 

operator penumpang jika mereka ingin terus menarik permintaan untuk 

layanan mereka. 

d. Ketepatan 

Alasan yang sering hilangnya langganan tetap oleh kedua operator angkutan 

penumpang dan barang terletak pada kegagalan untuk mengirimkan barang 

tepat waktu atau untuk mendapatkan penumpang ke tujuan mereka atau ke 

layanan yang menghubungkan pada waktu yang dijadwalkan. 

e. Keamanan 

Ini selalu menjadi perhatian penumpang, otoritas pemerintah dan sebagian 

besar operator. Kecelakaan pada suatu moda transportasi akan mengurangi 

permintaan moda tersebut, terutama dalam jangka pendek. 

 

2.3 Mass Rapid Transit (MRT) 

Menurut Wright, L (2010:5) mass rapid transit, yang juga disebut sebagai angkutan 

umum, adalah layanan transportasi penumpang, biasanya dengan jangkauan lokal, 

yang tersedia bagi siapapun dengan membayar ongkos yang telah ditentukan. 

Angkutan ini biasanya beroperasi pada jalur khusus tetap atau jalur umum potensial 

yang terpisah dan digunakan secara eksklusif, sesuai jadwal yang ditetapkan dengan 

rute atau lini yang didesain dengan perhentian-perhentian tertentu, walaupun mass 

rapid transit dan trem terkadang juga beroperasi dalam lalu lintas yang beragam. 

Ini dirancang untuk memindahkan sejumlah besar orang dalam waktu yang 

bersamaan. Contohnya antara lain:   

1. Heavy rail transit 

Sistem heavy rail transit adalah “sistem angkutan menggunakan kereta 

berkinerja tinggi, mobil rel bertenaga listrik yang beroperasi di jalur-jalur 

khusus eksklusif, biasanya tanpa persimpangan, dengan bangunan stasiun 

besar” (TCRP, 1988).  

2. Light Rail Transit (LRT) 

Sistem jalur kereta listrik metropolitan yang dikarakteristikkan atas 

kemampuannya menjalankan gerbong atau kereta pendek satu per satu 

sepanjang jalur-jalur khusus eksklusif pada lahan bertingkat, struktur 
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menggantung, subway, atau biasanya di jalan, serta menaikkan dan menurunkan 

penumpang pada lintasan atau tempat parkir mobil (TCRP, 1998). Sistem LRT 

mencakup pula jalur trem, meskipun perbedaan utama adalah bahwa trem 

seringkali beroperasi tanpa jalur khusus eksklusif, dalam lalu lintas campuran.  

3. Metro 

Terminologi internasional yang paling umum untuk subway, heavy rail transit, 

walaupun biasanya juga diterapkan secara umum pada sistem heavy rail transit 

yang sudah lebih ditingkatkan. “Metro” untuk menggambarkan sistem heavy 

rail transit perkotaan yang dipisahkan secara bertingkat (grade-separated). Ini 

adalah jenis MRT termahal per kilometer persegi, namun memiliki kapasitas 

teoritis tertinggi.  

4. Kereta komuter atau kereta pinggiran 

Porsi operasional jalur kereta penumpang yang membawa penumpang di dalam 

wilayah perkotaan, atau antara wilayah perkotaan dengan wilayah pinggiran, 

namun berbeda dari jenis Metro dan LRT dalam tataran bahwa kereta 

penumpang secara umum lebih berat, jauhnya jarak rata-rata lebih panjang, dan 

pengoperasiannya dilakukan di luar jalur-jalur yang merupakan bagian dari 

sistem jalan kereta dalam sebuah wilayah.  

5. Bus Rapid Transit 

Satu bentuk angkutan berorientasi pelanggan dan mengkombinasikan stasiun, 

kendaraan, perencanaan dan elemen-elemen sistem transportasi pintar ke dalam 

sebuah sistem yang terpadu dan memiliki satu identitas unik. Ciri-ciri Bus Rapid 

Transit termasuk koridor busway pada jalur terpisah, sejajar atau dipisahkan 

secara bertingkat, dan teknologi bus yang dimodernisasi. 

 

2.4 Pola Pergerakan 

Keterkaitan antar wilayah ruang sangat berperan dalam menciptakan perjalanan. 

Menurut Tamin (1997) pola pergerakan di bagi dua yaitu: 

1. Ciri pergerakan tidak-spasial (tanpa batas ruang) 

Ciri pergerakan yang berkaitan dengan aspek tidak-spasial, seperti sebab 

terjadinya pergerakan, waktu terjadinya pergerakan, dan jenis sarana angkutan 

yang digunakan. Berikut merupakan penjelasannya: 
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a. Sebab terjadinya pergerakan   

Sebab terjadinya pergerakan dapat dikelompokkan berdasarkan maksud 

perjalanan. Biasanya maksud perjalanan dikelompokkan sesuai dengan ciri 

dasarnya, yaitu yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, 

dan agama. Jika ditinjau lebih jauh lagi akan dijumpai kenyataan bahwa 

lebih dari 90% perjalanan berbasis tempat tinggal; artinya, mereka memulai 

perjalanannya dari tempat tinggal (rumah) dan mengakhiri perjalanannya 

kembali ke rumah. 

b. Waktu terjadinya pergerakan 

Waktu terjadinya pergerakan sangat tergantung pada kapan seseorang 

melakukan aktivitasnya sehari-harinya. Dengan demikian, waktu perjalanan 

sangat tergantung pada maksud perjalanan. Perjalanan ke tempat kerja atau 

perjalanan dengan maksud bekerja biasanya merupakan perjalanan yang 

dominan, dan karena itu sangat penting diamati secara cermat. Karena pola 

kerja biasanya dimulai jam 08.00 dan berakhir pada jam 16.00, maka waktu 

perjalanan untuk maksud perjalanan kerja biasanya mengikuti pola 

kerjanya.  Dalam hal ini kita dapati bahwa pada pagi hari, sekitar jam 06.00 

sampai jam 08.00, dijumpai begitu banyak perjalanan untuk tujuan bekerja, 

dan pada sore hari sekitar jam 16.00 sampai jam 18.00 dijumpai banyak 

perjalanan dari tempat kerja ke rumah masing-masing. Karena jumlah 

perjalanan dengan maksud bekerja ini merupakan jumlah yang dominan, 

maka didapatkan bahwa kedua waktu terjadinya perjalanan dengan tujuan 

bekerja ini menghasilkan waktu puncak pergerakan.  

c. Jenis sarana angkutan yang digunakan 

Dalam melakukan perjalanan, orang biasanya dihadapkan pada pilihan jenis 

angkutan − mobil, angkutan umum, pesawat terbang, atau kereta api. Dalam 

menentukan pilihan jenis angkutan, orang mempertimbangkan berbagai 

faktor, yaitu maksud perjalanan, jarak tempuh, biaya, dan tingkat 

kenyamanan. Meskipun dapat diketahui faktor yang menyebabkan 

seseorang memilih jenis moda yang digunakan, pada kenyataannya 

sangatlah sulit merumuskan mekanisme pemilihan moda ini.   
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2. Ciri pergerakan spasial (dengan batas ruang) 

Ciri pergerakan spasial berkaitan dengan pola tata guna lahan, artinya 

keterkaitan antarwilayah ruang sangatlah berperan dalam menciptakan 

perjalanan. Jika suatu daerah sepenuhnya terdiri dari lahan tandus tanpa 

tumbuhan dan sumber daya alam, dapat diduga bahwa pada daerah tersebut 

tidak akan timbul perjalanan mengingat di daerah tersebut tidak mungkin timbul 

aktivitas. Ciri pergerakan spasial dibagi menjadi dua, yaitu 

a. Pola perjalanan orang 

Perjalanan terbentuk karena adanya aktivitas yang dilakukan bukan di 

tempat tinggal sehingga pola sebaran tata guna lahan suatu kota akan sangat 

mempengaruhi pola perjalanan orang. Dalam hal ini pola penyebaran 

spasial yang sangat berperan adalah sebaran spasial dari daerah industri, 

perkantoran, dan permukiman. Pola sebaran spasial dari ketiga jenis tata 

guna lahan ini sangat berperan dalam menentukan pola perjalanan orang, 

terutama perjalanan dengan maksud bekerja. Tentu saja sebaran spasial 

untuk pertokoan dan areal pendidikan juga berperan. Tetapi, mengingat 

porsi keduanya tidak begitu signifikan, pola sebaran pertamalah yang sangat 

mempengaruhi pola perjalanan orang. 

b. Pola perjalanan angkutan barang 

Pola perjalanan barang sangat dipengaruhi oleh aktivitas produksi dan 

konsumsi, yang sangat tergantung pada sebaran pola tata guna lahan 

permukiman (konsumsi), serta industri dan pertanian (produksi). Selain itu, 

pola perjalanan barang sangat dipengaruhi oleh pola rantai distribusi yang 

menghubungkan pusat produksi ke daerah konsumsi. 

2.5 Studi Terdahulu 

Berikut merupakan studi terdahulu terkait topik pada penelitian ini: 

Tabel 2.1 Studi Terdahulu 

No Sumber Temuan Studi 

1 
Tamin, Ofyar Z. 1997. Perencanaan dan 

Pemodelan Tranportasi. 

Faktor yang mempengaruhi pemilihan moda meliputi ciri 

pengguna jalan, ciri pergerakan, dan ciri fasilitas moda. 
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No Sumber Temuan Studi 

Bandung: Penerbit ITB 

2 

Cole, S. 2005. Applied Transport 

Economics; Policy, Management & 

Decision Making. United Kingdom: Kogan 

Page Limited 

Faktor yang menentukan permintaan akan transportasi 

meilputi rendahnya harga transportasi, pendapatan 

penumpang, kecepatan pelayanan, kualitas pelayanan. 

3 

Raharjo, R., Amaliah, I. & Haviz, M. 2018. 

Identifikasi Faktor Penentu Preerensi 

Masyarakat Kota Cimahi Terhadap Moda 

Transportasi Kereta Api 

Faktor penentu preferensi masyarakat terhadap moda 

transportasi kereta api meliputi tarif, keselamatan, 

pengalaman, kenyamanan, waktu tempuh perjalanan, 

frekuensi perjalanan harian, waktu tunggu 

keberangkatan. 

4 

Ekamarta, R. 2018.  Analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi pemilihan oda 

transportasi pada mahasiswa Universitas 

Lampung. 

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan 

mahasiswa untuk memilih moda transportasi perjalanan 

ke Universitas Lampung adalah biaya perjalanan, 

pertimbangan kecepatan, keamanan, kenyamanan. 

5 

Saputra, R., Anggraini, R., Isya, M.  2017. 

Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemilihan moda menuju tempat kerja 

menggunakan metode analytical hierarcy 

process. 

Variabel yang dianggap mempengaruhi responden dalam 

pemilihan moda transportasi adalah biaya perjalanan, 

waktu perjalanan, aksesibilitas, keamanan dan 

kenyamanan. 

Sumber: Hasil Pengolahan, 2020 

Berdasarkan studi terdahulu faktor-faktor pemilihan moda yang akan digunakan 

dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi persepsi dan preferensi pekerja di 

Kawasan Sudirman Jakarta terhadap MRT sebagai moda harian adalah waktu 

tempuh, tarif, ketepatan jadwal keberangkatan, keamanan, kenyamanan, dan 

kemudahan. Berikut merupakan tabel faktor-faktor pemilihan moda pada penelitian 

ini. 
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Tabel 2.2 Faktor-Faktor Pemilihan Moda 

  

Sumber: Hasil Analisis, 2020 

 

 

No Faktor 

Tamin, Ofyar Z. 1997. 

Perencanaan dan 

Pemodelan Tranportasi. 

Bandung : Penerbit ITB 

Cole, S. 2005. Applied 

Transport Economics; 

Policy, Management & 

Decision Making. United 

Kingdom: Kogan Page 

Limited 

Raharjo, R., Amaliah, I. & 

Haviz, M. 2018. Identifikasi 

Faktor Penentu Preferensi 

Masyarakat Kota Cimahi 

Terhadap Moda Transportasi 

Kereta Api 

Ekamarta, R. 2018. 

Analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

pemilihan moda 

transportasi pada 

mahasiswa Universitas 

Lampung. 

Saputra, R., Anggraini, R., 

Isya, M.  2017. Analisa 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemilihan 

moda menuj tempat kerja 

menggunakan metode 

analytical hierarcy 

process. 

1 Waktu Tempuh   ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 Tarif ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 
Ketepatan Jadwal 

Keberangkatan ✓ ✓ ✓     

4 Keamanan   ✓ ✓ ✓ ✓ 

5 Kenyamanan   ✓ ✓ ✓ ✓ 

6 Kemudahan      ✓   ✓ 




