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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

   Kota Pontianak yang terlintasi oleh Sungai Kapuas dan Sungai Landak 

menyebabkan wilayah perkotaan terbagi menjadi tiga wilayah yaitu Wilayah Utara, 

Wilayah Timur dan Wilayah Selatan (Lesil, 2016). Hal ini menyebabkan pola 

pergerakan masyarkat perkotaan di Kota Pontianak bertumpu pada infrastruktur 

lintas sungai. Infrastruktur sungai meliputi dua jembatan yaitu Jembatan Kapuas I 

dan Jembatan Landak II serta pelayanan Feri Penyeberangan. Adapun Infrastruktur 

jembatan lintas sungai tersebut memiliki beberapa kendala, antara lain terbatasnya 

kapasitas jembatan khususnya pada Jembatan Kapuas I hanya dapat dilalui oleh 

kendaraan pribadi. Meskipun telah dilakukan pembatasan pada kendaraan yang 

melintas permasalahan kemacetan masih dapat ditemukan. Masyarakat memilih 

menggunakan jasa pelayanan feri penyeberangan karena dianggap mempersingkat 

waktu perjalanan, akan tetapi terdapat permasalahan yang timbul yaitu munculnya 

waktu tunggu antrian yang dapat menimbulkan perpanjangan waktu perjalanan  

(Panjaitan, 2019). 

  Permasalahan ini akan terus mengalami peningkatan apabila tidak dilakukan 

manajemen pergerakan secara optimal. Berdasarkan data statistik pertumbuhan 

penduduk dari tahun 2010 – 2020 Kota Pontianak mencapai 1,8%. Peningkatan 

tersebut akan berimbas pada penambahan kendaraan pribadi khususnya sepeda 

motor yang memberikan kontribusi penambahan kemacetan. Pola ruang Kota 

Pontianak mendorong pergerakan lintas sungai, hal ini disebakan adanya 

kecenderungan kawasan perekonomian dan pendidikan pada wilayah selatan. 

Peningkatan mobilitas masyarakat berakibat pada peningkatan kemacetan. 
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  Dalam melaksanakan perencanaan pola perjalanan, termasuk diantaranya 

rute perjalanan dapat dilakukan dengan membuat permodelan untuk 

mempresentasikan keputusan pemilihan rute. Beberapa metode dapat diaplikasikan 

untuk perencanaan tersebut, akan tetapi dalam analisis perencanaan dengan kondisi 

rencana dimasa yang akan datang, metode stated preference (SP) umumnya banyak 

digunakan karena metode ini dapat melalukan pemodelan infrastruktur yang belum 

ada atau pada skenario yang belum ada saat ini. 

   Studi sebelumnya yang menggunakan SP antara lain Fahmi et al (2015) 

mengenai pemilihan moda dengan studi kasus adalah perpindahan dari sepeda 

motor ke BRT rute Semarang – Kendal. Studi tersebut menunjukan potensi 

perpindahan penumpang sebesar 35% dengan harga BRT Rp 3.500,-. Penelitian 

selanjutnya oleh Rizki et al. (2016) melakukan investigasi pemilihan rute dengan 

SP pada implementasi kebijakan ERP (Electronic Road Pricing), hasil studi 

menunjukan distribusi pemilihan rute akan bergantung pada jarak perjalanan, 

koridor penerapan, dan tarif. Berdasarkan penelitian tersebut SP dapat bermanfaat 

dalam memprediksi pemilihan rute dan manajemen pergerakan serta menandakan 

bahwa atribut dalam pemilihan skenario SP perlu menyesuaikan tujuan penelitian 

keputusan seperti pemilihan rute atau moda. Studi saat ini akan mengkaji pemilihan 

rute jembatan atau menggunakan moda feri, penelitian akan berlokasi di Kota 

Pontianak. 

  Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian dilakukan untuk meninjau 

permasalahan yang timbul dan dapat merumuskan manajemen pergerakan untuk 

memaksimalkan infrastruktur jembatan atau pelayanan feri sehingga dapat 

memaksimalkan penggunaan jalur sungai dan jalur darat. 
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1.2. Rumusan Masalah 

  Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian Tugas Akhir adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemilihan rute Pontianak Kota – Pontianak Utara saat ini? 

2. Bagaimana pengaruh waktu perjalanan dan biaya perjalanan terhadap 

keputusan pemilihan rute? 

3. Bagaimana pola pemilihan rute Pontianak Kota – Pontianak Utara pada 

skenario tertentu? 

 

1.3. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian merupakan pembatasan masalah yang akan dikaji, 

agar analisis terfokus pada permasalahan yang ada, memudahkan dalam penentuan 

solusi sehingga solusi dapat sasaran dan permasalahan tidak melebar. Adapun ruang 

lingkup dari penelitian mencangkup: 

1. Wilayah kajian adalah Kota Pontianak 

2. Kuesioner diberikan secara online menggunakan googleform 

3. Rute yang dianalisis adalah Rute Jembatan dan Rute Moda Feri 

Penyeberangan dari Pontianak Kota – Pontianak Utara. 

4. Kuesioner menggunakan metode stated preference dengan atribut 

pemilihan rute antara lain waktu perjalanan, waktu tunggu, tarif, dan 

biaya perjalanan 

5. Model pemilihan rute yang digunakan adalah metode pilihan diskrit 

(discrete choice model) dengan Binary Logit. 

6. Pengolahan data menggunkan software Limdep. 

7. Moda transportasi yang dikaji pada permasalahan adalah kendaraan 

pribadi (sepeda motor) yang menggunakan jembatan atau feri. 
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1.4. Tujuan 

  Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan pola pemilihan rute Pontianak Kota – Pontianak Utara 

saat ini. 

2. Menganalisis pengaruh biaya perjalanan dan waktu perjalanan dalam 

pemilihan rute Pontianak Kota – Pontianak Utara. 

3. Melakukan pola pemilihan rute Pontianak Kota – Pontianak Utara pada 

skenario tertentu. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan 

rincian sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN, bab ini berisi mengenai uraian latar belakang, 

rumusan msalah, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, ruang 

lingkup pembahsan, dan sistematika penulisan tugas akhir. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini berisi mengenai teori-teori 

yang digunakan dalam pemelitian sebagai peunjang dalam analisis dan 

pengolahan data. 

3. BAB III METODE PENELITIAN, bab ini berisi bagan alir, kerangka 

kerja, dan penjelasan dari metode yang digunakan dalam melakukan 

analisis dan pengolahan data. 

4. BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA, bab ini membahas 

mengenai data dan hasil analisis yang telah dilakukan dengan mengikuti 

prosedur yang telah dipaparkan pada bab metode penelitian. 

5. BAB V PENUTUP, bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Bab ini juga memaparkan saran-saran 

dari penulis untuk kajian selanjutnya dengan harapan penelitian ini dapat 

bermanfaat.


