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2.1. Sistem Transportasi 

Sistem transportasi merupakan gabungan dua definisi yaitu sistem dan 

transportasi, sistem merupakan suatu kesatuan komponen yang saling memiliki 

keterkaitan. Sedangkan transportasi dapat didefinisikan sebagai pergerakan/ 

perpindahan barang dan jasa dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan 

media sebagai pergerakkannya, sistem transportasi dapat dijelaskan dalam sistem 

transportasi makro. Sistem transportasi secara menyeluruh (makro) terdiri dari 

beberapa sistem transportasi mikro, keterkaitan antar sistem transportasi mikro 

dapat dilihat pada Gambar 2.1 Sistem Transportasi Makro 

Sumber : Tamin.2000 

Gambar 2.1. Sistem transportasi makro  

Menurut Tamin (2020) sistem transportasi makro terdiri atas: 

1. Sistem Kegiatan 

2. Sistem Jaringan Prasarana Transportasi 

3. Sistem Pergerakan Lalu Lintas 

4. Sistem Kelembagaan 
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Sistem kegiatan memberikan sebuah bangkitan ataupun tarikkan dalam 

sistem transportasi makro sehingga memunculkan pergerakan, sistem ini 

merupakan suatu pola kegiatan tata guna berupa kegiatan ekonomi, sosial, dan 

kebudayaan. Pergerakan yang dilakukan memerlukan suatu media (prasarana) dan 

moda transportasi (sarana) yang dapat membawa orang/barang berpindah dari 

tempat asal ke tempat yang di tuju. Sarana dan prasarana inilah yang menjadi inti 

dari sistem jaringan, sistem tersebut mengkoordinasikan sarana dan prasarana 

menjadi kesatuan seperti pada sistem jaringan jalan yang menghubungkan jalan – 

jalan dan prasarana pendukung (halte dan terminal) serta sarana (kendaraan). 

Sistem selanjutnya adalah sistem pergerakan, sistem ini merupakan 

interaksi yang timbul dari sistem kegiatan dan sistem jaringan. Interaksi ini 

memberikan pergerakan dari manusia/barang dengan moda transportasi(kendaraan) 

untuk berpindah tempat. Pemilihan moda transportasi ataupun jalur yang akan 

dipilih disesuaikan dengan pilihan dari manusia/barang serta kemampuan dari 

sistem jaringan (aksesibilitas dan mobilitas). Sistem kelembagaan merupakan 

sistem yang secara menyeluruh meliputi individu, kelompok, pemerintahan, dan 

swasta yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung bertanggung 

jawab dalam menciptakan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran dalam sistem 

pergerakan. 

2.2. Perilaku Perjalanan 

Perilaku berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggapan atau reaksi 

dari individu terhadap rangsangan ataupun lingkungan sedangkan perjalanan dapat 

didefinisikan sebagai kepergian dari satu tempat ketempat lain. Perilaku perjalanan 

dapat dinyatakan sebagai suatu reaksi yang diberikan suatu individu ataupun 

kelompok yang akan pergi dari satu tempat ke tempat yang lain.  
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Menurut Ortuzar dan Willumsen (2011) terdapat beberapa definisi terkait 

perjalanan antara lain sebagai berikut: 

1. Perjalanan didefinisikan sebagai suatu pergerakan dari titik asal menuju 

titik tujuan 

2. Pergerakan Home-Based merupakan pergerakan yang titik asalnya ataupun 

titik tujuannya adalah rumah 

3. Pergerakan Non Home-Based merupakan pergerakan yang titik asal 

ataupun titik tujuannya bukan rumah 

4. Produksi pergerakan (Trip Production) didefinisikan sebagai asal dan 

tujuan dari sebuah pergerakan home-based dan merupakan asal perjalanan 

dari non home-based. 

5. Tarikan pergerakan (Trip attraction) didefinisikan sebagai akhir bukan 

rumah untuk pergerakan home-based atau sebagai tujuan dari pergerakkan 

non home-based 

6. Bangkitan pergerakan (Trip Generation) didefinisikan sebagai total jumlah 

pergerakan yang timbul dalam satu zona baik untuk home-based  maupun 

non home-base 

Perencanaan transportasi meliputi 4 tahapan, adapun tahapan tersebut tediri 

atas: 

1. Trip Generation 

2. Trip Distribution 

3. Mode Choice 

4. Trip Assignment 

Pada tahapan trip geneneration atau bangkitan/tarikkan perjalanan 

merupakan konversi aktivitas perpindahan manusia kedalam jumlah perjalanan 

yang dilakukan, pada tahap ini faktor – faktor yang mempengaruhi adalah kondisi 

sosio-ekonomis, tata guna lahan, kapabilitas sistem transportasi dan pola kegiatan. 

Tahapan trip distribution atau sebaran pergerakan menghubungkan interaksi antara 
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bangkitan dan tarikkan, arus lalulintas, dan jaringan jalan. Pada tahap ini semakin 

jauh jarak maka interaksi yang timbul semakin tinggi, hal ini terjadi akibat adanya 

dorongan untuk berpindah. 

Tahapan selanjutnya adalah mode choice atau pemilihan moda tahap ini 

berfokus kepada pemilihan moda transportasi yang akan dipilih untuk melakukan 

perjalan. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah jarak, biaya transportasi, dan 

tingkat ekonomi/pendapatan. Kemudian dilanjutkan dengan tahap trip assignment 

atau pemilihan rute, tahap ini memberikan alternatif rute apa saja yang dapat dipilih 

dari tempat asal menuju tempat tujuan. Adapun faktor yang mempengaruhi meliputi 

biaya, lama perjalanan, jarak, dan moda transportasi yang dipilih. Pemilihan rute 

dilakukan untuk mengefektifkan perjalanan, dimana rute yang dipilih adalah rute 

tercepat, termurah dan terpendek. 

Menurut kitamura (2009) dalam Nugroho (2019) aspek perilaku perjalanan 

yang dapat terukur dibagi dalam lima komponen yaitu frekuensi perjalanan, waktu 

tempuh perjalanan, biaya perjalanan, jarak tempuh perjalanan dan pemilihan moda. 

Perilaku perjalan secara umum dapat di bagi menjadi dua yaitu pemilihan rute dan 

pemilihan moda. 

2.2.1. Pemilihan Moda 

Pemilihan moda cukup sulit dimodelkan karena aspek yang dijadikan 

pertimbangan dalam pemilihan moda cukup komplek, oleh sebab itu digunakan 

pendekatan – pendekatan dengan mengelompokkan kedalam aspek – aspek global 

untuk memudahkan permodelan  (Ortuzar dan Willumsen,1990).  

Menurut Ortuzar dan Willumsen (1990). faktor karakteristik pelaku 

perjalanan sebagai berikut: 

1. Karakteristik pelaku perjalanan, dipengaruhi oleh kebutuhan setiap 

individu, dan kondisi lingkungan sosial, pemilihan moda dipengaruhi oleh: 

 Status sosial, keberadaan seseorang dalam lingkungan status sosial 

tertentu akan mempengaruhi keinginan seseorang dalam memilih 

angkutan umum yang sesuai dengan statusnya; 
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 Ketersediaan atau kepemilikan kendaraan pribadi. Semakin tinggi 

kepemilikan kendaraan pribadi akan semakin kecil pula ketergantungan 

pada angkutan umum; 

 Pemilikan surat izin mengemudi; 

 Struktur rumah tangga Pasangan muda, keluarga dengan anak, pensiun, 

bujangan, dll; 

 Pendapatan. Semakin besar pendapatan akan semakin besar peluang 

untuk menggunakan kendaraan pribadi;  

 Faktor lain, misalnya keharusan menggunakan kendaraan pribadi ke 

tempat kerja dan keperluan mengantar anak ke sekolah. 

2. Karakteristik perjalanan meliputi ciri pergerakan dari perjalanan yang 

dilakukan. Pemilihan moda juga akan sangat dipengaruhi oleh :  

 Tujuan pergerakan. Misalnya, pergerakan menuju ke tempat 

kerja/sekolah di negara maju umumnya menggunakan transportasi 

umum, karena ketepatan waktu, tingkat pelayanan yang baik, pajak 

kendaraan pribadi besar, dan biaya keseluruhan relatif lebih murah 

dibandingkan dengan angkutan pribadi. Namun sebaliknya di negara 

yang berkembang, kecenderungan orang untuk memiliki kendaraan 

pribadi dan menggunakannya lebih besar. Hal ini diakibatkan 

transportasi umum belum menunjang dari segi ketepatan waktu, 

kenyamanan, dan keamanan; 

 Waktu terjadinya pergerakan. Kendaraan pribadi memiliki fleksibilitas 

waktu yang tinggi, hal yang akan jarang terjadi jika menggunakan 

perjalanan dengan angkutan umum akibat adanya keterbatasan jam 

operasional angkutan; 

 Jarak perjalanan. Semakin jauh perjalanan, seseorang cenderung 

memilih angkutan umum dibandingkan dengan angkutan pribadi. 
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3. Karakteristik moda transportasi Karakteristik moda meliputi ciri dari moda 

transportasi yang digunakan. 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, dna lain-lain  

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

 Ketersediaan ruang dan tarif parkir  

Faktor kedua bersifat kualitatif yang cukup sukar menghitungnya, meliputi 

kenyamanan dan keamanan, keandalan dan keteraturan, dan lain-lain.  

4. Ciri kota atau zona. Beberapa ciri yang dapat mempengaruhi pemilihan 

moda adalah jarak dari pusat kota dan kepadatan penduduk. 

2.2.2. Pemilihan Rute 

Menurut Kurniadi et al (2007) Arus lalu lintas pada suatu ruas jalan dalam 

suatu jaringan dapat diprediksi sebagai hasil proses kombinasi estimasi informasi 

Matriks Asal -Tujuan (MAT), deskripsi sistem jaringan jalan dan pemodelan 

pemilihan rute. Prosedur pemilihan rute bertujuan memodel perilaku pemakai jalan 

dalam memilih rute yang menurut mereka terbaik untuk menyelesaikan 

perjalanannya. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah dengan 

mempertimbangkan dua faktor utama dalam pemilihan rute yaitu biaya dan nilai 

waktu dimana biaya pergerakan diasumsikan proporsional terhadap jarak tempuh. 

Pemilihan rute cukup sulit dilakukan pemodelan, sehingga diambil 3 faktor 

utama yaitu biaya, waktu, dan jarak sebagai aspek yang dijadikan acuan. Dalam 

pemilihan rute perlu diperhatikan jumlah pelaku perjalanan disetiap rute, kebutuhan 

pergerakan sangat dipengaruhi oleh jaringan, pilihan transport dan biaya 

(Sulistyorini & Tamin,2016). 
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Menurut Tamin (2000) Model pemilihan rute diklasifikasikan  berdasarkan 

beberapa faktor pertimbangan yang didasari pengamatan adanya kecenderungan 

memilih rute yang sama dari zona asal menuju zona tujuan, khususnya di daerah 

perkotaan. Hal ini disebabkan oleh adanya: 

1. Perbedaan persepsi pribadi tentang biaya perjalanan akibat perbedaan 

kepentingan atau informasi yang tidak jelas dan tidak akurat mengenai 

kondisi lalulintas pada saat itu. 

2. Peningkatan biaya akibat kemacetan pada suatu ruas jalan yang 

menyebabkan penurunan kinerja ruas jalan, sehingga pengendara 

memilih ruas jalan lain dengan kinerja lebih tinggi. 

 Selain kinerja ruas jalan dan kemacetan yang menjadi penyebab perubahan 

rute yang dilakukan pengendara, terdapat beberapa faktor yang dijadikan penentu 

utama pengendara untuk beralih rute atau memilih rute. Tamin (2000) menyebutkan 

terdapat empat faktor utama yang menjadi penentu pemilihan rute bagi pengendara, 

adapun faktor tersebut adalah: 

1. Waktu tempuh 

Waktu tempuh yang dimaksud adalah waktu tempuh total perjalanan 

yang dibutuhkan, termasuk diantaranya waktu henti dan waktu tunda 

selama perjalanan dengan rute yang dipilih. 

2. Nilai waktu 

Nilai waktu dapat didefinisikan sebagai jumlah uang yang disediakan 

untuk perjalanan, dalam hal ini diasumsikan perjalanan berlangsung 

secara konsisten. Umumnya jumlah uang yang disediakan berbanding 

lurus terhadap pendapatan. 

3. Biaya perjalanan 

Biaya perjalanan merupakan biaya total yang harus dikeluarkan selama 

perjalanan berlangsung melalui rute yang telah dipilih. 

4. Biaya operasi kendaraan 

Biaya operasi kendaraan memperhitungankan kebutuhan bahan bakar, 

perawatan, dan perbaikan kendaraan. 
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Dalam penerapannya pemilihan rute dapat menggunakan berbagai model 

untuk memprediksi rute yang efektif digunakan. Menurut Tamin (2000) terdapat 

empat model yang umumnya digunakan dalam pemilihan rute, adapun model 

tersebut terdiri atas: 

1. Model all-or-nothing  

Model ini merupakan model pemilihan rute paling sederhana yang 

mengasumsikan bahwa seluruh pengendara akan memilih rute tercepat 

dan meminimalkan biaya perjalanan, dalam model ini kemacetan 

diabaikan. Sehingga seluruh pengendara melalui rute yang sama dan 

rute lainnya diabaikan. 

2. Model Stokastik Murni  

Beberapa model yang termasuk model stokastik adalah model Burrell, 

model Sakarovitch dan model dial. Ketiga metode tersebut juga sama 

seperti metode all or nothing yang mengabaikan faktor kemacetan, hal 

yang membedakan terletak dari persebaran yang dilakukan. Persebaran 

dilakukan lebih realistis dengan memperhitungkan presepsi setiap 

pengendara, sehingga setiap rute masing – masing memiliki 

kemungkinan untuk dilewati. 

3. Model Keseimbangan Wardrop  

Pada metode ini diasumsikan pada saat kondisi ruas jalan tidak ada 

kemacetan, pengendara memiliki kecenderungan untuk meminimalkan 

biaya perjalanan dengan menggunakan rute alternatif. Dalam metode 

ini kondisi keseimbangan menyesuaikan presepsi masing masing 

pengendara. 

4. Model Keseimbangan Pengguna Stokastik (KPS)  

Model yang berusaha menggabungkan antara model stokastik murni 

dengan model keseimbangan optimum pengguna murni. Model 

pertama, penyebaran rute antara dua titik dihasilkan oleh perbedaan 

persepsi biaya perjalanan sedangkan pada model ke dua, penyebaran 

rute disebabkan karena efek batasan kapasitas. Prinsip dari metode ini 
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adalah pemilihan rute memperhitungkan biaya perjalanan seminimal 

mungkin. Sehingga ketika telah mencapai kondisi KPS, pengendara 

tetap mengunakan rute yang dilalui akibat rute yang dilalui sudah 

dipilih berdasarkan biaya minimum. 

2.3. Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data 

menurut Setiawan (2005) tipe sampling berdasarkan peluang pemilihannya dapat 

dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Sampling Non-Probabilitas 

Sampling Non-Probabilitas dengan teknik ini tidak melibatkan 

unsur peluang suatu unit terpilih menjadi sampel. Teknik ini tidak dapat 

mengeneralisasi hasil penelitian terhadap populasi karena tidak adanya 

unsur peluang yang digunakan dalam perolehan data. Adapun teknik 

yang dapat digunakan dalam sampling non-probabilitas adalah sebagai 

berikut: 

 Harphazard Sampling adalah satuan sampling dipilih secara acak 

dengan tidak memepertimbangkan derajat kerepresentatifan 

sampel terhadap populasi. 

 Snowball Sampling adalah adalah satuan sampling tentukan 

berdasarkan informasi dari responden sebelumnya. 

 Purposive Sampling dikenal juga sebagai judgment sampling 

yaitu sampling yang dipilih dengan mempertimbangkan tujuan 

penelitian sehingga satuan sampling memiliki karakteristik yang 

dihendaki. 

b. Sampling Probabilitas 

Sampling Probabilitas dikenal juga sebagai Random Sampling, 

pemilihan dengan teknik ini memungkinkan setiap sampel untuk 

terpilih, peluang tersebut tidak boleh sama dengan nol (0). Teknik ini 

dapat mengeneralisasi hasil penelitian terhadap populasi meskipun 
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perolehan data berasal dari sampel. Adapun teknik yang dapat 

digunakan dalam sampling probabilitas adalah sebagai berikut: 

 Simple Random Sampling adalah satuan sampling dipilih secara 

acak dengan peluang terpilih suatu unit adalah sama. 

 Stratified Random Sampling adalah populasi dibagi menjadi sub 

populasi (strata), dalam strata dipilih sampel secara random 

sampling. Strata dibentuk satuan sampling sehingga nilai 

variabel relatif homogen 

 Cluster Random Sampling adalah populasi dibagi kedalam 

satuan sampling yang besar (cluster). Satuan sampling yang 

digunakan relatif heterogen. 

Selain jenis dari teknik sampling yang dipilih, terdapat hal penting yang 

perlu diperhitungkan salam melakukan sampling yaitu menentukan ukuran sampel 

yang digunakan dalam suatu populasi, adapun hal – hal yang perlu diperhatikan 

dalam penentuan ukuran sampel adalah sebagai berikut: 

1. Parameter apa yang akan diteliti. 

2. Nilai pada tabel z (tabel distribusi normal) menyesuaikan pada tingkat 

kepercayaan yang diasumsikan 

3. Proporsi kategori (p) terhadap total seluruh kategori, nilai proporsi 

berkisar pada range 0 sampai dengan 1 

4. Proporsi kategori lain selain p (q), umumnya ditulis dengan 1 - p 

5. Margin error (e) menunjukkan besarnya kesalahan dalam pengambilan 

sampel yang diizinkan. 

Jumlah sampel dapat dirumuskan dengan rumus chocran pada rumus 2.1 

𝑛 =
𝑧2 𝑝 𝑞

𝑒2  ……………………………………….(2.1)  
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2.4. Teknik Stated Preference 

  Teknik stated preference merupakan teknik yang menggunakan pendekatan 

terhadap responden terhadap respon yang berbeda dengan memberikan alternatif – 

alternatif yang baru ataupun belum ada pada kondisi saat ini, teknik ini dapat 

memberikan pengambaran kemungkinan dari perencanaan transportasi mendatang, 

hal ini berbeda dengan teknik revealed preference yang mengacu pada kondisi 

aktual berdasarkan data hasil observasi. Pada teknik SP peneliti dapat mengontrol 

faktor – faktor yang ada dalam situasi yang direncanakan, sehingga responden dapat 

memberikan preferensinya terhadap alternatif yang diberikan (Yostrizal.2006) 

Dalam perancangan pilihan dan penyajian SP setidaknya memiliki 3 

langkah penting yaitu: 

1. Menyeleksi level atribut dan kombinasi yang terjadi pada masing-

masing alternatif (design experimental) 

2. Desain penyajian alternatif. 

3. Spesifikasi pilihan yang diperoleh dari responden. 

Sanko (2001) menyatakan perbedaan SP dan RP dalam beberapa faktor. 

Adapun perbedaan tersebut tercantum dalam Tabel 2.1 
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Tabel 2.1. Perbedaan stated preference dan revealed preference 

 RP Data SP Data 

Preference Information  Hasil berupa perilaku aktual 

 Perilaku bersifat konsisten  

Hasil yang diperoleh berupa 

pilihan 

 Merupakan ekspresi dari 

hipotesis suatu situasi 

 Memungkinkan ketidak 

konsistensian perilaku 

Hasil dapat berupa rangking, 

rating, dan pilihan 

Alternatif  Alternatif berupa kondisi 

aktual 

 Alternatif dapat berupa 

kondisi aktual dan kondisi 

yang belum ada saat ini 

Atribut  Kesalahan penggukuran 

 Pembatasan jumlah atribut 

 Kemungkinan kolineritas 

antar atribut 

 Tidak ada perhitungan 

kesalahan pengukuran 

 Tidak ada pembatasan 

jumlah atribut 

 Kontrol terhadap kolineritas 

antar atribut 

Choice Set  Non-clear  Clear 

Jumlah Respon  Satu respon per responden  Satu atau lebih respon per 

responden 

Penggunaan Teknik SP menggunakan preferensi responden, preferensi 

tersebut dapat dikuantifikasi dengan cara sebagai berikut: 

1. Respon berdasarkan rangking 

Pendekatan ini menampilkan semua pilihan secara bersamaan kepada 

responden, responden diminta mengurutkan sesuai pilihannya yang 

dapat menunjukkan tingkatan utilitas pilihan tersebut. Jumlah alternatif 

perlu diperhitungankan untuk meminimalisir error data akibat 

alternatif yang kompleks. 

2. Respon berdasarkan rating,  

Pada teknik rating ini, responden menunjukkan tingkat ketertarikkan 

(degree of preference) terhadap alternatif yang ada dengan 

menggunakan skala tertentu, skala yang digunakan dapat berupa 1 – 10 

ataupun 1 - 5. Pilihan – pilihan yang diberikan dalam bentuk alternatif 

skenario kemudian ditransformasikan kedalam bentuk probabilitas 
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(misal skor 1 = 0,1, skor 3 = 0,5 dan skor 5 = 0,9) probabilitas tersebut 

digunakan sebagai dasar rencana model regresi linear berganda. 

3. Respon berupa pilihan diskrit 

Responden diminta menentukan pilihannya terhadap beberapa 

alternatif pilihan yang tersedia. Pilihan ini dapat diperluas dalam bentuk 

skala rating. Agar sesuai dengan kenyataan, biasanya ditambahkan opsi 

“tidak satupun dari pilihan diatas” untuk menghindari pemaksaan 

pilihan. Respon menggunakan pilihan diskrit memberikan responden 

kemampuan untuk memilih seluas – luasnya menyesuaikan 

kemampuan dan pilihan yang diinginkan,  

Untuk mengembangkan model, data SP memiliki keuntungan tertentu 

dibandingkan dengan RP. Perbedaan karakteristik ini adalah sebagai berikut :  

1. Data RP menyatakan kondisi yang sesuai dengan perilaku nyata, tetapi data 

SP mungkin berbeda dengan perilaku nyatanya.  

2. Metode SP secara langsung dapat diterapkan untuk perencanaan alternatif 

yang baru (non-exsiting).  

3. Pertukaran (trade-off) diantara atribut lebih jelas dan dapat diobservasi dari 

data SP dan nilai koefisien spesifik individu dapat diestimasi dari data SP.  

4. Format pilihan respon dapat bervariasi (misalnya; memilih salah satu, 

ranking, rating), sedangkan format pilihan untuk RP hanya “choice”. 

Dalam penerapannya stated preference memiliki sifat utama yang menjadi ciri 

dari SP dibandingkan dengan metode lain adalah sebagai berikut: 

1. Stated Preference didasarkan pada pernyataan pendapat responden terhadap 

beberapa alternatif hipotesa. 

2. Setiap pilihan direpresentasikan sebagai “paket” dari atribut yang berbeda 

seperti waktu, ongkos, headway dan lain-lain. 

3. Peneliti membuat alternatif hipotesa sedemikian rupa sehingga pengaruh 

individu pada setiap atribut dapat diestimasi; ini diperoleh dengan teknik 

desain eksperimen (experimental design). 
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4. Alat interview (kuesioner) harus memberikan alternatif hipotesa yang dapat 

dimengerti oleh responden, tersusun rapi dan masuk akal. 

5. Responden menyatakan pendapatnya pada setiap pilihan (option) dengan 

melakukan rangking, rating dan pilihan pendapat terbaiknya dari sepasang 

atau sekelompok pernyataan. 

6. Respon sebagai jawaban yang diberikan oleh individu dianalisa untuk 

mendapatkan ukuran secara kuantitatif mengenai hal yang penting (relatif) 

pada setiap atribut. 

Dalam Sanko (2001) merumuskan terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi eksperimen desain dari SP, adapun faktor tersebut meliputi: 

1. Bentuk Respon (Rangking/Rating/Choice/Degree of Preference) 

Choice data umumnya banyak digunakan dalam eksperimen desain SP, hal 

ini disebabkan rsponden dapat memilih alternatif pilihan yang diberikan 

baik aktual maupun situasi hipotesis 

2. Metode Analisis 

Metode analisis disesuaikan dengan bentuk respon yang diperoleh, 

Pearmain et al (1991) dalam Sanko (2001) menjelaskan bahwa untuk 

metode analisis terdapat empat metode yang umum digunakan, metode 

tersebut meliputi: 

 Naive  atau Metode Grafik 

Merupakan metode yang paling sederhana dengan pendekatan yang 

dilakukan adalah mengasumsikan tiap level atribut adalah sering 

muncul dalam desain eksperimen. Beberapa ciri utilitas dari pasangan 

level atribut ditentukan dengan merata – rata nilai dari 

rangking/rating/choice kemudian membandingkan kembali dengan 

atribut selanjutnya. Kekurangan dari metode ini adalah tidak 

menggunakan teori statistik sehingga analisis secara statistik tidak 

signifikan. 
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 Non-metrik Scaling 

Metode ini menggunakan Analisa Monotonic Variance (Monanova), 

teknik ini menganalisa secara khusus untuk SP dengan bentuk rangking. 

Metode ini memperkirakan komponen utilitas dengan cara iterasi, 

metode ini juga digunakan setelah dilakukan metode naive. Cara kerja 

metode ini adalah dengan menghasilkan urutan rangkin secara naive 

terlebih dahulu, jika perolehan berbeda dengan respon dari responden, 

maka dilanjutkan dengan iterasi selanjutnya. Sehingga setiap responden 

memungkinkan jumlah iterasi yang berbeda dan diterapkan secara 

terpisah, hal ini mengakibatkan secara keseluruhan dapat menimbulkan 

goodness of fit statistic terhadap ketepatan model. 

 Metode Regresi 

Metode ini umum ditemukan dalam pengolahan data SP, metode ini 

umum digunakan pada pilihan rating. Pengolahan data menjelaskan 

hubungan antara data kuantitatif atribut terhadap respon dari responden. 

Dalam metode regresi dapat diterapkan persamaan linier ataupun 

kuadran terkecil. 

 Analisis Logit 

Metode ini digunakan secara umum pada pilihan diskrit, hal ini 

dikarenakan Analisa logit dapat menyelesaikan permasalahan secara 

lebih luas seperti pada pilihan diskrit yang membuka peluang pemilihan 

alternatif yang luas bagi setiap responden 

3. Jumlah Sampel 

Dalam penerapannya, analisis yang dilakukan tidak dapat sepenuhnya 

menggunakan populasi, terlebih pada populasi yang besar. Sehingga 

diperlukan sampel yang dapat mewakili populasi dalam analisa yang 

dilakukan. 

4. Atribut (Pengukuran/Variabel) 

Atribut menunjukan pada responden parameter yang mempengaruhi 

alternatif yang diberikan khususnya pada atribut kualitatif  
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5. Tingkat Atribut 

Tingkat atribut memberikan gambaran pada responden terkait atribut yang 

ada, setiap atribut dibuat tingkatan untuk memudahkan responden memilih 

diantara alternatif yang ada 

6. Survei Administrasi 

 

2.5. Model Pemilihan Diskrit (Discrete Choice Model) 

   Dalam memilih suatu alternatif atau pilihan, digunakan konsep utilitas atau 

sebagai sesuatu yang dimaksimumkan oleh setiap individu. Alternatif tidak 

menghasilkan utilitas, tetapi didapatkan dari karakteristiknya dan dari setiap 

individu (Lancaster, 1996 seperti dikutip Tamin, 2000). Responden akan 

memutuskan memilih rute yang memberikan nilai kepuasan tertinggi (highest 

quality). Utilitas dapat dipresentasikan sebagai fungsi dari atribut – atribut seperti 

waktu tempuh, waktu tunggu, keamanan, kenyamanan dan pelayanan lainnya untuk 

rute yang ditawarkan sementara atribut – atribut yang membuat keputusan antara 

lain pendapatan, umur, pekerjaan.   

Menurut Alkiva.et al (1985) dalam (Nahdalina & Dodi.2019) menyatakan 

konsep random utility merupakan utilitas yang sesungguhnya dari alternatif 

dianggap sebagai variabel acak, sehingga kemungkinan sebuah alternatif dipilih 

sebagai peluang alternatif yang punya utilitas terbesar. Koppelman dan Bhat (2006) 

mendeskripsikan perilaku manusia sebagai sebuah sikap tidak konsisten terhadap 

keputusan hal ini menyebabkan timbulnya banyak variabel yang apabila 

dimodelkan menyebabkan kurangnya informasi, sehingga denngan penggunaan 

random utility memperhitungkan kurangnya informasi sehingga permodelan dapat 

dilakukan. 
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Menurut Tamin (2000) utilitas acak (random utility) dalam model pemilihan 

diskrit mencangkup beberapa faktor yaitu: 

1. Adanya kecenderungan individu dalam kelompok untuk memilih alternatif 

pilihan yang tetap/stabil, hal ini disebabkan adanya keterbatasan setiap 

individu untuk memilih. Sehingga setiap individu memaksimalkan utilitas 

yang dimiliki terkait sosial, budaya, ekonomi, dan hukum. 

2. Terdapat unsur parameter yang menjadi acuan dalam penentuan alternatif 

skenario yang dipilih. Parameter pilihan tersebut dirumuskan kedalam 

fungsi deterministic, fungsi tersebut dapat memberikan kesimpulan bahwa 

apabila nilai utilitas “i” berada pada harga maksimum, maka kecenderungan 

untuk memilih alternatif “i” tinggi. 

3. Dalam skenario pilihan terdapat utilitas untuk setiap individu, pemodelan 

yang dilakukan tidak mencangkup seluruh informasi yang dibutuhkan 

sehingga dalam pemodelan dilakukan pendekatan/asumsi. 

Menurut Koppelman & Bhat (2006) utilitas memiliki keterkaitan dengan 

atribut alternatif, adapun atribut yang dipertimbangkan adalah atribut yang dapat 

dihitung dan mampu mempengaruhi preferensi setiap orang terhadap alternatif 

pilihan. Adapun atribut yang dipertimbangkan antara lain: 

1. Biaya perjalanan 

2. Waktu perjalanan 

3. Ketersediaan akses perjalanan 

4. Kepadatan 

5. Ketersediaan  tempat duduk 

Porsi sistematis dari fungsi utilitas dapat dipecah menjadi beberapa 

komponen 

(1)  secara eksklusif terkait dengan atribut alternatif, 

(2)  secara eksklusif terkait dengan karakteristik pengambil keputusan dan 

(3) merepresentasikan interaksi antara atribut alternatif dan karakteristik 

pengambil keputusan 
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Discrete Choice Model (DCM) atau Model Pemilihan Diskrit merupakan 

suatu metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam 

pengambilan keputusan (pemilihan moda ataupun pemilihan rute) sebagai fungsi 

dari sejumlah variabel. Permasalahan yang umumnya ditemukan dalam DCM 

adalah pemodelan suatu pilihan dari alternatif – alternatif yang saling lepas, namun 

terdapat kemungkinan - kemungkinan alternatif yang ada. (Nahdalina & 

Dodi.2019). 

DCM membantu membuat keputusan dalam memilih diantara alternatif 

yang ada, DCM memiliki kecenderungan untuk tipe pemilihan keputusan berupa 

alternatif mana yang terbaik untuk digunakan/dipilih, berbeda dengan regresi yang 

cenderung pada tipe keputusan berupa permasalahan yang membutuhkan jumlah 

“berapa banyak” (Nugraha et al. 2006). 

DCM secara sederhana dapat di analogikan, menurut Nugraha et al (2006) 

responden dapat dinotasikan dengan “i", yang berhadapan dengan pilihan sebanyak 

“j” alternatif. Responden mempunyai tingkat utiliti (keuntungan) untuk setiap 

alternatif. Misalkan Uij untuk j=1,…,J adalah utiliti responden “i" jika memilih 

alternatif “j”. Nilai Uij yang sesungguhya tidak diketahui oleh pengamat (peneliti). 

Tentunya pembuat keputusan memilih alternatif yang mempunyai utiliti terbesar, 

sehingga memilih alternatif k jika dan hanya jika Uik > Uij ∀j ≠ k. Persamaan DCM 

dengan mempertimbangkan utilitas terdapat pada rumus berikut: 

𝑉𝑡,𝑖 = 𝑉(𝑆𝑡) + 𝑉(𝑋𝑖) + 𝑉(𝑆𝑡, 𝑋𝑖)…………….……..(2.2) 

Dengan : 

𝑉𝑡,𝑖           = bagian sistematik dari utilitas alternatif i untuk individu t 

𝑉(𝑆𝑡) = bagian dari utilitas yang terkait dengan karakteristik individu t 

𝑉(𝑋𝑖)   = bagian dari utilitas alternatif I yang terkait dengan atribut dari   

alternatif i 

𝑉(𝑆𝑡 , 𝑋𝑖)     = bagian dari utilitas yang dihasilkan dari interaksi antara dua atribut 

alternatif i dan karakteristik individual t 
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DCM dapat diuraikan secara lebih detail oleh Gumbel, adapun Gumbel 

merumuskan distribusi kumulatif dan fungsi probabilitas kepadatan pada rumus 2.3 

𝐹(∈) = 𝑒𝑥𝑝{−𝑒𝑥𝑝[−𝜇(∈ −𝜂)]}…..…………….(2.3) 

𝑓(∈) = 𝜇 𝑥 {𝑒𝑥𝑝[−𝜇(∈ −𝜂]} 𝑥 exp{−𝑒𝑥𝑝[−𝜇(∈ −𝜂]}…(2.4) 

Dengan: 

𝜇 = parameter skala yang menentukan variasi dari distribusi 

𝜂 =  lokasi (mode parameter) 

Rata – rata dan variasi dari distribusi dinyatakan dalam rumus 

Rata – rata = 𝜂 +
0.577

𝜇
 ……………….…..…….(2.5) 

Varian = 
𝜋2

6𝜇2 ………………………………..(2.6) 

Model logit merupakan model regresi non-linier, model logit memberikan 

output  berupa persamaan yang mana dependen variable memiliki sifat kategorikal, 

dengan hasil model paling sederhana berupa binary value dengan nilai 0 dan 1. 

Binary logit digunakan untuk membandingkan dua alternatif pilihan dengan jenis 

data yang digunakan besifat diskrit. Model logit memberikan pilihan probabilitas 

dari setiap alternatif sebagai fungsi dari bagian sistematik pada seluruh alternatif 

utilitas, dimana kemungkinan pemilihan alternatif “I” (I = 1,2,3,…. J) dari alternatif 

J adalah 

𝑃𝑖(𝑖) =  
exp(𝑉𝑖)

∑ exp(𝑉𝑗)
𝐽
𝑗=1

………………………………..2.6 

Dengan : 

𝑃𝑖(𝑖) = probabilitas dari keputusan memilih alternatif i 

𝑉𝑗     = komponen sistematik dari alternatif utilitas J 
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Dalam rumus utilitas terdapat nilai koefisien yang berbeda – beda untuk 

setiap atribut yang digunakan, koefisien ini menunjukan dampak dari pilihan yang 

akan diambil untuk setiap perubahan atribut yang terjadi. Koefisien ini dapat dicari 

dengan mengunakan teori Maximum Likelihood Estimation, menurut Koppelman 

dan Bhat (2006) terdapat dua langkah penting dalam mengestimasi kemungkinan 

maksimum, yaitu fungsi kemungkinan dan nilai parameter yang memaksimalkan 

fungsi kemungkinan maksimum. 

Nilai parameter fungsi kemungkinan maksimum didapatkan dengan 

melakukan penurunan terhadap fungsi kemungkinan dan mengasumsikan fungsi 

tersebut sama dengan nol (0). Nilai log fungsi memiliki nilai yang sama dengan 

fungsi itu sendiri sehingga dalam penerapannya digunakan log fungsi untuk 

memudahkan pengerjaannya. Persamaan dari log-likelihood dan turunan 

pertamanya dapat dilihat pada persaaan 2.14 dan 2.15 

𝐿𝐿 (𝛽) = 𝐿𝑜𝑔(𝐿(𝛽)) = ∑ ∑ 𝛿𝑗𝑡∀𝑡∈𝐽∀𝑡∈𝑇 𝑥 ln (𝑃𝑗𝑡(𝛽)) ………2.14 

𝜕(𝐿𝐿)

𝜕𝛽𝑘
= ∑ ∑ 𝛿𝑗𝑡∀𝑡∈𝐽∀𝑡∈𝑇 𝑥 

1

𝑃𝑗𝑡
𝑥

𝜕𝑃𝑗𝑡(𝛽)

𝜕𝛽
 ∀𝑘 ……………2.15 

Secara umum persamaan yang digunakan dengan memperhitungan 

persamaan utilitas yang digunakan didapatkan persamaan sebagai berikut: 

𝜕(𝐿𝐿)

𝜕𝛽𝑘
= ∑ ∑ 𝛿𝑗𝑡∀𝑡∈𝐽∀𝑡∈𝑇 𝑥 (𝑋′𝑗𝑡 − ∑ 𝑃𝑗𝑡𝑋′𝑗𝑡𝑗′𝑡 )     

  = ∑ ∑ (𝛿𝑗𝑡 − 𝑃𝑗𝑡)𝑋′𝑗𝑡∀𝑡∈𝐽∀𝑡∈𝑇        ∀𝑘 ……...….2.16 

Adapun turunan kedua dari persamaan diatas dinyatakan dalam persamaan 

𝜕2(𝐿𝐿)

𝜕𝛽𝜕𝛽′ = ∑ ∑ − 𝑃𝑗′𝑡∀𝑡∈𝐽∀𝑡∈𝑇 (𝑋′
𝑗𝑡 − �̅�𝑗𝑡)(𝑋′

𝑗𝑡 − �̅�𝑗𝑡)′ ….2.17   

Nilai estimasi kemungkinan maksimum menemukan parameter nilai 𝛽 

dengan memaksimalkan log-likelihood value. Solusi ini digunakan dengan 

mengatur turunan pertama dari log-likelihood sama dengan nol dan menghitung 

nilai �̂�. 
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2.6. Analisis data dengan NLOGIT pada software LIMDEP  

  NLOGIT merupakan ekstensi dari LIMDEP yang berfokus pada 

pengolahan data analisis untuk model berupa regresi, pilihan diskrit, pemilihan 

sampel, data perhitumgam, dll. Sebagai ekstensi dari LIMDEP, NLOGIT dapat 

mengolah data berupa model pilihan Binominal Logit (BNL), Multinominal 

Logit(MNL), Binominal probit (BNP), logit campuran, dll. NLOGIT dapat 

mengestimasi  dan menganalisis 200 build-in estimator dalam berbagai model 

regresi, diskrit, perhitungan dan pemilihan sampel(Hensher et al.) Pengolahan data 

pada LIMDEP dapat menggunakan data rectangular ASCII files dan spreadsheet 

seperti program Microsoft Excel. 

Pada penerapannya, NLOGIT dapat menjalankan beberapa fungsi untuk 

menganalisis data yang telah dimasukkan, adapun fungsi – fungsi tersebut meliputi: 

1. Melakukan perhitungan pada variabel baru dan mengubah variabel 

yang telah ada 

2. Menetapkan sampel yang digunakan pada set tertentu dalam analisis 

pengamatan yang dilakukan 

3. Menggunakan perangkat dalam program seperti kalkulator ilmiah 

untuk menghitung statistik 

4. Menggunakan paket deskripsi statistik untuk mempelajari data yang 

dimiliki 

5. Menghitung regresi linier 

6. Menggunakan fitur NLOGIT untuk menganalisis dan mengestimasi 

DCM  
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2.7. Kajian Terdahulu 

 Kajian terdahulu digunakan sebagai referensi dalam penyusunan skripsi, 

adapun kajian terdahulu yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 2.3 

Tabel 2.2. Referensi Kajian Terdahulu 

No Kajian Peneliti Metode Kesimpulan 

1 Perpindahan Dari 

Sepeda Motor Ke BRT 

Rute Semarang – 

Kendal 

Fahmi et al Stated 

preference 

kuadran terkecil 

Dengan mempertimbangkan 

dua aspek disimpulkan sepeda 

motor dengan waktu tempuh 

lebih cepat 20 menit dengan 

biaya lebih mahal Rp 5000,- 

responden yang memilih 

menggunakan BTR turun 

hingga mencapai 7% 

2 Route Divert Behavior 

in Jakarta Electronic 

Road Pricing Policy 

Implementation 

Rizki et al Stated 

preference 

discrete choice 

model 

terdapat faktor secara personal 

yang dapat mempengaruhi 

pengambilan keputusan dalam 

hal ini imlementasi kebijakan 

ERP, selain tarif, jarak tempuh 

dan waktu tempuh yang 

berdampak dalam pemilihan 

rute 

3 Pemodelan Pemilihan 

Moda Antara Monorel 

Terhadap Busway 

Saputra et al Stated 

preference 

binomial logit 

Faktor yang paling 

mempengaruhi adalah 

pengurangan waktu 

perjalanan, faktor yang 

memiliki dampak lebih kecil 

dibandingkan faktor lain 

adalah tarif/ biaya perjalanan 


