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PERENCANAAN TRANSPORTASI / PERANGKUTAN 

 

I. Pengertian Perencanaan Transportasi / Perangkutan 

 

Perencanaan perangkutan merupakan bagian yang tidak terpisah dari 

perencana kota. Rencana kota tanpa mempertimbangkan keadaan dan pola 

perangkutan yang akan terjadi sebagai akibat rencana itu sendiri, yang akan 

membawa akibat berantai cukup panjang dengan meningkatnya jumlah 

kecelakaan, pelanggaran lalu lintas, menurunnya sopan santun lalu lintas, 

dan lain-lain. 

 

Secara ekonomi, kemacetan lalu lintas ini merupakan pemborosan yang 

sangat mahal harganya. Amat banyak bahan bakar terbuang percuma akibat 

kendaraan terpaksa berjalan dibawah kecepatan optimum atau terpaksa 

sering berhenti. Selain itu, ban juga lebih cepat aus karena kendaraan terlalu 

sering di rem, dan masih banyak persoalan lain yang dapat diungkapkan 

untuk direncanakan dengan baik. 

 

Kegiatan manusia yang berbagai macam menyebabkan mereka perlu saling 

berhubungan. Unutk itu diperlukan alat penghubung, salah satu diantaranya 

dan yang paling tua umurnya adalah angkutan. Jadi, perangkutan bukanlah 

tujuan akhir, melainkan sekedar alat unutk melawan jarak (Atmodirono, 1974, 

2). Dengan kemajuan teknologi, muncul berbagai macam atau bentuk alat 

angkut yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain dan untuk memenuhi 

berbagai keperluan. 

 

Alat angkut tersebut berkembang mengikuti fenomena baru yang timbul 

akibat penggalian sumber daya, seperti penemuan teknologi baru, 

perkembangan struktur masyarakat, peningkatan produksi dan lain-lain. 

Keterlambatan perkembangan alat angkut akan menyebakan tidak 

tercapainya maksud utama pembangunan nasional, yaitu mensejahterahkan 

masyarakat. 
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Contohnya, untuk memanfaatkan sumber alam yang ada di pulau Sumatera 

harus dapat dibuat hubungan antara berbagai sumber alam tersebut dengan 

tempat pengolahan, dan kemudian dengan pasar, untuk ini diperlukan 

angkutan. Karena itulah pemanfaatan sumber alam bagi kesejahteraan 

masyarakat hanyalah angan-angan belaka selama pengangkutan untuk itu 

belum tersedia. Disinilah perencanaan perangkutan diperlukan. 
 

Dalam kaitan antara perencanaan perangkutan dan perencanaan kota, maka 

menetapkan suatu bagian kawasan kota menjadi tempat kegiatan tertentu 

( misalnya kawasan perurnahan mewah Pondok Indah, atau kawasan industri 

Pulo Gadung di Jakarta) bukanlah sekedar memilIh lokasi. Pada akhirnya, 

dalam perencanaan tata guna lahan untuk perkotaan harus pula 

diperhitungkan lalu lintas yang bakal terjadi akibat penetapan lokasi itu sendiri, 

lalu lintas dalam kawasan itu sendiri serta lalu lintas antara kawasan itu 

dengan kawasan lain yang sudah ada terlebih dahulu. 
 

Perencanaan perangkutan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu 

proses yang tujuannya mengembangkan sistem angkutan yang 

memungkinkan manusia dan barang bergerak atau berpindah tempat dengan 

aman dan murah (Pignataro, 1973, 43). Selain itu sebenarnya masih ada 

unsur ‘cepat’; jadi selain aman dan murah, perangkutan juga harus cepat. 

Bahkan untuk memindahkan manusia, selain cepat, aman dan murah, sistem 

perangkutan harus pula ‘nyaman’. 

 

Seperti talah dikemukakan, alat angkut adalah salah satu dari sekian macam 

alat penghubung yang dimaksudkan untuk melawan jarak. Melawan jarak 

tidak lain adalah menyediakan alat angkut yaitu alat yang bergerak, 

menyediakan ruang untuk alat angkut tersebut, tempat berhenti (untuk 

bongkar muat), mengatur kegiatan perangkutan, menentukan tempat 

perhentian, lokasi unutk berproduksi dan mengkonsumsi, serta 

merencanakan semuanya untuk perkembangan selanjutnya. Pengetahuan 

mengenai perencanaan tersebut di ats disebut ‘perencanaan perangkutan’. 
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Perencanaan perangkutan ini merupakan suatu proses yang dinamis dan 

tanggap terhadap peubahan tata guna tanah, keandaan ekonomi, dan pola 

lalu lintas. Modal yang dikeluarkan untuk menerapkan 33 sistem perangkutan 

sangat besar sehingga mungkin saja terjadi peubahan yang radikal atas guna 

lahan tempat prasarana angkutan dibangun karena pemakai lahan 

mengharapkan untuk mendapatkan keuntungan atas pembangunan 

prasarana tersebut. 

 

Perencanaan kota dan perencanaan transportasi 

 

Setiap kota atau daerah dapat dipastikan akan berkembang. Perkembangan 

ini dapat kearah positif, yaitu makin maju dan bertumbuhnya kota atau daerah 

tersebut, tetapi dapat pula berkembang ke arah negatif, yaitu tidak 

berkembang atau surut dan akhirnya mati. Dari sini terlihat bahwa 

perkembangan kota atau daerah merupakan fungsi waktu. 

 

Apabila dibiarkan saja, kota atau daerah akan berkembang menurut arah 

masing-masing. Bangyak kota, terutama yang terlambat direncanakan, 

berkembang demikian pesat sehingga akhirnya melahirkan berbagai 

persoalan, baik secara fisik maupun sosial. Kemudian, menyadari bahwa hal 

demikian tidak mungkin dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah Daerah membuat 

rencana untuk menangani persoaln yang sudah ada dan berusaha mencegah 

munculnya persoalan lain yang dapat diperkirakan sebelumnya. Jadi,ada dua 

tujuan dalam menyusun rencana yaitu: memecahkan persoalan yang ada, 

dan mencegah timbulnya persoalan lain yang dapat diperkirakan sebelumnya. 

 

Kota maupun daerah berkembang karena bekerjanya semua faktor 

perkembangan yang ada di dalamnya serta adanya pengaruh fktor 

perkembanga dari luar. Apabila semua faktor ini dibiarkan bekerja dengan 

cirinya masing-masing, maka mungkin sekali perkembangan kota atau daerah 

tersebut menuju ke arah yang justru tidak diinginkan. Arah perkembangan ini 

dapat diperkirakan dengan cara menaksir pengaruh semua faktor 

perkembangan. 
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Bila salah satu atau beberapa faktor perkembangan diubah, atau ke dalam 

faktor perkembangan yang ada ditambahkan faktor perkembangan baru, 

maka arah perkembangan tentu akan berubah. Perencanaan juga berarti 

mempengaruhi faktor perkembangan agar resultance perkembangan menuju 

arah yang dikehendaki oleh perencana. Persoalannya adalah memilih faktor 

perkembangan mana saja yang akan dipengaruhi dan berapa derajat 

pengaruh yang akan diberikan, dan/atau faktor perkembangan apa yang akan 

ditambahkan. Perencanaan ini dituangkan dalam rancangan yang wujudnya 

secara nyata berupa ‘tata guna lahan’ kota. 

 

Tata guna lahan kota dalam bentuknya yang lain adalah kegiatan yang 

‘ditempatkan’ di atas lahan kota; karena itu tidak dapat diabaikan hubungan 

antara satu guna lahan dengan guna lahan lainnya karena ini juga berarti 

hubungan antar kegiatan kota. Secara fisik hubungan ini berupa jalur 

hubungan lalu lintas dan telekomunikasi. Dengan kota lain perencanaan 

perangkutan dan perencanaan kota adalah ‘saudara kembar’. Seorang ahli 

perlalu-lintasan, Blunden, W.R. (1971) mengatakan: bahwa perangkutan dan 

tata guna lahan dalam kota seperti layaknya ‘ayam’ dan ‘telur’, tidak dapat 

dikatakan siapa yang lebih dahulu. Penentuan guna lahan melahirkan 

perangkutan, tetapi sebalinya, pengembangan jalur angkutan (apalagi jalur 

jalan darat) dengan mudah dapat mengubah tat guna lahan yang ada. 

 

Berdasarkan pandangan tersebut di atas, dapat disebutkan bahwa pola 

jaringan jalan dapat atau sangat mempengaruhi perkembangan tata guna 

lahan. Rencana tata guna lahan kota seharusnyalah didukung secara 

langsung oleh rencana pola jaringan jalan yang merupakan perincian tata 

guna lahan yang direncanakan. Apabila rencana tata guna lahan sudah 

sampai pada pemetakan lahan memnjadi berbagai petak bangunan, maka 

tidak dapat tidak, rencana jaringan jalan harus menyertainya. 
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Jaringan jalan, dalam penggunannya, akan merupakan pengatur lalu lintas, 

apabila direncakan secara tepat; dan hal ini dapat diperkirakan sebelumnya 

berdasarkan secara tepat; dan hal ini dapat diperkirakan sebelumnya 

berdasatrkan penetapan guna lahn. 

 

Dari uraian diatas tampaklah dengan nyata kaitan antara perencanaan 

perangkutan. Perencanaan kota mempersiapkan kota untuk menghadapi 

perkembangan dan mencegah timbulnya berbagai persoalan atau penyakit 

kota agar kota menjadi suatu tempat kehidupan yang membetahkan dan 

layak. Perencanaan perangkuatn memepunyai sasaran mengembangkan 

sistem perangkutan yang memeungkinkan orang maupun barang bergerak 

dengan aman, murah. Cepat dan nyaman. 

 

Kebutuhan akan perencanaan transportasi/perangkutan  

 

Stengah abad yang lalu, masalah perangkutan barangkali belum merupakan 

sesuatu yang harus ditangani tersendiri, jumlah dan jarak perjalanan yang 

ditempuh seseorang nisbi masih terbatas. Hubungan antara satu tempat 

dengan tempat lain masih sulit, ukuran tempat pemukiman masih sangat 

terbatas, kegiatan yang ada di dalam pemukiman itu pun masih belum 

seberapa. 

 

Sekarang, ukuran pemukiman sudah sangat luas yang kita kenal senagai 

kota; bahkan dinegara yang telah maju dikenal istilah kota raya metropolis 

dan ada kota atau megalopolis dengan berbagai macam kegiatan ada di 

dalamnya. Kebutuhan untuk mengadakan hubunganpun sudah jauh berbeda 

dengan di masa lalu karena kebudayaan yang semakin maju dan saling 

mempengaruhi. 

 

Ketika manusia belum mengenal alat angkut, dan bahkan sampai dengan 

manusia memanfaatkan penemuan roda dan menciptakan kendaraan beroda, 

belum dirasakan perlunya memikirkan dan merencanaklan kegiatan 

perangkutan. 
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Perhubungan antara satu tempat dengan tempat lain dilakukan demikian saja 

dan abhkan sama sekali tidak melalui jalur pengangkutan yang khusus dibuat. 

Tetapi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan kebudayaan manusia, 

dan produksi berbagai jenis alat angkut dan perhubungan secara besar-

besaran, simpang siur lalu lintas sudah tidak mungkin lagi lepas dari 

pengamatan dan perhitungan perencanaan. 

 

Meningkatnya jumlah manusia menyebabkan makin besarnya jumlah lalu 

lintas dalam kota. Ditambah dengan makin banykanya jumlah dan jenis 

kendaraan yang beroperasi untuk memenuhi tuntutan kebutuhan manusia, 

hal di atas telah menyebabkan perngkutan menjadi masalah yang harus 

ditangani secara khusus, walaupun tidak tersendiri. 

 

Masalah yang dihadapi oleh kota besar dimanapun bukan hanya masalah 

sosial yang berbagai macam bentuknya, tetapi diantaranya adalah juga 

persoalan perangkutan. Persoalan ini bukan masalah tersendiri, karena di 

dalamnya tersangkut faktor manusia, ekonomi, sarana dan prasarana, 

administrasi dan berbagai faktor lain yang ada (khususnya) di dalam kota. 

Jumlah manusia yang makin banyak dan berada di suatu wilayah yang sama, 

kebutuhan mengunjungi suatu tempat yang sama pada saat yang sama, 

terbatasnya obyek yang bersama-sama dibutuhkan, telah menimbulkan 

berbagai konflik yang cukup gawat. Konflik ini tercermin dari lalu lintas sehari-

hari di jalan, pemusatan berbagai jenis kendaraan di suatu tempat, jumlah 

manusia yang sama-sama memerlukan alat angkut yang sama dan lain-lain. 

 

Semua hal tersebut diatas merupakan persoalan perangkutan yang antara 

lain tercermin dalam bentuk meningkatnya kecelakaan lalu lintas. Persoalan 

ini tidak hanya terjadi di darat (kota) saja, tetapi bahkan sudah sejak lama 

menjadi persoalan di laut/air dan diangkasa. 
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Perkembangan jaringan jalan kota yang tidak mampu mengejar (atau 

ketinggalan oleh) perkembangan sarana angkutan, telah menghadapkan kota 

yang sedang tumbuh pada tantangan masalah yang sangat pelik. Disatu 

pihak, kota dihapakan pada kenyataan meningkatnya kebutuhan akan lahan 

untuk ruang kehidupan dan penghidupan penduduknya dan lain pihak, kota 

juga dihadapkan pada tantangan menyediakan berjalur-jalur lahan untuk 

prasarana lalu lintas. 

 

Banyak sekali kota yang berkembang tidak seimbang; perkembangan sosial-

ekonomi yang pesat tidak sejalan dengan perkembangan fisik yang lamban. 

Akibatnya, kota menderita berbagai penyakit yang sangat sukar disembuhkan. 

 

Salah satu diantaranya adalah penyakit pada pembuluh darahnya yang 

berupa jalur jalan. Kota dihadapkan pada persoalan perangkutan yang berat. 

Kecelakaan meningkat, kemacetan terjadi dimana-mana berbagai jenis 

kendaraan berjubel di jalan raya, disiplin lalu lintas merosot, kemampuan atau 

daya dukung jalan dan jembatan tidak sesuai dengan beban yang harus 

didukungnya dengan akibat jalan cepat rusak, jembatan ambruk dan 

sebagainya. Kebutuhan penduduk akan sarana engkutan dalam berbagai 

derajat ukuran kota telah mencapai titik kemampuan maksimum sarana yang 

ada. 

 

Perkembangan jumlah penduduk, perindustrian, dan ekonomi telah 

meningkatkan tuntutan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang/harus 

diwujudkan dalam tata kehidupan permukimannya. Kota adalah permukiman 

yang sudah “maju” dan untuk mewujudkan tata kehidupan yang mendekati 

ideal dituntut suatu perencanaan kota yang menyeluruh, termasuk 

diantaranya adalah perencanaan perangkutan. Dengan lain, perkataan, 

perencanaan kota tidak mungkin terlepas dari perencanaan perangkutan. 

 

 

 



- 8 - 

Blunden (1971) mengkaitkan perencanaan perangkutan dengan tata guna 

lahan kota yang dikatakannya mempunyai dua tujuan pokok, yaitu: (1) 

meningkatkan daya guna sistem yang sudah ada, dan (2) merancanakan 

perkembangan dan pertumbuhan di masa yang akan datang. Dari sini 

nyatalah sudah bahwa pada masa kini, terutama bagi kota besar, 

perencanaan perangkutan sudah merupakan kebutuhan yang tidak dapat 

diabaikan. 

 

Perencanaan perangkutan sangat dibutuhkan sebagai konsekuensi dari 

(Overguard, 1966, 12) pertumbuhan, keadaan lalu lintas, dan perluasaan kota. 

Yang pertama, pertumbuhan kota, perlu direncanakan jika diketahui atau 

diharapkan bahwa penduduk disuatu tempat akan bertambah dan 

berkembang dengan pesat. Juga jika tingkat pendapatan penduduk 

meningkat, karena hal ini mengakibatkan meningkatnya jumlah kendaraan 

dan perumahan, penurunan kepadatan rumah berarti peningkiatan jumlah 

rumah. Yang kedua, yaitu keadaan lalu lintas perlu ditinjau kembali bila 

kesesakan dan kemacetan di jalan meningkat, serta bila sistem pemindahan 

masa tidak ekonomis lagi sehingga perlu dikoordinasi. Akhirnya, perluasan 

kota perlu dikendalikan bila pemerintah kota menghendaki agar perencanaan 

perangkutan mempengaruhi perluasaan kota tersebut. 

 

Persoalan lalu lintas, seperti halnya berbagai persoalan lain, timbul sebagai 

usaha menyatukan jumlah tujuan yang berbeda-beda. Penduduk ingin 

bergerak dalam wilayahnya dengan cepat, aman, murah dan nyaman. Lebih 

dari itu, ada dua hal lain yang menambah maslah yaitu adanya sejumlah 

keinginan yang terjadi pada saat yang sama, karena ikatan waktu, misalnya 

pergi ketempat kerja, pergi belanja, pergi ke sekolah, dan lain-lain. Kedua, 

ada sejumlah keinginan untuk pergi dari dan/atau ke tempat yang sama 

karena kebutuhan lalu lintas secara umum, adalah pergerakan manusia 

dan/atau barang. Perhatian perencanaan perangkutan adalah manusia dan 

barang. 
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Jadi, perencanaan perangkutan mutlak perlu mengetahui bagaimana (denagn 

cara apa) manusia dan barang tersebut bergerak dan dengan tujuan apa 

mereka bergerak. 

 

Hal bagaimana, misalnya, manusia melakukan perjalanan dengan 

menggunakan alat yang sesuai dengan kepentingannya. Bila hanya 

melakukan perjalanan dekat, ia akan berjalan. Apabila perjalanan cukup jauh 

ia membutuhkan alat gerak mekanis (sepeda, sepeda motor, mobil, bus dan 

sebagainya). Di kota besar seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Semarang 

kurang lebih perjalanan menggunakan saran mekanis. Adapun hal tujuan, 

orang melakukan perjalanan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhannya, 

misalnya berbelanja, bekerja, berwisata dan lain-lain. 

 

Tujuan perencanaan transportasi/perangkutan 

 

Telah disebutkan bahwa persoalan lalu lintas (kota), seperti halnya berbagai 

persoalan lain, timbul akibat usaha menyatukan sejumlah tujuan yang 

berbeda-beda. Disatu pihak, semua orang meninginkan perjalan yang aman, 

nyaman, cepat dan murah. Dipihak lain, terdapat sejumlah orang yang 

bergerak pada saat yang sama, dari dan/atau ke tempat yang sama, serta 

menggunkan lintasan yang sama pula. 

 

Dari uraian di atas terlihat bahwa angkutan bukanlah tujuan akhir, melainkan 

sekedar sarana untuk mencapai tujuan dari tempat asal. Dalam hal ini 

perangkutan alat untuk melawan jarak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asal Tujuan Jarak 
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Di suatu tempat terdapat ‘ssesuatu’ yang hendak dicapai atau dikuasai. 

Namun, ‘sesuatu’ itu tidak dapat mendatangi tempat asal kita yang 

menghendakinya. Dengan kata lain, ada jarak antara tempat asal dan tempat 

tujuan. Agar, sesuatu’ itu dapat dicapai, maka jarak tersebut harus nol. 

Caranya kita perlu melakukan dari tempat asal ke tempat ‘sesuatu’ yang juga 

disebut sebagai tempat tujuan. 

 

Di tem[at tujuan terdapat berbagai ‘sesuatu’ yang merangsang usaha 

melawan jarak antara tempat asal dan tempat tujuan. Dalam usaha ini, 

lintasan yang dapat ditempuh, terbatas jumlahnya. Karena itulah pada suatu 

lintasan mungkin saja terdapat sejumlah pemakai yang sama kepentingannya 

walaupun capaiannya ti tempat tujuan tidak sama. Pada taraf awal, hal seperti 

di atas mungkin sekali belum menimbulkan persoalan, namun tidaklah 

mustahil bahwa akibat perkembangan keadaan dan pertambahan jumlah 

orang yang mempunyai kepentingan yang sama, dikemudian ahari timbul 

masalah yang rumit pada lintasan tersebut. 

 

Untuk mencoba menghindari atau mencegah munculnya persoalan di atas, 

amak sebelum persoalan yang diduga akan timbul menjadi kenyataan, maka 

kita perlu merncanakan tindakan mencegah timbulnya persoalan tersebut. Ini 

adalah salah satu segi mengenai perlunya merencanakan perangkutan, 

sealin tujuan lain yang seperti yang telah diungkapkan dimuka. Jadi, 

perencanaan perangkutan dilakukan untuk menghindari persoalan dan 

mencegah timbulnya persoalan yang sudah diduga sebelumnya, serta 

mendayagunakan sistem yang telah ada. Masalhnya sekarang terletak pada 

sejauh mana seorang perencana mampu memperkirakan atau 

memperhitungkan timbulnya persoalan. 

 

Inti persoalan lalu lintas dalam kota dapat dilihat dari berbagai faktor yang 

melahirkan persoalan itu sendiri. 
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Warisan yang besar ini, yang sering atau biasanya menggapai secara 

sederhana oleh masyarakat sebagai kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas, 

dapat dipecahkan menjadi beberapa poko persoalan yang dalam 

kenyatannya saling berkaitan. Buchanan (1963) menunjukan 5 poko 

persoalan, yaitu warisan sistem jalan, daya hubung, lingkungan, lalu lalang 

perjalan dan benturan kepentingan penggunanan tanah.  

 

a. Warisan sistem jalan 

 

Kenyataan menunjukan bahwa warisan sistem jaring jalan dari jaman 

kendaraan tak bermotor terbukti tidak mampu menampung kebutuhan gerak 

kendaraan bermotor, terutama jalan kawsan perkotaan. Empat penyebabnya 

adalah: 

 

Pertama, Tata jaringan jalan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan akibat 

kemajuan dan perkembangan kendaraan bermotor dengan cirinya yang 

menuntut berbagai persyaratan. Persyaratan itu, misalnya pengendara tidak 

mau banyak terganggu sewaktu mengendarai kendarannya, padahal jalan 

pada masa kendaraan tak bermotor justru memiliki banyak persimpangan 

jalan didalam kota. Hal ini sangat mengganggu karena luas jalan terlalu 

pendek dan sistem persimpangan pada umumnya masih setingkat. 

 

Kedua, kebanyakan jalan tidak cukup lebar dan kuat untuk menampung 

sekian banyak kemdaraan yang berjalan di atsnya. Jumlah dan berat 

kendaraan (misalnya truk dna bus) bertamabh denagn sangat pesat, tetapi 

tidak terimbangi secara wajar dengan pembangunan jalan. 

 

Ketiga, dibangunnya gedung besar-besar dengan berbagai kegiatan 

didalamnya tanpa memperhitungkan bahwa hal ini menyebakan 

meningkatnya lalu lintas. 
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Keempat, yang juga merupakan masalah terbesar, kebanykan banguna di 

butir 3 memilih lokasi di pinggir jalan raya (karena faktor daya hubung), 

sehingga lalu lintas di jalan tersebut sering terganggu oleh arus lalu lintas 

yang dibangkitkan oleh kegiatan dalam bangunan itu. Apalagi bila bangunan 

tersebuty tidak menyediakan pelataran parkir semestinya. 

 

b. Daya hubung (akses) 

 

Daya hubung atau akses adalah tingkat kemudahan berhubungan dari satu 

tempat ke tempat lain. Apabila dari suatu tempat A orang dapat dengan 

mudah berhubungan dan mendatangu tempat B atau sebaliknya, maka 

dikatakan akses A-b adalah tinggi. Ada 2 tuntutan utama agar tercipta akses 

yang baik – terutama bagi kegiatan angkuatn kota, yaitu (1) pemakai jalan 

mudah bergerak dari satu bagian kota kebagian lainnya, atau sebaliknya, 

dengan aman, cepat dan nyaman; (2) dalam mencapai tujuan yidak dialami 

hambatan dan disepanjang lintasnan orang dapat berhenti dengan aman. 

 

Akses juga dapat digunakan sebagai ukuran atau pertanda keadaan 

perangkutan dalam kota. Apabila akses baik, maka hubungan antar zone 

dalam kota dapat berjalan dengan lancar ini mencerminkan keadaan perlalu-

lintasan yang baik di kota yang bersangkutan. Sebaliknya, walupun zone A 

dan zone B dihubungkan oleh beberapa jalur jalan, tetapi bila untuk mencapai 

zone B dari zone A diperlukan waktu yang sangat lama sedangkan jarak zone 

A dengan zone B nisbi dekat, dapat dikatakan akses A – B rendah. Hal ini 

dapat terjadi oleh karena lalu-lintas antara A dan B selalu macet, atau kondisi 

prasarana dan sarana lalu lintas tidak memadai, atau karena sebab lain-lain. 
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c. Lingkungan 

 

Akses yang rendah tidak selalu merupakan inti persoalan lalu lintas. 

Masuknya kendaraan bermotor telah menimbulkan berbagai akibat yang tak 

diinginkan seperti kecelakaan lalu lintas, kecemasan dan kekhawatiran oleh 

besar dan cepatnya kendaraan yang tidak seimbang dengan ukuran 

lingkungan, gangguan suara motor, asap kendaraan, getaran, dan debu yang 

sudah melampaui batas. 

 

Kehidupan manusia semain lama semakin rumit. Demikian juga tempat 

permukimannya serta lingkungannya. Oleh karena itu sulit unutk tidak 

mengatakan tidak dapat dihindari ‘pertentangan’ tuntutan yang muncul dari 

lingkungan hidup manusia. Di satu pihak, manusia makin cepat dan makin 

sering bergerak akibat kemajuan teknologi. Di pihak lain, manusia inin tetap 

hidup dengan rasa aman dan nyaman, bebas dari bahaya gangguan suara 

lalu lintas kendaraan bermotor. 

 

d. Lalu-lintas perjalanan 

 

Kebebasan bergerak para pejalan sangat erat berkaitan dengan mutu 

lingkungan. Dalam sistem perangkutan kota yang manapun, pejalan tetap 

memainkan peranan yang penting. Umumnya kita berjalan dari dan ke 

perhentian bus, ke pelatarn parkir dan ketika mangangkut barang belanjaan. 

Tentu saja kita harus dapat bebas berjalan dengan aman dan nyaman. 

 

Sarana kaki lima (trotoar) dipusat kegiatan kota (PKK) mutlak perlu ada dalam 

sistem lalu lintas kota, karena tujuan akhir sering tidak mungkin dapat dicapai 

langsung dengan kendaraan. Lalu lalang para pejalan kaki lima tidak boleh 

terhalang atau terganggu oleh pedagang kaki lima. Menghapus sama sekali 

pedagang kaki lima memang tidak mungkin, namun mengatur mereka agar 

tidak mengganggu lalu-lalang pejalan dapat saja dilakukan. 
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Sebenarnya, para pejalan maupun pedagang kaki lima adalah dua golongan 

masyarakat yang saling membutuhkan, namaun dalam memanfaatkan kaki 

lima terjadi bentrok kepentingan. Karena itu, meskipun pedagang diijinkan 

berdagang dikaki lima, haruslah dipegang teguh prinsip bahwa sarana kakil 

lima terutama untuk pejalan. 

 

Berjalan juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan lain, 

misalnya pariwisata. Pusat kegiatan kota dapat pula berperan sebagai tempat 

wisata bagi mereka yang sekedar ingin cuci mata dengan melihat-lihat 

jendela sepanjang pertokoan, menikmati keramaian, bersantai dan lain-lain. 

Mereka dapat menikmati semua itu apabila mereka dapat berjalan dengan 

nyaman dan aman. 

 

Dikawasan PKK inilah berjalan kaki merupakan lalu lintas terbesar. 

 

e. Benturan kepentingan. 

 

Dalam perlalu lintasan kota, kita selalu dihadapkan pada maslah merancang 

jalan atau menata kembali jaringan jalan dan bangunan agar cocok dengan 

lalu-laintas kendaraan. Kita harus merumuskan secara lebih tepat masah 

perancangan: 1. Mancari cara atau akal agar terjadi penyaluran lalu lintas 

yang efisien, atau 2. Meningkatakan akses kesejumlah besar bangunan tanpa 

merusak lingkungan. 

 

Bagaimanakah hal ini dilakukan di kota yang tata letak bangunan dan jaringan 

jalannya sudah berkembang sangat rumit? Jelas sekali bahwa ini persoalan 

yang sangat pelik. Kesulitan sejak dahulu adalah bahwa kedua komponen – 

daya hubung dan lingkungan – cenderung berbenturan kepentingannya. 

Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang tidak terganggu oleh lalu lintas 

dimalam hari. 
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Sementara itu, persoalan daya hubung tak akan terpecahkan tanpa 

mengorbankan lingkungan. Bahkan, setelah lingkungan dikorbankanpun pada 

kenyatannya, persoalan daya hubung tetap ada. 

 

Uraian di atas menunjukan adanya tiga unsur dalam kegiatan perangkutan, 

taiu manusia atau penduduk, kegiatan dan teknologi. Ketiganya saling 

mempengaruhi. Perkembangan salah satu unsur mempengaruhi unsur yang 

lain sehingga akhirnya tercapai titik keseimbangan yang baru. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar .1.1. Hubungan pengaruh mempengaruhi 
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Saling mempengaruhi antara ketiga unsur tersebut di atas melahirkan 

berbagai masalah perlalu-lintasan dalam kota. Untuk mengatasinya, 

pemerintah terbentur pada keterbatasan dana dan daya. Selain itu, 

pemerintah juga dihadapkan pada kebutuhan di masa depan yang harus 

dipersiapkan sejak sekarang, walaupun dikemudian hari tetap saja muncul 

masalah baru yang menututpemecahan baru pula. Dengan demikian, tujuan 

perencanaan perangkutan disimpulkan sebagai (1) mengatasi masalah yang 

ada, (2) melayani kebutuhan secara optimum (3) mencegah persoalan yang 

diduga akan timbul, (4) mempersiapkan tindakan untuk tanggap pada 

keadaan dimasa depan dan (5) mengoptimumkan daya dan dana yang dapat 

digunakan sehingga tercapai daya guna dan hasil yang tinggi. 

 

Beberapa Segi Perencanaan Transportasi Perangkutan 

 

Kegiatan perangkutan terjadi karena ada unsur yang membentuknya. Telah 

disebutkan bahwa perangkutan adalah usaha untuk melawan jarak karena 

ada perpindahan dari tempat A ketempat B. Dari sini dapat dikatakan bahwa 

keadaan tersebut terbentuk karana ada “kegiatan”, yaitu kegiatan di A yang 

ingin mencapai dan kegiatan di B yang menginginkan pelayan dari A. Hasrat 

ini kemudian diwujudkan dalam gerak pelayanan A menuju B. Gerak ini 

menggunakan prasarana dan sarana yang kesemuanya adalah ahsil 

‘teknologi’. Jadi angkutan terjadi karena ada kegiatan, ada pergerakan dan 

ada teknologi. 

 

Perkembangan teknologi yang pesat menyebabkan perkembangan jenis alat 

angkut yang kualitasnya makin tinggi, yang dengan sendirinya menuntut 

persyaratan-persyaratan tertentu dalam beroperasi. Teknologi jalan raya, 

teknologi angkutan air, teknologi kereta api telah sedemikian pesat majunya, 

yang harus diimbangi pula dengan cara pengelolaan yang sesuai dengan 

tuntutan teknologi itu sendiri. 
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Penyedian ruang gerak bagi alat angkut merupakan kebutuhan mutlak yang 

abnyak merombak bentuk jaringan ‘urat nadi’ kota besar di dunia, dan juga 

telah melanda Indonesia. Perombakan ini dan usaha memelihara prasarana 

yang sudah ada, menelan anggaran biaya yang tidak sedikit. 

 

Perkembangan teknologi engkutan juga mempengaruhi pola gerak 

masyarakat. Atau sebaliknya, tuntutan kebutuhan gerak masyarakat 

mendorong perkembangan sarana perangkutan. Yang mana di antara 

keduanya yang benar, agak sulit ditentukan, sama sulitnya seperti 

menentukan pengaruh timbal balik antara perangkutan tata guna lahan. 

Dengan kacamata lain, perangkutan dapat dilihat dari tiga sudut pandang, 

yaitu: 

 

a. sosial: masyarakat yang membutuhkan, menggunakan dan mengelola 

perangkuatn dan juga melakukan pergerakan; 

b. fisik: prasarana dan sarana perangkutan yang memerlukan ruang bagi 

pergerakannya. Pengejawantahan kegiatan perangkutan juga berupa 

kenyataan guna lahan untuk jaringan jalan, yang bahkan meliputi 15-

30% luas tanah perkotaan; 

c. ekonomi: bagaimanapun masalah ini ternyata tidak dapat dipisahkan. 

Pembangunan prasarana perhubungan suatu daerah dapat dipastikan 

akan sangat mempengaruhai perekonomian daerah yang 

bersangkutan, sedang pembangunan itu sendiri didasarkan atas 

potensi yang ada didaerah tersebut. Kenyataan juga menunjukan 

bahwa peubahan ongkos angkutan mempengaruhi sektor ekonomi 

daerah. Hal ini telah terbukti beberapa kali di Indonesia, misalnya 

kegoncangan harga barang yang disebabkan oleh kenaikan haraga 

bahan bakar minyak. 

 

Masalah pernagkuatan sudah sejak lama ada, namun disiplin pemecahannya 

boleh dikatakan masih baru. Sementara itu masalahnya sendiri berkembang 

sangat pesat. 
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Perkembangan jumlah kebdaraan bermotor menunjukan pertanda 

meningkatnya masalah perangkutan yang tercermin sebagai persoalan lalu-

lintas 

 

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor hanya sebagian saja dari seluruh 

masalah lalu-lintas. Tentu saja bila suatu negara atau daerah atau kota 

menyediakan jaringan jalan secara tak terbatas lebar dan panjangnya, 

masalah lalu-lintas tidak akan timbul. Tetapi tak ada negara atau daerah yang 

mempu berbuat demikian, dan lebih dari itu tentu saja tidak ekonomis. 

 

Persoalan dasar lalu-lintas sebenarnya sederhana, yaitu terlalu banyak 

kendaraan yang secara bersama-sama menggunakan jalan yang terlalu 

sempit. Karena itu wells (1970, 4) menyatakan bahwa usaha pemecahannya 

pun tentu tidak terlalu sulit. Yang mungkin dilakukan adalah (1) membangun 

jaringan jalan dengan lebar dan panjang yang sesuai dengan kebutuhan, (2) 

mengurangi tuntutan akan jalan dengan cara mengurangi jumlah kendaraan 

pemakai jalan, adan (3) kompromi anatar (1) dan (2), yaitu menggunakan 

jaringan jalan yang ada secara optimum, membangun jalan tambahan, dan 

pada saat yang sama melakukan pengawasan dan pengendalian sejauh 

mungkin atas meningkatnya kebutuhan akan jalan. 

 

Cara pertama tentu saja tak mungkin bisa dilakukan terus menerus tanpa 

batas. Pada kota yang sudah berkembang, bahkan pelebaran ajlan saja 

hampir tidak mungkin dilakukan karena biayanya terlalu mahal, tidak 

ekonomis, dan tidak jarang menimbulkan berbagai masalah sosial. Cara 

kedua, mengurangi atau membatasi jumlah kendaraan dan tidak ada dasar 

hukum yang mengatur seseorang memiliki kendaraan bermotor yang 

diperolehnya secara sah, pabrik kendaraan pun tak bisa diharapkan berhenti 

berproduksi. Karena itu, penanggulangan dengan mencari jalan tengah 

diantara kedua cara tersebut di atas adalah cara yang pada umumnya 

ditempuh. 
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Dalam bab 2 telah dikemukan bahwa perangkutan dan guna lahan adalah 

dua hal yang tak dapat dipisah-pisahkan. Dalam hal ini ada hubungan timbal 

balik antara tata guna tanh dan pelayanan atau persediaan perangkutan 

(prasarana dan sarana), yang perwujudannya adalah pada kegiatan lalu lintas. 

Ketiga komponen ini membentuk satu sistem seperti ditunjukan pada gambar 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

                                     Hubungan pengaruh 

                                     Umpan balik   

 

Gambar 1.2 Sistem perangkutan 

 

 

 

Proses perencanaan perangkutan 

 

Tujuan merencanakan perangkutan adalah mencari penyelesaian masalah 

perangkutan dengan cara yang paling tepat dengan menggunakan sumber 

daya yang ada. 

 

 

 
Tata guna tanah 

 
Pelayanan/Penyedian 

perangkutan 

 
Lalu lintas 
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Merencanakan perangkutan sebagai suat kegitan profesional dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat hanya jika semua masalah dan 

penyelesainnya dipandang dengan cara yang setepat-tepatnya, meliputi 

analisis terinci dari semua faktor yang berkaitan. 

 

Merencanakan perangkutan pada dasarnya adalah memperkirakan 

kebutuhan angkutan di masa depan yang harus dikaitkan dengan masalah 

ekonomi, sosial dan lingkungan. Masalah teknis perangkutan pada umumnya 

bertolak dari usaha menjamin bahwa saran yang telah ada didayagunakan 

secara optimumj dan ditujukan guna merancang dan membangun berbagai 

sarana baru. Saran harus direncanakan untuk memenuhi kebutuhan lalu 

linlats yang sudah ada meupun yang akan ada, diletakan pada lokasi yang 

tepat di dalam daerah atau kota, dan secara ekonomi harus dapat 

dipertanggungjawabkan. Perangkutan harus memberikan keuntungan 

maksimum kepada masyarakat dengan meminimumkan penggunan waktu 

dan biaya. Pada saat yang sama harus diperhitungkan pula peningkatan 

tuntutan akan perkembangan kota atau tata guna lahan serta perluasan 

wilayah perkotaan. 

 

Proses perencanaan perangkutan merupakan paduan berbagai ciri khas 

hubungan antar lingkungan kegiatan di dalam kota. Walaupun unsur dalam 

proses perencanaan disusun secara logis, hendaklah diingat bahwa 

prosesnya sendiri tidaklah selalu berurutan seperti susunan tersebut di bawah. 

Martin dkk (1966) menyebutkan unsur perencanaan perangkutan sebagai 

tersebut di bawah, dan menyusunya dalam tahapan proses seprti yang 

kemudian ditunjukan dengan gambar 1.3. 

 

Tahap 1. Pendataan kondisi yang ada, meliputi tata guna lahan, 

kependudukan, pemilihan kendaraan, lalu lintas orang dan kendaraan, sarana 

angkut, kegiatan ekonomi, sumber keuangan, dan bangkitkan lalu lintas. 
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Tahap 2. Kebijaksanaan pemerintah untuk masa yang akan datang, meliputi 

pengawasan dan kebijaksanaan Pemerintah atas perkembangan pertanahan, 

serta ciri khas jaringan perhubungan yang akan datang. 

 

Tahap 3. Perkiraan perkembangan wilayah kota, meliputi taksiaran 

kependudukan, kegiatan ekonomi, pemilihan kendaraan, tata guna lahan dan 

jaringan perhubungan di masa yang akan datang. 

 

Tahap 4. Perkiraan lalu lintas di masa yang akan datang, meliputi bangkitan 

lalu lintas di masa depan, pilihan moda angkutan atau ragam kendaraan, 

perpindahan anatr zone, pembebanan dari pergerakan anatar zone ke dalam 

jaraingan perangkutan dan evaluasi. 

 

Tahap pertama proses perencanaan perangkutan adalah mengumpulkan 

informasi. Pendataan dapat dilakukan bersamaan. 

 

Analisis data yang telah terkumpul dapat memberikan informasi dasar yang 

sangat diperlukan untuk mengenali ciri khas pembangkit lalu lintas. Dari data 

ini pun dapat ditaksir pertumbuhan wilayah kota. 

 

Taksiran keadaan bangkitan lalu lintas di masa depan dan pengadaan 

jaringan perangkutan ditentukan berdasarkan data dasar dan dari hasil 

perkiraan pola pertumbuhan wilayah kota. Dari perkiraan keadaan 

pembangkit lalu lintas dan usulan jaringan jalan dapat ditentukan pola lalu 

lintas di masa depan dan diwujudkan dalam sarana tertentu. 

 

Hasil pekerjaan tersebut kemudian dinilai dalam lingkup tingkat pelayanan 

yang dikehendaki serta konsekuensi perkembangan sosial ekonomi sebagau 

akibat usulan jaringan perangkutan. Tentu saja beberapa penyempurnaan 

mungkin diperlukan, dan informasi yang diperoleh selama usaha tersebut 

patut digunakan untuk memodifikasi hasil yang telah dicapai pada tahap awal 

proses perencanaan. Kemudian pola perlalu-lintasan disusun sesuai dengan 

jaringan perangkutan yang telah disempurnakan. Proses ini berulang terus 

sampai tercapai hasil yang memuaskan. 
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Gambar 1.3. Bagan proses perencanaan perangkutan 

(martin, B, dkk, 1966, 4). 
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Gambar 1.4. Evaluasi Usulan Sistem Transportasi 
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Meskipun unsur dalam proses perencanaan dapat dikatakan sama, meliputi 

pengumpulan data dan informasi, analisis atau penaksiran lalu lintas di masa 

depan, penyusunan rencana dan evaluasi, ternyata telah banyak 

dikemukakan model pendekatan dalam proses perencanaan perangkutan. 

Berikut ini kutipan beberapa model pendekatan dari berbagai buku ajar 

tentang perangkutan sebagai bahan bandingan. 

 

Gambar 1.5. Proses Perencanaan 
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Gambar 1.6. Proses perencanaan perangkutan kota (We lland, G.M.1972, 

dalam Catanese 1972) 
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Gambar 1.7. Proses perencanaan 
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II. PENDATAAN MASALAH TRANSPORTASI/PENGANGKUTAN  
 
 

Perencanaan perangktutan yang menteluruh tersusun dari berbagai kegiatan 

dasar, satu diantaranya adalah pengumpulan data dan informasi, serta 

pendataan seluruh kondisi yang ada pada saat itu dan pada masa lalu. Data 

dan informasi tentang perencanaan perangkutan tampaknya identik dengan 

data tentang perencanaan kota, namun ada beberapa cirri yang berbeda 

diantaranya keduanya. Meskipun demikian, memang banyak atau sebagian 

besar data yang diperlukan untuk merencanakan kota adalah sama dengan 

yang diperlakukan untuk merencanakan perangkutan.  

 

2.1 Tata guna lahan 

Tahap pendataan tata guna lahan merupakan hal pokok dalam telaah 

perangkutan kota sebagai landasan untuk mengukur kaitan antara guna lahan 

dengan pembangkit lalu lintas. Pendataan ini juga menyajikan berbagai 

keterangan yang sangat diperlukan untuk menaksir tata guna lahan di masa 

depan. Guna lahan (dalam kota) menunjukkan kegiatan perkotaan yang 

menepati petak yang bersangkutan. Setipa petak dapat dicirikan dengan 3 

ukuran dasar, yaitu jens kegiatan, intensitas penggunaan, dan hubungan 

antara guna lahan. Ketiga macam ukuran ini tidak berdiri sendiri-sendiri. 

Ketiga-tiganya diperlukan untuk dapat mengukur cukup tidaknya pelayanan 

angkutan.  

 

2.1.1 Jenis Kegiatan. 

 

Jenis kegiatan dapat ditelaah dari dua aspek : (a) yang umum, menyangkut 

penggunaannya seperti perdagangan, industri, dan permukiman dan (b) yang 

khusus, menyangkut sejumlah cirri yang lebih terinci seperti ukuran, luas. 

Fungsinya dalam lingkungan perkotaan. Setiap jenis menuntut fungsi 

angkutan khusus untuk mengangkut orang maupun barang dari dan ke lokasi 

kegiatan tersebut. 
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Pendataan kegiatan mengandung dua hal pokok yakni penggolongannnya 

secara cermat dan besaran yang digunakan sebagai ukuran kegiatan yang 

bersangkutan. Jenis kegiatan harus digolong-golongkan dalam sejumlah 

kategori sedemikian rupa sehingga dapat ditentukan secara tepat cirri khas 

dan derajat bangkitan lalu lintas per satuan lahan. Selain itu kategori tersebut 

harus cukup luas sehingga dapat digunakan untuk menaksir guna lahan yang 

akan datang. Data tempat kegiatan harus dikumpulkan berdasarkan zone 

yang sama seperti yang digunakan dalam analisis pergerakan orang dan 

barang. Sejumlah langkah yang umum ditempuh dalam pencatatan data 

perangkutan adalah : 

 

a. Membagi wilayah telaah menjadi beberapa kawasan yang lebih 

kecil atau zone. Ukuran dan banyaknya zone bergantung pada 

derajat penelitian yang dikehendaki dalam menentukan letak 

geografi kebutuhan lalu lintas. 

 

b. Menentukan penggolongan dalam kategori yang jelas, misalnya : 

perumahan, perdagangan, industri, wisata bangunan umum jalan. 

 

c. Mengukur luas guna lahan menurut jenis kegiatan sumber data 

yang dapat membantu adalah foto udara, badan perencanaan, sigi 

lapangan dan lain-lain. 

 

2.1.2 Intensitas guna lahan 

 

Ukuran intensitas guna lahan ditunjukkan oleh kepadatan bangunan dan 

dinyatakan dengan nisbah luas lantai per unit luas tanah. Ukuran ini belum 

dapat mencerminkan intensitas kegiatan pada lahan yang bersangkutan, dan 

untuk mengetahuinya diperlukan ukuran lain, misalnya jenis kegiatan.  

 

Data jenis kegiatan dan intensitas kegunaan lahan dipakai sebagai pengubah 

yang menjelaskan atau memberikan pertanda tentang besarnya perjalanan 

(lalu lintas) dan dari zone yang berbeda-beda. Data ini juga sangat 

dibutuhkan untuk memperkirakan tata guna lahan pada masa depan.  
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 Pendataan intensitas guna lahan menggunakan zone yang sama dengan 

zone pendataan kegiatan. Disamping itu, kategori kegiatan pun hendaknya 

sama dengan pencatatan sebelumnya. Intensitas guna lahan dalam tiap zone 

diukur dengan menggunakan dua camam angka banding, yaitu : 

 

(1). Angka banding dasar bangunan  

 

     Luas dasar bangunan 

  ABDB = ---------------------------------------- 

    Luas petak lahan 

 

(2.). Angka banding lantai bangunan 

 

    Luas lantai bangunan 

  ABLB = ---------------------------------------- 

    Luas lahan 

 

Dasar bangunan adalah lantai terbawah atau pondasi bangunan sedangkan 

lantai bangunan adalah setiap tingkat pada bangunan itu. 

Yang digunakan sebagai tempat bergiat. Petak lahan adalah persil (petak 

tanah) tempat bangunan itu dibangun. 

 

Makin tinggi ABLB, makin tinggi pula intensitas guna lahan berarti 

penggunaan tanah sangat efisien. Penggunaan tanah yang baik ditinjau dari 

segi keindahan, keamanan dan kenyamanan adalah yang ABDB-nya rendah.  

 

Untuk melihat potensi guna lahan, digunakan berbagai satuan pengukuran, 

sesuai dengan jenis guna lahan yang bersangkutan. Satuan pengukur itu 

dinyatakan dalam tabel 2.1 
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Tabel 2.1 Ukuran Potensi Guna Lahan 
 

Jenis guna lahan Satuan Pengukur 

� Perkotaan  

� Zone buruh : 

− Perusahaan 

− Perkantoran 

� Pusat kota 

 

� Kawasan pemukiman 

 

� Wisata 

− Bioskop 

 

− Rumah makan 

− Perkemahan 

− Hotel 

 

� Produksi : 

− Industri 

− Pertambangan 

 

− Terminal  

Penduduk, jumlah kendaraan 

 

Luas persil, jumlah buruh/karyawan 

 

Luas lahan perdagangan, luas peralatan parkir, 

 jumlah pedagang eceran 

Jumlah penduduk, jumlah unit rumah, jumlah 

tenaga kerja 

 

Kapasitas tempat duduk, daya tampung peralatan 

 parkir 

Luas lantai pelayanan, tempat duduk  

Luas lahan 

Jumlah kamar, tempat tidur, kapasitas bar, ruang 

 konperensi dan lain-lain. 

 

Kapasitas masukan-keluaran (tonasi)  

Unit produksi, luas lahan, kapasitas cadangan 

bahan baku 

Kapasitas peron, kapasitas parkir, kapasitas 

kendaraan, dan sebaganya  
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2.1.3 Hubungan antar guna lahan 

 

Ukuran ini bersangkut paut dengan jarak yang harus ditempuh orang dan 

barang untuk mencapai lokasi tertentu, sering tidak termasuk dalam 

pengertian ‘daya hubung’ (Martin, B dkk, 1996, 10). 

Daya hubung tidak dapat diukur langsung serta tidak lepas dari intensitas 

guna lahan dan kegiatan pada tapak yang bersangkutan. Dalam proses 

perencanaan perangkutan, pengaruh daya hubung terhadap lahan di 

sekitarnya perlu diperhitungkan dan dianalisis guna menentukan daya tarik 

lahan tersebut.  

 

Pola guna lahan di sekitar PKK menunjukkan struktur yang baku (lihat tabel 

2.1.). Struktur ini erat kaitannya dengan sejarah perkembangan kawasan 

tersebut dan perbedaan fungsi guna lahan yang bersangkutan. Sebagai 

contoh, guna lahan perdagangan yang menuntut daya hubung tinggi, terpusat 

di dalam PKK sepanjang lintas radial dan pada persimpangan dua atau lebih 

jalan utama. Demikian pula, jalan dan penggunaan perangkutan terkumpul di 

PKK. Daerah industri biasanya ditempatkan di daerah pinggiran, tidak di 

pusat kota. Daerah perumahan dengan berbagai macam sarana biasanya 

berada di sekitar PKK. 

 

2.2. Kegiatan 

 

Pendataan harus mencakup ukuran ragam kegiatan yang menempati lahan 

dalam kota dan pengelompokannya yang tepat. Kelompok kegiatan ini harus 

jelas sehingga cirinya dan besarnya bangkitan lalu lintas per unit luas dapat 

ditentukan. Pengelompokan juga harus cukup beragam agar penaksiran 

penggunaan lahan dapat dilakukan setepat mungkin. Data kegiatan ini 

hendaknya dikumpulkan bagi setiap zone agar dapat digunakan dalam 

menganalisa lalu lintas orang maupun kendaraan. 

Dalam pendataan kegiatan untuk merencanakan perangkutan, langkah 

berikut lazim diikuti.  
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a. Wilayah studi dibagi atas sejumlah sub wilayah atau lazim 

disebut zone. Luas serta jumlah zone bergantung pada derajat 

ketepatan yang dikehendaki dalam menentukan lokasi geografi 

kebutuhan lalu lintas. Luas zone umumnya berkisar antara 0,25 km2 – 

1 km 2, bergantung pada lokasi, jenis kegiatan dan intensitas guna 

lahan dalam zone yang bersangkutan, serta kebijaksanaan tertentu 

dalam telaah perangkutan yang dilakukan. 

 

b. Semua kegiatan dikelompokkan dalam kategori yang jelas; pada 

umumnya meliputi perumahan, perdagangan, industri, wisata, 

bangunan umum, jalan, tanah kosong, penggunaan campuran dan 

lain-lain. 

 

c. Setiap kegiatan yang berada dalam tiap zone kemudian diukur 

dan diteliti misalnya berapa luasnya. Berbagai sumber data harus 

dimanfaatkan, termasuk pandangan masyarakat, foto udara, data 

lapangan, badan perencanaan, statistik, dan lain-lain (lihat tabel 5.2). 
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Tabel 2.2 Tipologi system kegiatan 

Pelaku Jenis Sistem 

Industri/ 

Perusahaan 

Produksi Kegiatan produksi: 
- penggalian 
- pengolahan 
- penyaluran, dan lain-lain 
Kegiatan pelayana kepada: 
- Industri 
- Lembaga & Instansi 
- Perorangan, dan lain-lain 

Lembaga/ Instansi Kesejahteraan 

umum 

Kegiatan pengembangan masyarakat: 
- Pendidikan  
- Keagamaan 
- Waisata, dan lain-lain 
Pelayanan kebutuhan pokok masyarakat: 
- Kepolisian 
- Bahan bakar 
- Saluran buangan  
- Air minum, dan lain-lain 
Kesejahteraan kelompok khusus: 
- perkumpulan 
- kelab, dan lain-lain 

Rumah tangga/ 

peroarangan 

Kegiatan 

pemukiman 

Kesejahteraan keluarga: 
- menambah pendapatan 
- bimbingan keluarga 
- hubungan sosial seperti arisan dan 

sebagainya 
- wisata dan bersantai 
- pelayanan sosial 
- perbelanjaan 

 

2.3. Penduduk 

Penduduk adalah segi utama dalam perencanaan. Dalam seluruh lingkup 

perencanaan, penduduk bias diabaikan (Warpani, S. 1980, 12.). Karena itulah 

pengetahuan akan tingkat laku dan perkembangan penduduk  merupakan 

bagian pokok pula dalam proses perencanaan.  

Dalam lingkup perencanaan perangkutan, penduduk adalah subjek yang 

melakukan gerak dan membangkitkan lalu lintas yang setaraf dengan 

kebutuhannya masing-masing.  
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Dengan kata lain, kualitas penduduk turut menentukan kebutuhan gerak yang 

kemudian tercermin dalam volume lalu lintas. Jangan pula dilupakan bahwa 

volume lalu lintas juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang melakukan 

gerak atau perjalanan. Pola pemencaran penduduk adalah sisi lain dari 

timbulnya pergerakan lalu lintas karena hal tersebut menimbulkan factor 

kebutuhan untuk saling berhubungan antar kawasan kegiatan.  Dengan 

demikian, pendataan penduduk akan menyangkut tiga hal pokok, yaitu 

kualitas, kuantitas dan pola pemencaran.  

 

Pola pemencaran penduduk itu sendiri dapat mencerminkan tingkat 

konsentrasi kegiatan pada PKK, yang biasanya menunjukkan gejala menurun 

di tempat yang semakin jauh dari PKK. Diagram berikut menunjukkan gejala 

umum penurunan konsentrasi penduduk seperti yang dimaksud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.3 dan 2.4 adalah contoh pola pendataan penduduk yang tercatat 

menurut tiap kecamatan. Dalam hal perencanaan perangkutan, kecamatan 

dapat dimodifikasikan menjadi zone.  

 

 

Kepadatan 

Jarak terhadap PKK 

0 
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Tabel 2.3 jumlah kelahiran 19…….. 

Kabupaten …….. 

Kecamatan Jan. Feb. Mar. Apr. Mei. Jun. Jul. Agst. Sep. Okt. Nop. Des. Jumlah 

              

              

 

Tabel 2.4 Jumlah kematian tahun 19…..(menurut golon gan umur) 

Kabupaten ……….. 

Kecamatan Jan. Feb. Mar. Apr. Mei. Jun. Jul. Agst. Sep. Okt. Nop. Des. Jumlah 

              

 

2.4. Prasarana dan sarana perangkutan  

Dalam Pendataan ini, prasarana dan setiap sarana perlu dirinci dan dicatat 

cirri khasnya, termasuk tingkat kemampuan pelayanan dan tingkat 

pemencarannya dalam wilayah perkotaan. Sarana angkutan yang 

menyangkut perlalu-lintasan adalah terminal, perhentian dan lain-lain, 

sedangkan prasarana adalah jalan (UU No. 13, 1980:  ps 1) 
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2.4.1 Jalan    

Pendataan ini menyangkut jalan dan harus dapat menunjukkan mutu 

pelayanan yang ditentukan oleh kapasitas jalan dan lamanya perjalanan atau 

waktu tempuh. Kapasitas jalan dapat diidentifikasikan sebagai : Jumlah 

maksimum kendaraan yang dapat melewati jalan tersebut dalam periode 

waktu 1 jam – tanpa menimbulkan hambatan waktu, bahaya, atau 

mengurangi kebebasan pengemudi menjalankan kendaraannya.  

 

Waktu tempuh tidak dapat dipisahjan dari ukuran kapasitas jalan karena 

merupkan pertanda derajat pelayanan dan berhubungan eart dengan 

kecepatan. Waktu tempuh adalah peubah yang tak tetap dan sukar diukur 

secara tepat, biasanya merupakan hasil rata-rata. Dalam beberapa hal, waktu 

tempuh sinonim dengan kecepatan, tetapi perlu diingat bahwa di dalamnya 

masih mencakup ‘lamanya berhenti’. 

 

Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengetahui waktu tempuh, antara lain 

dengan menggunakan system kartu, mencatat kecepatan rata-rata kendaraan, 

mewawancarai pengemudi, dan membuat foto.  

 

Secara fungsional, macam-macam jalan dapat dikelompokkan sebagai jalan 

pelayanan, yaitu jalan yang dibuat untuk menghuhungkan suatu guna tanah 

dengan jalan yang lebih besar; jalan penghuibung yaitu jalan yang 

menampung lalu lintas yang datang dari jalan pelayanan (atau jalan 

lingkungan); jalan raya, yaitu jalan utama yang merupakan urat nadi utama 

lau lintas dalam kota; dan  jalan elak, yaitu jalan yang dapat digunakan untuk 

menghindari melintasi kota. Dalam perundang-undangan tentang jalan di 

Indonesia, macam jalan itu disebut jalan local kolektor dan arteri.  
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2.4.2. Pemilikan kendaraan   

Pengetahuan tentang pemilikan kendaraan termasuk hal yang penting dalam 

proses perencanaan perangkutan, khususnya dalam menentukan perlalu-

lintasan kendaraan pada masa kini dan pada masa yang akan datang. Data 

pemilikan kendaraan mencakup jenis kendaraan dan cirri khas pemilikan 

seperti yang tercantum dalam tabel 5.5. 

Data pemilikan kendaraan biasanya diperoleh dari wawancara di rumah dan 

sigi asal – tujuan, atau dapat pula diperoleh dari pendaftaran kendaraan yang 

dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah atau lembaga masyarakat. 

Tabel 2.5. Ciri khas pemilikan kendaraan  

Jenis kendaraan Ciri khas pemilikan 

1. Sedan dan sebagainya 
 
 
 
2. Truk: 

- kecil 
- sedang 
- besar 
- gandengan 
- pemadam kebakaran 
- tengki, dll 
 

3. Taxi 
 
 
4. Kendaraan umum: 

- bus, minibus 
- oplet, bemo 
- honda, dll 

- Peorangan untuk kegunaan sendiri 
- Perusahaan, pemerintah untuk 

kepentingan dagang maupun sosial 
 
- Perusahaan, pemerintah untuk 

kepentingan dagang, dinas, dll 
 
 
 
 
 

 
- Perusahaan untuk kepentingan usaha dan 

dagang 
 
- Perorangan, pemerintah, maupun 

perorangan untuk keperluan dagang, 
dinas, sosial, dll 

 

Tempat tinggal kendaraan dalam kawasan perkotaan bergantung pada jenis 

dan status pemiliknya. Mobil pribadi selalu berkaitan dengan penggunaan 

lahan perumahan dan terutama dengan kepadatan kawasan pemukiman 

serta jarak terhadap PKK.  
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Kendaraan kategori lain terkumpul dalam kawasan perkotaan yang 

berkembang lebih intensif seperti kawasan perdagangan dan industri, atau 

pada tempat tertentu yang ditentukan sebagai tempat pemusatan kendaraan 

(pool kendaraan, garasi). 

Pendataan kendaraan dagang diperoleh dengan cara yang sama dengan 

mendapatkan data status pemilikan kendaraan lain.  

 

2.5 Asal dan tujuan  

Seperti telah dikemukakan, lalu lintas terjadi karena ada unsure pokok lalu 

lintas yang bergiat, yaitu penduduk. Penduduk mengadakan perjalanan untuk 

mendatangi kegiatan di tempat lain. Dalam melakukan perjalanan ini, ia dapat 

memanfaatkan hasil tehnologi yaitu kendaraan. Jadi ada dua macam lalu 

lintas yang kadang-kadang dapat atau tidak dapat dipisahkan, yaitu lalu lintas 

orang dan kendaraan.  

 

Kendaraan dapat bergerak tanpa penumpang (kosong), tapi dapat juga 

mengangkut orang dan barang. Dalam bus – jadi hanya satu kendaraan yang 

berisi 40 penumpang, maka orang yang melakukan perjalananan adalah 40. 

pada saat yang sama itu penumpang dan bus pada hakekatnya bergerak 

bersama, tetapi secara konseptual, keduanya dapat dipisahkan. 

 

Data tentang pergerakan orang dapat diperoleh melalui berbagai sigi, 

misalnya sigi rumah tangga, sigi sisi lain, dan sebagainya. Sigi ini disebut sigi 

A – T, yaitu untuk mengetahui Asal dan Tujuan orang tersebut melakukan 

perjalanan. Hasil sigi dapat disajikan dalam bentuk gambar garis keinginan 

yang menunjukkan pola pergerakkan yang terjadi sekaligus pola penyebaran 

pusat kegiatan dalam kota.  

Untuk menyederhanakan gambar, digunakan zone yang sama dengan sigi 

tata guna tanah (lihat gambar 2.2).  
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Gambar 2.2 Garis keinginan (asal-tujuan lalu lintas ) kota Bandung tahun 1979 

(Direktorat Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum) 
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Selain orang, barangpun dapat diketahui dan perlu diketahui asal dan 

tujuannya. Salah satu sumber data adalah pencatatan pada jembatan 

timbang di perbatasan kota. Untuk mengetahui pola pergerakan barang di 

dalam kota, dapt pula dilakukan sigi seperti sigi A-T atau bahkan keduanya 

dilakukan serentak. 

 

Menetukan arah dan tujuan sering menjadi rumit. Misalnya, suatu keluarga 

pergi dari rumah bersama-sama. Anak diturunkan di sekolah, ibu di pasar dan 

ayah terus menuju kantor. Bagaimana menyatakan begian-bagian perjalanan 

tersebut? Ayah mempunyai tiga asal dan tjuan: dari rumah kesoklah, dari 

sekolah ke pasar dan dari pasar ke kantor, sebagai sopir sekaligus 

penumpang. Ibu mempunyai dua asal dan dua tujuan. 

 

Dari rumah kesokalh dan dari sekolah ke pasar, sbagai penumpang. Anak 

sebagai penumpang dari rumah ke sekolah. Dilihat dari asal semula dan 

tujuan akhir, maka ayah dari rumah ke kantor, ibu dari rumah ke pasar dan 

anak dari rumah ke sekolah. Dalam kejadian in, ayah mempunyai lebih dari 

satu kepentingan. Tujuan ke soklah dan ke pasar adalah sekedar melayani 

kepentingan yang lain, dan tujuan ke kantor adalah kepentingan kerja. 

Dengan kata lain ayah bertujuan ke kantor melalui lintas yang tidak singkat 

atau menyinggahi beberapa ’terminal’. 

 

III. PENAKSIRAN 

 

Salah satu definisi perencanaan adalah program yang menyangkut berbagai 

tinadakan yang menuju ke kesejahteraan umum. Definisi ini memang sangat 

sederhana, namun tidak demikian halnya dengan usaha menyusun rencana 

itu sendiri. 
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N0 = perubahan karena pertambahan atau pengurangan secara alami 

M0 = perubahan karena migrasi, termasuk transmigrasi 

P’   = perubahan karena perubahan wilayah administrasi 

 

Apabila tidak ada perubahan wilayah, maka P’ = 0, dan persamaan menjadi: 

 

Pt + 0 = Pt + N0 + M0 

 

Perubahan penduduk secara alami merupakan selisih antara jumlah kelahiran 

dengan kematian, sedang perubahan migrasi adalah selisih antara jumlah 

penduduk yang masuk dengan yang keluar. Berdasarkan pengertian ini, 

rumus diatas dapat diperhalus menjadi: 

 

Pt + 0 = Pt + ( αPt + Pt ) – ( βPt + δPt ) 

α = angka atau laju kelahiran selama periode 

β  = angka atau laju kematian selama periode 

t  = angka atau laju migrasi masuk selama periode 

δ  = angka atau laju migrasi ke luar selama periode 0 

 

Laju kelahiran dan kematian 

 

Laju kelahiran dan keamtian dinyatakan dengan angka banding yang sering 

pula dinyatakan sebagai kecenderungan. Yang dimaksudkan ialah suatu 

angka yang menunjukan perbandingan antara sejumlah atau sekelompok 

penduduk (yang dilahirkan atau yang meninggal) dengan jumlah seluruh 

penduduk, kali 1000. 

 

          jumlah kelahiran 
Kecenderungan kelahiran = ----------------------- x 1000 disebut juga laju kelahiran 
          jumlah penduduk 
 
 

        jumlah kematian 
Kecenderungan kelahiran = ----------------------- x 1000 disebut juga laju kematian 
           jumlah penduduk 
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Perencanaan mencakup suatu proses yang sangat ruwet, berisi kaitan antara 

suatu segi kehidupan dengan segi lainnya. Untuk menyederhanakan dan 

mempersempit persoalan, biasanya yang dikupas hanya segi fisik, sosial dan 

ekonomi. 

 

Manaksir atau menentukan prakira adalah salah satu bagian atau mata rantai 

proses perencanaan. Karena pada hakikatnya perencanaan dibuat untuk 

masa depan, maka usaha mengetahui kedaan di masa depan menjadi bagian 

yang sangat penting. Makin tepat taksiaran keadaan masa depan, akan 

makin pula rencana yang disusun. 

 

Pengertian merencana disini mengandung arti campur tangan. Dengan 

demikian, perencanaan adalah campur tangan yaitu suatu usaha 

mengarahkan perkembangan ke arah yang dikehendaki oleh si perencana. 

Apabila tidak ada campur tangan atas suatu proses perkembangan, maka 

perkembangan itu akan berjalan dengan sendirinya sampai tiba pada 

keseimbangan baru secara ilmiah. Menaksir atau menetukan prakira 

bukanlah pekerjaan mudah. Untuk menyederhanakannya telah 

dikembangkan berbagai macam cara, baik kualitatif maupun kuantitatif, 

dengan menggunakan model matematika. 

 

3.1 Penduduk 

 

Penduduk sebagai subjek sekaligus objek perencanaan merupakan bagian 

dari faktor sosial yang selalu berubah baik jumlah maupun mutunya. 

Perencanaan yang disusun untuk penduduk mencakup penduduk, dibuat 

untuk penduduk dan dilakukan oleh penduduk tidak dapat lepas dari 

perkiraan perkembangan penduduk dimasa yang akan datang. Karena itulah 

perlu diketahui tingkah laku penduduk secara keseluruhan. Analisis penduduk 

ini diyakini merupakan hal yang sangat penting dalam perancangan kota 

maupun daerah (Hollingwortt, 1969) dan diperlukan untuk mengetahui ciri 

perkembangan daerah atau kota tersebut. 
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Namun, seperti telah dikemukan, perencanaan juga merupakan usaha 

mengubah atau mempengaruhi satu atau beberapa faktor sistem kegiatan 

masyarakat. Karena itu, penduduk sebagai faktor utama dalam kegiatan 

masyarakat dapat pula dipengaruhi. Usaha ini disebut kebijaksanaan 

penduduk. Kebijaksanaan penduduk yang kita anut sekarang, dalam usaha 

mengendalikan perkembangan penduduk, dilaksanakan melalui keluarga 

berencana dan pemencaran penduduk (transmigrasi). Pada dasarnya 

kenijaksanaan tersebut mencakup kebijaksanaan kuantitatif (Redma, 1974). 

 

Komposisi Penduduk 

 

Dalam analisis pertambahan penduduk, semua faktor peubahan jumlah 

penduduk harus diperhatikan. Peubahan jumlah penduduk ini dapat 

disebabkan oleh pertambahan dan pengurangan secara alami; migrasi masuk 

dan keluar; dan peubahan batas administrasi wilayah, yaitu pengurangan di 

satu pihak dan penambahan di pihak lain. 

 

Semua unsur tersebut sangat penting bila dihubungakn dengan faktor sosial 

politik. Dalam kenyataannya, peubahan jumlah penduduk memang 

disebabkan oleh berbagai faktor yang kait mengkait secara pelik. Peubahan 

secara alami sendiri sudah menyangkut berbagai aspek sosial, ekonomi dan 

politik; begitu pula halnya peubahan karena migrasi. 

 

Disamping itu, faktor alam yang sukar (tidak bisa) diramalkan, seperti 

misalnya adanya bencana alam, perang dan lain-lain, juga sangat 

berpengaruh pada jumlah penduduk. 

 

Secara matematika, jumlah penduduk dapat dinyatakn dengan persamaan: 

Pt + 0 = Pt + N0 + M0 + P’ 
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Kecenderungan kelahiran spesifik = 

Jumlah kelahiran dalam kelompok khusus penduduk 
--------------------------------------------------------------------------- 1000 
jumlah penduduk dalam kelompok yang bersangkutan 
 
Sebagai contoh dapat dilihat tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Laju Kelahiran Spesifik dan Jumlah Kelah iran Menurut Umur 

Golongan 

Umur 

Jumlah 

Wanita 

Jumlah 

Kelahiran 

Laju spesifik 

(3) x 1.000 
         2 

14 

15-19 

20-24 

8.000 

7.900 

7.800 

8 

500 

1400 

1 

63,3 

179,5 

 

Seperti telah dikemukakan, salah satu faset yang harus diketahui tentang 

penduduk adalah perkembangannya dalam arti yang luas, yaitu dari segi 

kuantitatif maupun kualitatif. Secara kualitatif, proyeksi penduduk ke masa 

depan berarti menaksir mutu penduduk di masa depan, yang tidak dapat 

diukur secara pasti. Walaupun demikian, masih ada cara pendekatan lain 

berupa sara sosial yang merupakan pertanda peningkatan mutu penduduk, 

misalnya mendata jumlah berbagai tingkatan sekolah, tenaga medis, sarana 

umum, dan sebagainya. Pengukuran perkembangan sarana sosial ini, yang 

dapat dilakukan secara pasti, akan memberi bahan perincian untuk mengukur 

atau memproyeksikan mutu penduduk pada umumnya. Disamping itu, data 

penduduk masa lampau sampai tahun terakhir sangat diperlukan dalam 

memperkirakan keadaan di masa yang akan datang. Untuk ini dapat 

digunakan berbagai metode. 

 

3.1.1 Proyeksi dengan ekstrapolasi 

 

Ada dua cara projeksi dengan ekstrapolasi, yaitu teknik grafik dan dengan 

cara perhitungan biasa. 
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a. Cara grafik 

 

Cara ini termasuk cara yang sederhana. Disini, yang menjadi tujuan utama 

bukanlah ketepatan perkiraan jumlah penduduk melainkan kecenderungan 

perkemabngannya. Pertama-tama, jumlah penduduk dari tahun-tahun yang 

lampau sampai terakhir digambarkan dalam susuann koordinat salib. 

 

Selanjutnya, dengan pertimbangan penaksir, ditarik garis mengikuti semua 

titik yang telah dibuat itu. Akhirnya, garis ini diperpanjang untuk 

memperkirakan jumlah penduduk di masa yang akan datang. 

 

Metode ini mempunyai dua kelompok, yang bergantung pada kertas koordinat 

yang digunakan, yaitu koordinat biasa dan koordinat logaritma. 

 

Penduduk digambarkan sebagai peubah tidak bebas dan waktu digambarkan 

sebagau peubah bebas. Bila koordinat yang biasa dipergunakan dan garis 

yang digambarkan memperlihatkan sebuah garis lurus, hal ini memberi 

petunjuk adanya mutlak yang tetap selama jangka waktu tertentu. 

 

Contoh berikut ini memperlihatkan pelaksanaan keterangan diatas. 

 

Tabel 3.2. Perkembangan jumlah penduduk didaerah A (data rekaan) 

Tahun Jumlah Penduduk Tambahan % 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

19.350 
19.500 
19.385 
19.700 
19.835 
20.100 
20.010 
21.00 

21.425 
21.600 

+150 
+150 
+335 
-135 
+175 
+225 
-90 

+990 
+425 
+175 

0.77 
0.77 
1.72 

-0.6/8 
0.88 
1.13 
-0.45 
4.95 
2.02 
0.82 
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Dari tabel in dapat dibuat grafik sebagaimana ditunjukan pada gambar 3.1. 

Selanjutnya, dari grafik ini dapat diproyeksikan perkiraan jumlah penduduk di 

tahun 1980. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Grafik perkembangan penduduk di daerah A 
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b. Cara perhitungan 

 

1. Bunga Berganda 

Cara proyeksi ekstrapolasi yang lain adalah dengan cara perhitungan bunga 

berganda. Dari data diatas, dapat diketahui rata-rata persentase pertambahan 

jumlah penduduk, yaitu r = 1,24%. Maka perkiraan jumlah penduduk ditahun 

1980 adalah: 

 

   P
80

 = P70 (1+r)
10

 

    = 21.600 (1,0124)
10

 

    = 41.545 jiwa 

rumus umumnya adalah : Pt + θ = Pt (1+r)
θ 

 

2. Kurva Gompertz 

Cara dengan menggunakan kurva ini merupakan perbaikan atau modifikasi 

kurva eksponensial (cara grafik) dan sering digunakan. Kurva Gompertz 

mempunyai bentuk umum seperti huruf S yang mempunyai asimtot pada 

kedua belah sisinya. Pertumbuhan kurva S didasarkan pada pertimbangan 

bahwa pertumbuhan penduduk didaerah yang sudah maju adalah rendah, 

yang kemudian pada periode berikutnya diikuti oleh pertumbuhan yang cepat, 

dan pada periode lebih lanjut pertumbuhan tersebut menurun bilamana 

jumlah dan kepadatan penduduk mendekati maksimum. 

Kurva Gompertz mempunyai persamaan umum : (Croxton, dkk, 1967). 

 

 Pt + X = k.a
bx

 atau logP t + X = Log k + bx (log a) 
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Pada umumnya teknik langsung didasarkan pada data jumlah penduduk 

masa lampau sampai sekarang, demikian pula halnya dengan teknik 

Gompertz. Karena mempertimbangkan faktor perkebangan penduduk pada 

setiap periode waktu, maka pemakaian teknik ini menuntut satu seri data 

yang memadai banyaknya. Dengan data yang sangat kurang, jelaslah tekbik 

ini tidak dapat digunakan. Bentuk umum kurva Gompertz dapat dilihat pada 

gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Kurva Gompertz 

 

(a) log a < 0, b < 1 (b) log a < 0, b > 1 

(c) log a > 0, b < 1 (d) log a > 0, b > 1 
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Harga titik bertanda (.) pada sumbu tegak adalah anti lof” (log x + log a). Bila 

derajat perkembangan menurun, harga b > 1. Hal ini didasarkan pada prinsip 

Gompeertz yang menyatakan: 

- Pertambahan awal nisbi lambat, yang kemudian diikuti suatu 

periode yang pertambahannya nisbi cepat apabila jumlah 

penduduk menjadi amntap dan maju. Sesudah mencapai suatu 

titik tertentu, derajat pertambahan menurun dan menjadi suatu 

pertambahan yang mentap apabila jumlah dan kepadatan 

penduduk mendekati maksimum. 

Rumus umum untuk mendapatkan tetapan Gompertz adalah sebagai berikut : 

 
 Σ3logY – Σ2logY 

b
n
 = ---------------------------- 

 Σ2logY – Σ1logY 
 

      b – 1 
Log a = (Σ2logY – Σ1logY) -------------- 

      (bn – 1)
2 

 

   1   b
n
-1 

log k = ---- (Σ1logY -  ----------------- log a)  
   n   b-1 
 

atau 

   1 Σ1logY (V3logY) – (Σ2logY)
2
 

log k = -------   ------------------------------------------------------ 
   n Σ1logY + Σ3logY - 2 Σ2logY 
 

n adalah sepertiga banyaknya data.  

Sebagai contoh dikemukakan disini kurva Gompertz untuk menafsirkan 

produksi es cream. 
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Tabel 3.3. Produksi es cream di Amerika, tahun 1929  – 61 

    Perhitungan nilai kecenderungan 

 
Tahun 

 
X 

 
Produksi Y 

 
Log Y 

 
bx 

 
(log a)bx 

Log c 
Log k + 

(log a) bx 

 
Yc 

1929 
1930 

 
1939 

 
Σ1log Y 

1940 
1950 

 
Σ2log Y 

1951 
 

1961 
Σ3log Y 

0 
1 
 

10 
 
 

11 
21 
 
 

22 
 

32 

277,2 
255,4 

 
305,8 

 
 

318,1 
554,4 

 
 

568,8 
 

649,7 

2,442793 
2,407221 

 
- 
 

23,795860 
2,502564 
2,743823 

 
29,607045 
2,754960 

 
2,841797 
30,851086 

1,000000 
0,866575 

 
- 
 
- 

0,206945 
0,099424 

 
 

0,042830 
 

0,010228 

-1,275262 
-1,729047 

 
- 
 
- 

-0,263921 
-0,063029 

 
 

-0,054619 
 

-0,013044 

1,558869 
1,729047 

 
- 
 

23,598230 
2,570237 
2,771129 

 
29,607043 
2,779539 

 
2,821114 

30,851091 

36,2 
53,6 

 
- 
 
- 

371,7 
590,4 

 
 

601,9 
 

662,4 
 

 

Dari tabel 3.3 diperoleh : 

 

  30851086 – 29607045  

b
11

 = ----------------------------------------- = 0,20695437 
  29607045 – 23955860 
 

logb
11

  = 9,31587418 – 10 = 109,31587418 – 110 
logb  = 9,31587418 – 10 
b  = 0,86657549 
 
   - 0,13342451 
loga = 6,011185 --------------------------- = -1,2752618 

   (- 0,79304563)
2 

 

       1  (23,595860) (30,851086) – (29,607045)
2
  

log k =  ----     ---------------------------------------------------------------     = 2,834158 
       11  23,595860 + 30851080 – 2(29.607045) 
 

Persamaan : 

Log Pt + θ = 2,834158 – 1.2752618 (0,8665755)
θ 
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Bentuk umum kecenderungan ini bisa terjadi dalam industri dan merupakan 

hukum perkembangan atau pertumbuhan industri. Kurva ini juga menunjukan 

gejala yang sama bagi tiap industri. 

 

Pertumbuhan industri dapat dibagi dalam empat tahap, yaitu (1) tahap 

percobaan ; (2) tahap pertumbuhan menjadi pabrik; (3) tahap melewati 

tumbuh menanjak tetapi juga berada dalam laju menurun; dan (4) periode 

kemantapan. Pertumbuhan penduduk sejalan dengan keempat tahapan ini. 

 

3. Kurva logistik 

 

Kurva ini lebih sering digunakan dibandingkan cara perkiraan lainnya dan 

dikenal sebagai kurva Pearl-Reed. 

Persamaannya adalah sbb: 

     1 

---------- = k + a.b
θ
 

Pt + θ 
 

Kurva ini merupakan modifikasi kurva eksponensial dan lebih umum 

digunakan bentuk persamaan. 

  k 
Pt + θ = ------------------ 

      1 + e
a
 + b

θ 

 

Dalam bentuk ini, kurva logistik selalu mempunyai limit atas k;b merupakan 

tetapan negatif; dan e = 2,71828. Tetapan diperoleh dengan beberapa rumus 

sebagai berikut: 

 

  
2
y0y1y2 – y1

2
 (y0 + y2) 

K = -------------------------------------------- 

  Y0y2 – y1
2
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   k-y 0 
a = log --------- 
     y0 
 
 1     y0 (k-y1) 
b = ------- { log --------------} 
      y2 (k-y0) 
 

Contoh berikut ini menggunakan kurva logistik untuk menafsirkan h = jumlah 

penduduk di Amerika. Tampak dalam teble 3.4, data statistik yang diperlukan 

cukup banyak. 

Tabel.4. Perhitungan nilai 

    
Perhitungan nilai kecenderungan 

Tahun x X Juta 
penduduk  

Y 

Y 0,1346810x Log = 

1,181505 

1,1346810x 

 Yc 

208,827 

1820 
1830 
1840 
1880 
1890 
1900 

 
1940 
1950 
1960 

 
 

X0 
 

X1 
 
 
 

X2 

-1 
0 
1 
5 
6 
7 
 

11 
12 
13 

9,3 
12,9 
17,1 
50,2 
62,9 
76,6 

 
131,7 
150,7 
179,3 

 
12,9 
(y0) 

 
61,2 
(y1) 

 
 

152,7 
(y2) 

 

 
-0,134680 

 
 

+0,808086 
 
 
 

1,616172 

 
1,181505 

 
 

0,373419 
 
 
 

-0,434667 

 
15,16 

 
 

2,363 
 
 
 

0,367 

 
12,9 

 
 

62,1 
 
 
 

152,7 

 

 2(12,9) (152,7) – (62,1)2 (12,0 + 152,7) 
k= ------------------------------------------------------------ = 208,827 
  (12,9) (152,9) – (62,1) 
 
  208,827 – 12,9 
a = log ----------------------------------------- = 1,181505 
   12,9 
 
        1  12,9 (208,827 – 62,1) 
b = -----  log  -------------------------------- = -0,1346810 
        6  62,1 (208.827 – 12,9) 
 
  208,827 
Yc = -------------------------------------- 
 1 + 10 (1,81505 – 0,1346810x) 
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3.1.2 Metode Kelompok 

 

Salah satu teknik projeksi penduduk yang lebih mendekati kebenaran ialah 

metode kelompok tetap hidup (Cohort survival method). Dalam teknik ini 

perhitungan didasarkan pada setiap selisih antara angka kematian dan angka 

tetap hidup dari berbagai kelompok umur, kelamin dan lain-lain. Biasanya 

penduduk dikelompokan menurut usia sebagaimana contoh yang tercantum 

pada tabel 3.5. Untuk mengetahui pertambahan keseluruhan, penduduk 

masing-masing kelompok umur yang tetap hidup dijumlahkan. Jadi, harus 

juga ada data kematian kelompok umur dapat dipercaya. 

 

 

Tabel 3.5. Penduduk Meninggal Menurut Umur 

Usia L P 

00-04 
05-09 
10-14 
15-19 

11 
12 
13 
14 

P1 
P2 
P3 
P4 

 

 

Untuk mengetahui laju pertambahan penduduk setiap kelompok umur, 

digunakan daftar kematian tiap kelompok umur dan juga angka kesuburan 

wanita pada tiap kelompok umur. Untuk setiap selang usia, pertambahan 

jumlah penduduk perhitungan dari (1) jumlah wanita melahirkan pada tiap 

kelompok usia dan (2) jumlah yang tetap hidup dengan menggunakan angka 

laju kematian pada tiap kelompok usia. 
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Metode kelompok ini menuntut persyaratan kelengkapan data yang meliputi 

usia, kelahiran dan kematian, migrasi, tingkat kesehatan, umur rata-rata dan 

lain-lain. Data diatas tidak cukup hanya data satu tahun, melainkan data 

beberapa tahun sebelumnya. Dengan kata lain, metode kelompok menuntut 

data statistika yang cukup lengkap dan dapat dipercaya (lihat tabel 3.6). 

 

Tabel 3.6 bagan kelompok umur 

 Kelompok usia 
Tahun 0-4 5-9 10-14 14-19 20-24 dst 
1965 
1970 
1975 
1980 
1985 

X11 
X21 
X31 
X41 
X51 

X12 
X22 
X32 
X42 
X52 

X13 
X23 
X33 
X43 
X53 

X14 
X24 
X34 
X44 
X54 

X15 
X25 
X35 
X45 
X55 

 

 

Jumlah penduduk pada tahun 1965 ialah   x11+x12+x13+............atau 

        17 
 P 1965 = Σ x 1n 
        1 
 
         ?     17 
 P 1970 = Σ x 2n 
        1 
 

Jumlah penduduk tahun 1970 tersebut belum mencakup migrasi yang terjadi 

selama tahun 1966 – 1970. Jadi jumlah penduduk tahun 1970 keseluruhan 

ialah: 

17 

Σ x 2n + M (1966 – 1970) 
1 
 

Migrasi selama tahun 1966 – 1970 diperkirakan dari migrasi tahun-tahun 

sebelumnya. Akan lenih teliti lagi apabila laju migrasi dapat diketahui dalam 

setiap kelompok umur. 

 

Seandainya hal ini tidak mungkin, dapat digunakan jumlah migrasi. 
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Untuk dapat menggunakan metode kelompok pada periode berikutnya, maka 

pada akhir 1970 jumlah penduduk harus sudah dapat dikelompokan 

berdasarkan usia dan kelamin. 

 

Data penduduk tahun 1970 yang digunakan untuk memmperoleh atau 

memperkirakan jumlah penduduk tahun 1975 yang digunakan untuk 

memperoleh atau memperkirakan jumlah penduduk tahun 1975 harus 

sesudah mencakup tambahan penduduk akibat migrasi. Dengan kata lain, P 

1970 harus sudah mencakup M (1966 – 1970). 

 

Metode ini menuttut pencatatan data dan pengamatan perkembangan 

penduduk secara sinambungan dan teliti sebagaimana dapat dilihat pada 

contoh di tabel 3.7 dan 3.8. 

 

Tabel 3.7 Angka kelahiran spesifik (data rekaan) 

Usia Perempuan melahirkan/ 
100 orang/ tahun 

1519 

2420 

2529 

3039 

4044 

0,08 

,020 

1,10 

0,10 

0,20 
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Tabel 3.8 Angka kematian spesifik menurut golongan usia (data rekaan) 

 

Usia 

Kematian/100jiwa/tahun 

L P 

00-04 
05-09 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
>70 

0,001 
0,001 
0,002 
0,002 
0,001 
0,001 
0,003 
0,002 
0,010 
0,010 
0,300 
0,200 
0,100 
0,900 

90,000 

0,002 
0,001 
0,002 
0,001 
0,001 
0,001 
0,002 
0,001 
0,010 
0,010 
0,200 
0,300 
0,050 
0,800 

95,000 
 

3.1.3 Analisa kovarian 

 

Metode ini merupakan metode lebih lanjut dari regresi berganda. Beberapa 

langkah penggambarannya sebagai berikut: 

1. Menggambarkan hubungan penduduk dengan faktor X untuk setiap 

daerah. 

2. Menghitung harga rata-rata hubungan penduduk dengan faktor X ini. 

Harga rata-rata ini dapat digambarkan sebagai garis lurus yang disebut 

rata-rata (grand meanlina). 

3. Selanjutnya dapat diketahui penyimpangan perkembangan penduduk 

semua daerah yang digambarkan, yaitu dengan menarik garis tegak 

lurus terhadap garis rata-rata tadi. Keadaan ini dapat pula 

digambarkan dengan garis regresi. 

Lebih lanjut dapat puladigambarkan dengan membuat beberapa himpunan 

bagian (sub groups) yang mempunyai perkembangan sama atau hampir 

sama. 

 

Sampai sekarang, pendekatan analisis komvarian belum digunakan sebagai 

alat projeksi, tetapi sangat baik untuk mengetahui hubungan dengan faktor 

yang merupakan variabel bebas dalam hubungan dengan daerah lain. 
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Gambar 3.3 Penjelasan statistik perbedaan keadaan p enduduk daerah 

metropolitan (hipotesis) 
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Gambar 3.3a menunjukan garis lurus rata-rata. Garis putus-putus tegak 

menunjukan perbedaan jumlah penduduk sebenarnya dengan jumlah 

penduduk rata-rata disuatu daerah tertentu (misalnya metropolitan), tetapi 

menunjukan perbedaan dan selisih dari rata-rata. Penghasilan cara diatas 

ialah dengan membuat garis regresi secara metoda selisih kuadrat minimum 

(gambar 3.3b). Cara ini jelas memberikan penyimpangan yang lebih kecil 

dibandingkan cara (a).  

 

Penggunaan cara ini berarti mengurangi banyaknya variasi yang tidak terukur 

(tidak dapat dijelaskan). Seprti disebut diatas, sebagai alternatif pendekatan 

dilakukan pemecahan faktor X atas beberapa kelompok. Gambar 3.3c 

merupakan modifikasi gambar 3.3b dengan cara yang sama. Dengan cara ini 

penyimpangan yang terjadi seperti gambar 3.3b dapat diperkecil. 

 

3.2 Kegiatan Perekonomian 

 

Taksiran kegiatan perekonomian dan wilayah perkotaan, seprti halnya 

taksiran jumlah penduduk, merupakan dasar untuk menaksir kebutuhan lahan 

bagi kegiatan non-perumahan serta untuk menghitung bangkitan lalu lintas. 

Peningkatan kebutuhan masyarakat ini adalah akibat langsung dari 

perkembangan kesejahteraan penduduk. 

 

Kedalaman maupun liputan analisis bergantung pada derajat ketelitian yang 

dikehendaki. 

 

Kriteria pengukuran yang sering digunakan dimasyarakat ini adalah kerja dan 

penghasilan per kapita (Martin, B, dkk.,1966,65). 
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Perkembangan kesempatan kerja akan langsung mempengaruhi penduduk 

yang berhasrat tinggal di kota, yang berarti merangsang urbanisasi. Bahwa 

terbukanya kesempatan kerja disuatu tempat selalu menarik datangnya 

sejumlah penduduk merupakan dalil yang telah terbukti kebenarannya 

dimana-mana. 

 

Cara untuk menaksir jumlah buruh atau tenaga kerja tersebut ada bermacam-

macam sebagaimana diuraikan berikut ini. 

 

3.2.1 Angka banding buruh – penduduk 

 

Cara ini menganggap bahwa perbandingan jumlah buruh dengan penduduk 

dimasa yang akan datang adalah tetap. Apabila jumlah penduduk pada tahun 

tertentu dapat ditaksir, maka jumlah tenaga kerja atau kesempatan kerja pada 

tahun tersebutpun dapat ditaksir pula. Secara matematika hubungan ini 

dinyatakan dengan persamaan : 

  Et 
Et + θ =  ---------- Pt + θ 
  Pt 
Et = Jumlah buruh pada tahun dasar 

Pt = Jumlah penduduk pada tahun dasar 

Pt + 6 = Taksiran jumlah penduduk pada tahun t + θ 

Et + θ = Taksiran jumlah buruh/ kesempatan kerja pada tahun t + θ 

 

3.2.2 Proyeksi garis kecenderungan 

 

Hampiran ini berdasarkan perhitungan data sejarah. Metode proyeksi yang 

dipergunakan sama eperti metode proyeksi penduduk yang telah dijelaskan 

pada bagian buku ini. 
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3.2.3 Metode tularan 

 

Metoda ini melihat hubungan kegiatan ekonomi daerah studi yang lebih luas, 

yang juga mencakup daerah studi tersebut. Dalam hal ini dianut anggapan 

bahwa perkembangan kegiatan ekonomi tersebar sebanding (pro-porsional) 

keseluruh nusantara. 

 

3.2.4 Analisis sektor 

 

Konsep cara ini sama dengan sistem kelompok dalam menaksir jumalh 

penduduk. 

 

Kesempatan kerja tidak dilihat secara menyeluruh, melainkan sevara lebih 

terinci menurut kelompok industri, misalnya industri berat, industri sedang, 

industri ringan (lihat pula Pidnataro, 1973, 47). 

 

3.2.5 Metode pengggandaan 

 

Cara ini menganggap bahwa perekonomian daerah studi bergantung pada 

sektor non-dasar. Dianggap pula bila ada peubahan pada sektor dasar, maka 

sektor non-dasar akan terpengaruh (lihat pula Warpani, 1980, 199-21). 

 

3.2.6 Metode masukan-keluaran 

 

Metode ini menunjukan saling ketergantungan antar tiap kegiatan industri 

dalam suatu wialayh. Konsep ini disarkan pada kenyataan bahwa keluaran 

(produk) suatu industri bisa digunakan sebagai masukan industri lain (lihat 

Warpani, 1980, 88-97). 
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Gambar 3.4 Diagram langkah taksiran kegiatan ekonom i. 

(Martin B, 1966; 67) 

 

3.3 Pemilikan Kendaraan 

 

Taksiran jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi pada masa yang akan 

datang serte data kepemilikan kendaraan merupakan dasar penaksiran 

pemilikan kendaraan dimasa depan. Taksiran ini dianggap penting karena 

bangkitan lalu lintas dipengaruhi atau ditentukan langsung oleh banyaknya 

kendaraan. 

 

Untuk kemudahan, pencatatan kendaraan disederhanakan dalam 

pengelompokan kendaraan sebagai berikut : mobil penumpang (sedan, jip 

dan sebagainya, termasuk milik pribadi, dinas dan taksi); truk (ringan, sedang, 

berat dan gandengan); mobil penumpang umum (bis, oplet dan sebagainya); 

cator, bemo, bajaj dan sepeda motor. Pengelompoktan ini dapat saja 

diperluas sesuai dengan kepentingan penelitian. 

 

Dalam menaksir pemilikan mobil penumpang, Martin 1966 menunjuk tiga cara 

berikut ini. 

 

Penduduk dan produktivitas 

Pendapatan 

Pengeluaran (belanja) 

Tilikan dalam 

Analisa masukan - keluaran 

Perdagangan Produksi 

Tenaga kerja  

 

Sumber Peubahan/ 
perkembangan 

Tahapan lain 
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3.3.1 Data masa lalu 

 

Data pemilikan kendaraan dapat dikaitkan dengan konsumsi per kapita. 

Persamaan taksiran dapat menggunkan model matematika seperti garis 

regresi maupun turunannya (lihat Warpani, 1980, 36-43). Gamabar 3.5. 

 

3.3.2 Studi anggaran 

 

Data pemilikan kendaraan per 100 keluarga, persentasi penduduk setiap 

kelompok pendapatan mudah diperoleh dalam wilayah kota (bahkan sering 

lebih terinci sampai tingkat pusat kota dan pinggiran kota. Tambahan laju 

pemilikan kendaraan dan persentasi pertambahan penduduk dalam tiap 

kelompok pendapatan dapat menunjukan persentase pemilikan. Cara ini 

dapat digunakan untuk menentukan laju pemilikan kendaraan pada masa kini 

maupun pada masa depan per unit penduduk. 

 

Dengan mengalikan nisbah pemilikan dengan taksiran jumlah penduduk, 

maka jumlah kendaraan di masa depan dapat diperkirakan. 

 

3.3.3 Kombinasi studi anggaran dan data masa lalu 

 

Studi anggaran atas dasar data hasil sigian bisa dianalisis untuk mengetahui 

kaitan antara persentase pemilikan kendaraan dan pengahasilan keluarga. 

Keterangan tersebut bisa diperoleh dari hasil pencatatan ditiap lingkungan, 

kecamatan atau dinas statistik setempat. Hubungan antara kedua unsur 

tersebut ditampilakan pada gambar 3.6, gambar 3.7 dan gamabr 3.8. 
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% Pemilikan 
kendaraan 

Keluarga yang 
memiliki kendaraan 

% Keluarga yang 
memiliki kendaraan 

% Keluarga yang memiliki 
kendaraan lebih dari satu 

Konsumsi per kapita (Rp) Penghasilan keluarga (Rp) 

Penghasilan keluarga (Rp) Pendapatan per kapita 

Gambar 3.5 hubungan konsumsi per 
kapita denagn pemilikan kendaraan 

Gambar 3. 6 hubungan pemilikan 
kendaraan dengan penghasilan keluarga 

Gambar 3. 8 Hubungan pemilikan 
kendaraan dengan pendapatan per kapita 

Gambar 3. 7 Hubungan penghasilan 
keluarga dengan pemilikan kendaraan 
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3.4 Guna Lahan 

 

Menaksir guna lahan dimasa depan tidaklah mudah. Rencana tentang guna 

lahan ini biasanya hanya berupa peta dwimatra sehingga belum memberi 

gambaran lengkap situasi dikemudian hari. Walaupun demikian, sumber 

informasi ini adalah bagian pokok yang harus diperhitungkan dalam 

menyusun rencana perangkutan. 

 

Tat guna lahan kota adalah cermin tata kegiatan kota. Karena kegiatan 

sifatnya dinamis, maka guna lahanpun mungkin berubah-ubah. Sekalipun 

demikian, peubahan guna lahan dapat dikendalikan oleh pemerintah agar 

penggunannya efisien. Dalam tata guna lahan memang terkandung 

pengertian mengatur ruang kegiatan masyarakat agar lahan digunakan 

secara efisien dan tidak semerawut. 

 

Dalam memperhitungkan masa depan, perlu diketahui atau diperhatikan 

intensitas penggunaan dan lokasi guna lahan yang mempengaruhi 

pergerakan penduduk dan barang dalam lingkungan kota. Perhitungan ini 

dapat dipandang sebagai masalah pemencaran sejumlah penduduk dalam 

wilayah kecil. 

 

3.4.1 Faktor yang mempengaruhi perkembangan guna la han 

 

Ada empat faktor yang mempengaruhi perkembangan guna lahan ini, yaitu 

topografi, jumlah penduduk, biaya bangunan dan derajat pelayanan jaringan 

perangkutan (Martin, B. Dkk, 1966, 75). 

 

Faktor pertama, topografi tak dapat diharapkan berubah dengan mudah, 

kecuali dikawasan yang labil. Kemampuan manusia memang telah bisa 

mengubah topografi atau mengatasi keadaan ketingggian dan kemiringan 

tanah, mislanya dengan menggali bukit, mengurug cekungan tanah atau 

bahkan mengurug dab mereklamasi rawa atau laut, membuat jembatan dn 

lain-lain. 
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Perkembangan wilayah kota sedikit banyak dipengaruhi oleh permukaan 

topografi ini, seperti dalam hal pembangunan jalan, drainase dan saluran 

limbah. 

 

Faktor kedua, penduduk sangat nyata pengaruhnya. Perkembangan 

penduduk berakibat meningkatnya lahan perumahan sebagai akibat langsung 

perkembangan kbutuhan rumah. Peningkatan perkembangan kebutuhan 

lahan perumahan sudah pasti dikuti pula oleh tuntutan kebutuhan lahan bagi 

prasarana maupun sarana pelengkap lainya seperti jaringan jalan, lapangan, 

gedung pertemuan umum dan sebaginya. 

 

Faktor ketiga, biaya bangunan berkaitan dengan luas lahan di suatu wilayah. 

Karena penduduk selalu cenderung berorientasi pada prasarana angkutan, 

maka nilai tanah di kanan kiri jaringan jalan (apabila jalan utama) selalu tinggi 

dan dengan demikian hargapun lebih tinggi dibandingkan harga tanah yang 

tidak langsung berhubungan dengan jalan. Karena itu ada kecenderungan 

menggunakan tanah dipinggir jalan secara efisien, misalnya mendirikan 

konstruksi bangunan keatas (perkembangan vertikal) sehingga biaya 

bangunan ini dengan sendirinya juga mahal. 

 

Faktor yang kempat, derajat pelayanan angkutan lebih banyak dipengaruhi 

oleh pemencaran penduduk dalam suatu wilayah. Sebidang tanah di daerah 

yang jauh dari PKK, pada suatu kurun waktu, mungkin sama sekali tidak 

menarik untuk tempat tinggal karena akses yang rendah, maka harga tanah di 

daerah itupun sangat rendah. Kemudian, dalam rencana kota, pemerintah 

menetapkan daerah tersebut menjadi perluasan kawasan perumahan dan 

jaringan jalanpun segera dibangun. Dapat dipastikan bahwa tanah di daerah 

itu akan segera menarik orang untuk membeli tanah atau bangunan rumah. 
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3.4.2 Pola umum tata guna lahan 

 

Tat guna lahan dalm kota menunjukan dua pola umum: 

 

a. Intensitas perkembangannya menurun pada jarak yang makin jauh dari 

PKK; dan 

b. Proporsinya berubah secara teratur sesuai dengan jarak dari PKK. 

 

Dalam menaksir guna lahan di masa depan, ada tiga unsur pokok yang harus 

diperhatikan. Ketiga unsur tersebut adalah (1) penggunaan terencana atas 

lahan kosong dalam tiap zone (jenis kegiatan yang akan menempati setiap 

petak tanah); (2) kerapatan terencana atas setiap guna lahan (intensitas guna 

lahan); (3) luas lahan yang diharapkan dapat dimasukkan kedalam guna 

lahan perkotaan pada saat tertentu dalam tiap zone (Martin, B. Dkk, 1966, 82). 

 

Perubahan tata guna lahan perkotaan disebabkan oleh tindakan pemerintah 

atau perorangan. Yang dimaksud tindakan pemerintah antara lain 

peremajaan kota (meremajakan kawasan buruk menjadi lingkungan yang 

baik), membangun gedung baru, memugar pusat kegiatan, dan lain 

sebagainya. Tindakan perorangan meliputi usaha mengubah atau 

membongkar bangunan milik pribadi, misalnya membangun rumah baru. 

 

Perubahan tersebut ada yang mudah diperhitungkan karena sifatnya yang 

terkelompok dan massal, misalnya penetapan kawasan perumahan baru, 

tetapi adapula yang sukar diperhitungkan karena sifatnya sporadis dan 

terpencar-pencar misalnya perubahan kawasan perumahan menjadi kawasan 

industri rumahan. 

 

 

Untuk menyusun pengaturan guna lahan dimasa depan, setiap lahan kosong 

harus ditilik kemungkinan penggunaannya di masa depan. Lahan yang tidak 

mugnkin dipergunakan (karena sudah dipergunakan untuk saluran air, terlalu 

miring dan sebaginya) dapat dikesampingkan. 
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3.5 Daya hubung (akses) 

 

Daya hubung suatu tempat merupakan hal yang patut mendapat perhatian 

dalam hubungan antar zone. Daya hubung adalah ukuran tang menunjukan 

kemampuan suatu tempat untuk melakukan hubungan dengan tempat lain 

dalam tata ruang kehiatan. Blunden (1971) menganalogikan daya hubung 

suatu guna lahan sebagai kemampuan perangkutan, yang dapat ditunjukan 

dengan jarak geografi, waktu tempuh atau biaya antara tempat asal dan 

tujuan. Pengetahuan tentang daya hubung ini akan menjadi dasar penialian 

atas guna lahan (Martin, B. 1966, 76). 

 

3.5.1 Indeks daya hubung 

 

Daya hubung dinyatakan dengan indeks daya hubung yang merupakan fungsi 

jarak. Hansen (1959) menyatakan dalam persamaan sebagai berikut: 

 

   Si 
  Aij = ---------- 

   Dij 
x 

  

Aij = adalah daya hubung nisbi 

Si = adalah daya tarik j (fungsi penduduk, peruntukan tanah dll) 

x = adalah derajat/ pangkat jarak yang diperoleh dari studi empiris 

 

3.5.2 Unsur daya hubung 

 

Apabila daya hubung suatu tempat i dilihat terhadap semua tempat lain dalm 

suatu daerah (atau kota), maka persamaan daya hubung menjadi: 

    n       Sj 
 Ai =  Σ ------------ 

  j-1      Dij 
x 

 

n adalah banyaknya zone 

i  =  j  = 1,2,3, .......n 
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Tomazinis mengembangkan konsep ini dan menunjukan tiga unsur daya 

hubung (akses zone), yaitu sosial, perdagangan dan tenaga kerja (buruh). 

Secara matematika akses tersebut menunjukan: 

     n 1       n    Pj 

Ai = ∫  -----------  d (dfaj) = Σ ---------- 
     j-i Dij       j=1      Dij 
 

Atau 

   n 

Ai = ∫   (As + Ac + ac) 
       j-i 

(Martin, B. 1966, 77) 

Ai = adalah daya hubung i ke semua zone yang lain 

Dij = adalah jarak i ke j 9waktu tempuh pada jam sibuk ditambah waktu     

tunggu dipangkalan) 

D = kecepatan zone 

Pj = jumlah penduduk zone j (setara dengan daya tarik Sj) 

As = adalh akses sosial (penduduk berusia 5 tahun) 

Ac = adalah akses perdagangan (persentase jumlah penjualan tahunan, 

tenaga kerja, luas lantai penjualan) 

ac = adalah akses tenaga kerja (jumlah buruh, jumlah buruh yang tinggal 

dalam zone tersebut) 

 

Sebagaimana diketahui, tidak setiap kegiatan kota menunjukan tingkat daya 

hubung yang sama tinggi. Tempat (zone) yang mudah didatangi pada 

umumnya adalah juga tempat yang mudah ditinggalkan orang untuk pergi 

ketempat lain. 

 

Nilai dan harga tempat ini sangat tinggi sehingga pemilik atau pengguna 

tempat tersebuit memanfaatkannya sebaik mungkin dengan sepenuh daya 

guna. Pada umumnya tempat itu digunakan untuk kegiatan tertentu (misalnya 

untuk berdagang) dan intensitas penggunannya yang tinggi (misalnya untuk 

bangunan bertingkat, bangunan serbaguna) mampu membayar nilai akses 

tersebut. PKK adalah bagian yang paling tinggi aksesnya dan merupakan 

patokan tinggi rendahnya harga tanah dan sewa tempat. 



- 69 - 

Daya hubung berubah (bertambah) karena tambahan sarana baru pada 

jaringan lalu lintas dan karena perkembangan teknologi pada jaringan lalu 

lintas yang ada. Contohnya akses berbagai temapat di Indonesia sangat 

menigkat karena bertambahnya jumlah kendaraan yang melayani kebutuhan 

umum, serta bertambahnya jalan baru. 

 

Daya hubung sangat menentukan tinggi endahnya harga lahan baru. Bidang 

lahan dengan akses tinggi, harganya puntinggi. Lahan yang semula harganya 

rendah, setelah adanya pembangunan jalur jalan yang melewatinya, 

harganya akan meningkat dengan sendirinya sebagai akibat meningkatnya 

nilai lahan yang bersangkutan. Dalam hal ini hukum permintaan dan 

penawaran sangat berperan. 

 

IV. Bangkitan Lalu Lintas (Traffic Generation) 

 

Kebutuhan akan angkutan sebenarnya timbul dari kebutuhan pokok manusia, 

yaitu kebutuhan akan pangan. Hal ini tampak sangat jelas dalam masyarakat 

primitif. Dalam masyarakat modern keadaan tersebut sudah dimodifikasi 

melalui beberapa mata rantai walaupun hakikatnya masih sama. Usaha 

memenuhi kebutuhan pangan tidak dilakukan secara langsung dengan 

mencari makan, melainkan melalui kerja lain yang menghasilkan uang, 

sedangkan usaha mengadakan makanan dilakukan melalui mata rantai lain. 

 

Contohnya suami pergi bekerja untuk memperoleh penghasilan, sementara 

istri pergi bekerja untuk memperoleh penghasilan, sementara istri pergi 

berbelanja untuk menyiapkan bagi keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut diperlukan angkutan (yang menimbulkan lalu lintas), waktu dan uang 

(Overgaard, 1966,24). 
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Lalu lintas ini merupakan fungsi dari tiga faktor, yaitu pola guna lahan dan 

perkembangan daerah (x1); ciri khas sosial ekonomi pelaku lalu lintas 

didaerah yang bersangkutan (x2); sifat, jangkauan dan daya tampung sistem 

perangkutan yang ada (x3). 

 

Θ = ƒ (x1, x2, x3)   (Bruton, 1985, 117) 

 

4.1 Pengertian bangkitan lalu lintas 

 

Bangkitan lalu lintas adalah banyaknya lalu lintas yang ditimbulkan oleh suatu 

zone atau daerah per satuan waktu. Jumlah lalu lintas bergantung pada 

kegiatan kota, karena penyebab lalu lintas ialah adanya kebutuhan manusia 

untuk melakukan kegiatan berhubungan dan mengangkut barang 

kebutuhannya. 

 

Penelaahan bangkitan lalu lintas ini adalah bagian yang amat penting dalam 

proses perencanaan perangkutan. Dengan mengetahui bangkitan lalu lintas, 

maka jumlah perjalanan tiap zone pada masa yang akan datang dapat 

diperkirakan. 

 

Setiap pepergian pasti mempunyai asal, yaitu zone yang menghasilkan 

pelakunya dan tujuan, yaitu zone yang menarik pelaku pepergian itu. Secar 

sederhana dapat dianggap bahwa pepergian pada umumnya diawali dari 

tempat tinggal dan diakhiri ditempat tujuan. Jadi ada dua pembangkit lalu 

lintas, yaitu tempat tinggal sebagai produsen pepergian, bukan tempat tinggal 

sebagai konsumen. Tentu saja ada kebalikan pepergian. Selain itu, pepergian 

dari asal ke tujuan selalu mempunyai lintasan. 

 

Istilah produksi lalu lintas digunakan untuk menyatakan bangkitan lalu lintas 

zone peubahan, dan tarikan lalu intas untuk zone bukan perumahan. 

Sekarang jelaslah kaitan antara penyebab lalu lintas dan tata guna lahan 

(disini berupa zone perumahan dan bukan perumahan). 
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Banyaknya lalu lintas dan pepergian antar zone selalu bertambah karena 

prasarna hubunganpun terus menigkat, misalnya pembuatan jalan baru dan 

penataan jumlah kendaraan. Pada hakikatnya, usaha meningkatkan 

prasarana dan sarana adalah jawaban atas kebutuhan perhubungan antar 

zone. Disamping itu sering pula timbul satu-dua zone lain yang memperoleh 

manfaat daripadanya. 

 

Tambahan jumlah lalu lintas ini dapat dipilah atas tiga bagian (a) tambahan 

wajar lalu lintas yaitu akibat bertambahnya penduduk dan kendaraan; (b) lalu 

lintas bangkitan, yaitu tambahan akibat perkembangan kepentingan sebagai 

akibat bertambahnya kesempatan melakukan perjalanan; dan (c) 

perkembangan lalu lintas, tamabahan akibat adanya jalan baru (Overgaard, 

1966, 25). Gambar 4.1 menunjukan bagaimana lalu lintas bertambah pada 

jalan yang ditata. Jumlah seluruh lalu lintas tersusun dari tiap komponennya, 

yakni lalu lintas yang telah ada, tambahan wajar, bangkitan dan 

perkembangan. 
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Gambar 4.1. Perkembangan lalu lintas pada jalan bar u atau jalan yang 

ditata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kemacetan lalu lintas dikawasan kota menyebabkan sejumlah pemilik mobil 

memilih berjalan kaki daripada menggunakanmobilnya untuk pepergian jarak 

dekat. Yang lain memilih bersepeda karena tak tersedia cukup pelataran 

parkir mobil ditempatnya bekerja. Jalan yang baru selesai dibangun biasanya 

menarik sebagian dari mereka untuk menggunakannya; dikatan jalan baru 

telah membangkitkan lalu intas. 

 

Sukar sekali menaksir melalui lalu lintas bangkitan dan pada umumnya 

taksiran ini berkisar antara 5% sampai 25%, berdasarkan pertimbangan 

kerekayasan. Sebagai contoh, kita tinjau keadaan di Inggris M1, jalan mobil 

pertama, ditaksir berisi hampir 30% lalu lintas bangkitan. Berbeda dengan 

jalan mobil diluar kota, angka jarang terwujud didalam kota. Contoh lain pada 

jalan elah Newton diperkirakan lalu lintas bangkitan sebesar 15% (Wells, 

1970, 103). 
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4.2 Lintas perjalanan 

 

Perjalanan yang dibangkitkan oleh suatu zone tidak selalu bergerak langsung 

menuju akhir. 

 

Perjalanan ini mungkin sekali harus melalui tujuan antara, yang dapat 

diartikan sebagai kebutuhan semu. Gambar 4.2 menunjukan wujud 

perjalanan dari zone 1 ke zone 2, misalnya yang dilakukan masyarakat Depok 

yang bekerja di Jakarta. Perjalanan dari zone 1 ke zone 3 dilakukan karena 

kebutuhan untuk mengganti kendaraan, dapat ditempuh dengan kendaraan 

pribadi atau kendaraan umum. Perjalanan dari zone 3 ke zone 2 

menggunakan kereta api menuju tujuan akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Kebutuhan Semua Perjalanan 
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Menurut konsep diatas, yang dimaksud dengan perjalanan adalah gerak 

pindah dari tempat asal ke tujuan, atau disebut perjalanan searah. Dengan 

sendirinya perjalanan menurut konsep A – T tersebut hanya menhasilkan lalu 

lintas searah, sedangkan pada saatnya pasti ada perjalanan balik dari T ke A.  

 

Nordquist mengemukakan konsep perjalanan sebagai gerak pindah penuh 

yang tujuan akhirnya samam dengan titik asal (A = T), seperti disajikan dalam 

gambar 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Perjalanan Sederhana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Perjalanan ganda 

 

 

Gambar 4.3. Perjalanan menurut Nordquist (Overgaard , 1966, 26) 
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Bila guna lahan, penduduk dan ciri khas perangkutan yang mempengaruhi 

permintaan perjalanan diketahui, maka ketiga hal tersebut dapat 

diproyeksikan ke tahun rencana untuk menaksir besarnya dan macamnya 

permintaan perjalanan. 

 

Dalam penelaahan, lalu lintas yang dihasilkan oleh zone permukiman (baik 

sebagai asal maupun tujuan) biasanya ditelaah secara terpisah dari bangkitan 

yang dihasilkan oleh kegiatan berakhir bukan rumah (tempat kerja atau 

berbelanja). Istilah produksi lalu lintas digunakan untuk menyatakan 

bangkitan lalu lintas zone permukiman dan tarikan lalu lintas untuk bangkitan 

lalu lintas yang berakhir pada zone bukan permukiman. 

 

Menaksir lalu lintas dilakukan secara terpisah dengan maksud agar kombinasi 

lalu lintas yang berbeda-beda dapat dikaji ulang baik pada tahap pembagian 

lalu lintas, misalnya kombinasi lalu lintas yang dilakukan seseorang 

sepanjang hari dari rumah ketempat kerja, dari tempat kerja ke tempat wisata 

dan dari tempat wisata kembali kerumah. 

 

4.3 Peubah penentu bangkitan lalu lintas 

 

Ada 10 faktor yang menjadi peubah penentu bangkitan lalu lintas (Martin, B, 

1966, 39 – 74) dan semuanya sangat mempengaruhi volume lalu lintas serta 

penggunaan sarana perangkutan yang tersedia. Kesepuluh faktor tersebut 

adalah sebagai berikut : 
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4.3.1. Maksud perjalanan 

 

Maksud perjalanan merupakan ciri khas sosial atau tujuan perjalanan. 

Sekelompok orang yang melakukan perjalanan bersama-sama (misalnya 

dalam satu kendaraan umum) bisa jadi mempunyai satu tujuan yang sama, 

tetapi maksud mereka mungkin saja berbeda-beda, misalnya ada yang 

hendak bekerja, berbelanja atau berwisata. Jadi maksud perjalanan 

merupakan peubah yang tidak sama rata dalam suatu kelompok perjalanan. 

 

4.3.2. Penghasilan keluarga 

 

Penghasilan merupakan ciri khas lain yang bersangkutan dengan perjalanan 

seseorang. Peubah ini kontiue walupun terdapat beberapa golongan 

penghasilan. Penghasilan keluarga berkaitan erat sekali dengan pemilikan 

kendaraan. 

 

4.3.3. Pemilikan kendaraan 

 

Ciri khas sosial yang ketiga inipun merupakan peubah kontinue. Pemilikan 

kendaraan umumnya erat sekali berkaitan dengan perjalanan (per unit rumah) 

dan juga dengan kerapatan penduduk, penghasilan keluarga dan jarak dari 

PKK. 

  

4.3.4. Guna lahan di tempat asal 

 

Faktor ini merupakan ciri khas pertama dari serangkaian ciri khas fisik. 

Karena guna lhan di tempat asal tidak samam, maka peubah ini tidak 

kontinue, walupun kerapatan penggunaan lahan bersifat kontinue. 

 

Mempelajari tata guna lahan adalah cara yang baik untuk mempelajari lalu 

lintas sebagai akibat adanya kegiatan selama hal tersebut terukur, konstan 

dan dapat diramalkan. 
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4.3.5. Jarak dari PKK 

 

Faktor jarak ini merupakan peubah kontinue yang berlaku bagi lalu lintas 

orang maupun kendaraan. Faktor ini juga berkaitan erat dengan kerapatan 

penduduk dan pemilikan kendaraan. 

 

4.3.6. Jauh perjalanan 

 

Jauh perjalanan merupakan ciri khas alalmi yang lain. Peubah inipun kontinue 

dan bergantung pada macam sarana (moda) perjalanan. Faktor ini sangat 

perlu diperhatikan dalam mengukur penentuan lahan dan kecenderungan 

meminimumkan jarak serta biaya bagi lalu lintas maupun kendaraan. 

 

4.3.7. Moda perjalanan 

 

Moda perjalanan dapat dikatakan sisi lain dari maksud perjalanan yang 

seiring bila digunakan untuk mengelompokan macam perjalanan. Peubah ini 

tergolong ciri khas fisik, tidak kontinue dan merupakan fungsi dari peubah lain. 

Setiap moda mempunyai tempat khusus pula perangkutan kota serta 

mempunyai beberapa keuntungan disamping sejumlah kekurangan. 

 

4.3.8. Penggunaan kendaraan  

 

Peubah ini merupakan fungsi tujuan perjalanan, penmghasilan, pemilikan 

kendaraan dan jarak ke PKK. Penggunaan kendaraan dinyatakan dengan 

jumlah (banyaknya) orang perkendaraan. 

 

4.3.9. Guna lahan di tempat tujuan 

 

Faktor ini adalah ciri khas fisik yang terakhir yang pada hakikatnya sama saja 

dengan guna lahan di tempat asal. 
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4.3.10. Saat 

 

Ciri khas terakhir adalah saat yang merupakan peubah kontinue. Pengaruh 

saat kurang diperhatikan dalam studi perangkutan di masa lalu, tetapi 

sekarang memegang peranan penting. Prosedur umum adalah menentukan 

volume lalu lintas dalam waktu 24 jam selama hari kerja, dan menentukan 

prosentasi volume lalu lintas tertentu pada jam padat ketimbang menelan ciri 

khas perjalanan jam tertentu. 

 

4.4 Menghitung bangkitan lalu lintas 

 

Jumlah lalu lintas bergantung pada kegiatan kota yang dapat dikelompokan 

ke dalam berbagai jenis, karena seperti telah dikemukakan, lalu lintas terjadi 

karena akibat adanya kebutuhan manusia untuk saling berhubungan dan 

berpindah tempat. Kegiatan manusia sungguh amat rumit dan beraneka 

ragam sehingga sangat sulit (kalau tidak dapat dikatakan tidak mungkin) 

menghitung jumlah lalu intas secara langsung atau umumnya digunakan cara 

perhitungan tidak langsung. 

 

 

Perhitungan ini merupakan suatu model yang menggambarkan kenyataan 

sebaik mungkin (mendekati kenyataan sebenarnya). Besarnya lalu lintas 

dikaitkan dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya dan kemudian 

dinyatakan dalam hubungan mamtematika sebagai berikut : 

 

θt.m.p = a0 + a1x1 + a2x2 + ... + anxn 

θ = jumlah lalu lintas (t, m, p menunjukan waktu, macam 

kendaraan dan maksud tujuan) 

 x1 = peubah penentu 

 a1 = koefisien regresi (i = 0,1, ....., n) 

 

Yang penting dalam meneliti pola perangkutan adalah pemilihan peubah 

bebas terutama dari segi praktisnya dalam mengumpulkan data statistik. 
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Menyempurnakan model dengan memasukan tambahan peubah bebas yang 

dalam survey harus dicari besarannya, tidak begitu saja dapat dibenarkan 

karena bergantung pada ketepatan atau kebenaran tambahan data itu. Selain 

itu, belum tentu besaran tambahan tersebut dapat ditaksir. 

 

Bagi suatu kota besar atau metropolitan mungkin ada gunanya 

mengelompokan pepergian berdasarkan tingkat pendapatan atau 

penghasilan agar kewatakan (karakteristik) tertentu suatu bagian kota dapat 

dibesarkan. Di kota lain mungin lebih baik membedakan pepergian untuk 

wisata akhir minggu sebagai jenis pepergian yang khusus, daripada 

mencampurkannya untuk kepentingan sosial atau wisata yang lain. 

 

Sementara itu, di kota kecil yang berpenduduk 200.000 an jiwa, perjalanan 

yang terbesar mungkin untuk menuju tempat kerja (Hutchinson, 1974, 33). 

 

Faktor yang mempengaruhi produksi pepergian itu adalah kondisi sosial 

ekonomi seperti banyaknya keluarga yang bekerja dan penghasilan keluarga 

(atau sesuatu yang mencerminkan penghasilan keluarga seperti pemilikan 

kendaraan), pola guna lahan dan pembangunannya, serta daya hubung 

(Daniel & Warners, 1980. 187-8). Produksi pepergian dapat dihitung 

berdasarkan persamaan bangkitan lalu lintas: 

 

Y = k + b1x1 + b2x2 + ... + bnxn 

 

Y = jumlah pepergian 

xn = peubah bebas seperti jumlah mobil dalam keluarga, banyaknya 

anggota keluarga dan sebaginya 

bn = koefisien 

k = tetapan 
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Sementara itu, faktor yang mempengaruhi tarikan pepergian kebanyakan 

dikaitkan dengan luas lantai kerja. 

Contoh: 

PKK Vancouver 

Pepergian zone = 1,560 + 14,322X1 + 10,534X2 + 3,67X3 

 

X1 = luas lantai perdagangan eceran dalam ribuan kaki kuadrat 

X2 = luas lantai jasa pelayanan dan kantor dalam ribuan kaki kuadrat 

X3 = luas lantai manufaktur dan perdagangan borongan dalam ribuan kaki 

kuadrat (Hutchinson, 1978, 35) 

 

4.5 Model penaksiran lalu lintas 

 

Denagn model penaksiran lalu lintas kita berusaha menaksir volume lalu 

lintas orang maupun kendaraan pada masa yang akan datang. Ada tiga 

macam pendekatan yang biasa digunakan (Krueckeberg, 1974, 339-41). 

 

4.5.1 Proyeksi sederhana dari kecenderungan masa la lu 

 

( Tijkl) t + n = rn (Tijkl) t 

 

Tijkl = volume lalu lintas dari i ke j menggunakan moda k melalui lintas l 

t = waktu kini 

t + n = waktu yang akan datang 

rn = laju perubahan 

 

Kelamahan cara ini adalah karena terlalu sederhana dan taksiranya terlalu 

kasar. 
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4.5.2 Tijkl dipilah-pilah dalam beberapa komponen 

 

Sejumlah langkah yang dilakukan: 

 

a. Ti ditaksir lebih dahulu. Model yang digunakan adalah model bangkitan 

lalu lintas, yakni memproyeksikan volume lalu lintas yang dibangkitkan 

oleh tiap tempat. Bentuknya serupa dengan perumusan diatas: 

 

T’ = F . T 

     I’    M’    U’ 
F  = ---- . ------- . ------- 
     I    M    U 
 

 

 

T’ = banyaknya pepergian pada masa yang akan datang 

T = banyaknya pepergian pada masa kini 

I’ = jumlaj penduduk pada masa yang akan datang 

I = jumjlah penduduk pada masa kini 

M’ = banyaknya kendaraan pada masa yang akan datang 

M = banyaknya kendaraan pada masa kini 

U = penggunaan kendaraan pada masa kini 

U’ = penggunaan kendaraan pada masa yang akan datang 

 

Bentuk di atas didasarkan pada kenyataan bahwa banyaknya pepergian 

atau perjalanan berkaitan erat dengan kegiatan penduduk. 

 

b. Menhitung proporsi bangkitan lalu lintas dari i yang menuju j (Tij) 

sebagai funsi Ti dan ciri khas zone j. Hasilnya adalah jumlah volume 

lalul intas yang berasal dari i menuju j. Tahap ini menghasilkan apa 

yang disebut pembagian atau sebaran lalu lintas. 
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c. Selanjutnya dihitung bagaimana lalul intas dari i ke j terbagi di antara 

berbagai macam moda angkutan k, misalnya angkutan pribadi dan 

angkutan umum. Model ini disebut model pembagian moda. 

 

d. Akhirnya dihitung bagian (proporsi) volume lalu lintas dari i ke j yang 

menggunakan k yang malalui lintas 1 yang menhubungkan i dengan j 

disebut model pembebanan. 

 

 

 

 

 

4.5.3 Taksiran empiris 

 

Hi
α + Sj

β 

Model gravitasi  Tij = K ------------------------ 

    Dij
r 

 

Tij = volume lalu lintas dari i ke j 

Hi = jumlah pelaku pepergian pada zone i 

Sj = jumlah kesempatan pada zone j 

Dij = ongkos perjalanan dari i ke j 

αβr = tetapan empiris ----- bobot 

 

model ini dapat digunakan untuk menaksirkan lalu lintas yang dihasilkan oleh 

berbagai jeis pusat kegiatan yang melatani kebutuhan barang maupun jasa, 

sedangkan kehendak masyarakat untuk memilih tujuan adalah bebas. Jenis 

pusat kegiatan misalnya pusat perbelanjaan, perpustakaan, rumah sakit, 

pusat hiburan, taman dan lain-lain. Untuk harga perubahan Hi, yaitu jumlah 

pelaku lalu lintas di i dapat dipergunakan jumlah penduduk atau kepala 

keluarga di i. Ukuran yang digunakan bagi perubah Sj bergantung pada jenis 

ukuran luas lantai pelayanan pusat perbelanjaan yang bersangkutan. 

 

Bangkitan 
Ti 

Sebaran 
Tij 

Pembagian moda 
Tijk 

Pembebanan 
Tijkl 
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V. Pembagian Lalu Lintas (traffic Distribution) 

 

Lalu lintas yang dibangkitan oleh suatu zone alan disalurkan kesejumlah zone 

lain dan ini dikenal sebagai lalu lintas antar zone atau pembagian lalu lintas. 

Selanjutnya, orang memilih macam kendaraan yang akan digunakan untuk 

melakukan perjalanan yang dimaksud. Lalu lintas antar zone ini tidak 

mengandung arti pembagian macam kendaraan (Dickey, 1975, 182), 

malinkan semata-mata meliputi asal dan tujuan pepergian. 

Dalam proses perencanaan perangkutan , taksiran lalu lintas antar zone 

biasanya merupakan tahap kedua, meskipun tidak jarang hal ini baru muncul 

pada tahap ketiga. Tujuan utama menaksir lalu lintas antar zone adalah 

mendapatkan gambaran bagaimana seluruh pepergian yang berasal dari tiap 

zone asal terbagi kesemua zone tujuan. Setelah hal ini diketahui, dapat 

diambil langkah-langkah kbijaksanaan untuk mempengaruhi atau mengubah 

pembagian yang tidak dikehendaki atau merancang jaringan jalan guna 

menampung volume lalu lintas taksiran tersebut diatas. 

 

Ada beberapa teknik atau model perhitungan pembagian lalu lintas, dan yang 

banyak dikenal adalah model pertumbauhan, model gravitasi dan intervening 

oppurtunities models. Model yang terakhir tidak banyak digunakan karena 

perhitungan dianggap janggal (Meyer & Miller, 1984, 250). 

 

Dalam kaitan dengan dasar pemikiran rasional lalu lintas antar zone, ada 

serangkaian aturan (trip-conversation rules) yang seyogyanya berlaku bagi 

semua model pembagian lalu lintas. Aturan tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Tarikan : Σ Tij = Aj        (1) 
 
Produksi : Σ Tij = oi        (2) 
  i 
 
Jumlah pepergian : Σ  Σ  Tij = T = Σ Aj j = Σ oi    (3) 
   i   j            i        j 
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Dengan kata lain : 

 

1. Jumlah seluruh pepergian antara zone i dan j bagi semua zone tujuan 

adalah sama dengan jumlah seluruh tarikan ke zone j. 

 

2. Jumlah seluruh pepergian antara zone i dan j bagi semua zone tujuan 

adalah sama dengan jumlah seluruh produksi dari zone i. 

 

3. Jumlah seluruh pepergian antar zone i dan j adalah sama dengan 

jumlah seluruh pepergian diseluruh daerah telaah, yang sama dengan 

jumlah selurh pepergian yang dihasilkan oleh semua zone asal 

(Stopher & Meyburg, 1975, 126). 

 

5.1 Model lalu lintas antar zone 

 

5.1.1 Garis keinginan (model grafik) 

 

Salah satu model penggambaran lalu lintas antar zone adalah dengan 

menggunakan garis tujuan pepergian, yaitu semua garis yang menhubungkan 

tempat asal dan temapt tujuan pepergian. 

 

Keterangan mengenai asal dan tujuan pepergian diperoleh dari sigi yang 

dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya wawancara, penyebaran 

kartu pos. Sigi pinggir jalan dan lain-lain. Sigi ini dinamakan sigi asal tujuan 

atau sigi A-T. 

 

Gambar 5.1 adalah contoh penggambaran garis keinginan, dinyatakan 

dengan garis atau pita A-T, menunjukan asal dan tujuan, sama sekali tidak 

menunjukan lintasan. Lebar pita menunjukan besar volume lalu lintas. 

 

Kesulitan menggambarkan garis keinginan adalah dalam hal agregasi atau 

penjumlahan dan penyajian rupawi. Sebagai contoh masalah agregasi, kita 

ambil daerah metropolitan penduduk 5 juta jiwa. Data ini memberikan satu 

informasi saja, yaitu suatu kota dengan jumlah penduduk. 
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Bila daerah tersebut kita bagi 2, pusat kota dan pinggiran, maka yang kita 

ketahui menjadi dua kali lebih banyak kita tidak dapat membandingkan kedua 

tempat tersebut. Bila daerah tersebut kita bagi empat maka kita mengetahui 

lebih banyak lagi, dan spekulasipun dapat lebih banyak dilakukan. Jadi, 

semakin banyak zone kita lakukan, semakin banyak pula yang kita ketahui, 

tetapi semakin pelik menggambarkan data perjalanan dan semakin rumit pula 

analisa. Padahal belum tentu diperlukan data serinci itu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar8.1 Asal – Tujuan lalu lintas kota Madya Band ung 1979, menggambarkan 

volume kendaraan setiap jam pada hari biasa (Direkt orat Bina Marga, Departemen 

Pekerjaan Umum) 
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Kesulitan penyajian semata-mata adalah kesulitan teknis. Mula-mula sulit 

menentukan pemusat batas dan besar setiap zone, kemudian sulit 

menentukan pemusat zone sebagai titik awal atau akhir perjalanan. Kesulitan 

selanjutnya adalah tumpang tindihnya garis keinginan yang menggambarkan 

lalu lintas zone, yang mungkin dilihat bersama-sama dalam satu peta. 

 

5.1.2 Matriks pepergian (model matematika) 

 

Cara kedua untuk menggambarkan lalu lintas antar zone adalah dengan 

perjalanan sebagai berikut. 

 

Tabel 5.1. Matriks pepergian 

Ke Zone 

Dari zone 
1 2 j n  

1 
2 
n 
Tij 

T1 – 1 

T2 – 1 

Tj – 1 

A1 

T1 – 2 

T2 – 2 

Ti – 2 

A2 

T1 – j 

T2 – j 

Ti – j 

Aj 

T1 – n 

T2 – n 

Ti – n 

An 

G1 

G2 

Gi 
 

 

Tij = jumlah pepergian dari zone i ke zone j 

Aj = jumlah seluruh pepergian ke zone j 

Gi = jumlah seluruh pepergian dari zone i 

n = banyaknya zone 

 

Seperti telah dikemukakan, pepergian yang dibangkitkan oleh suatu zone 

akan tersalur ke zone lain. Tuntutan atau kebutuhan pepergian antarzone ini 

harus lebih dahulu diketahui agar sistem perangkutan dapat berhubungan 

dengan baik antar tiap kota. Dalam menggali keterangan dari hasil sigi diats, 

perlu dingat dua hal pokok yang membatasi hasi sigi, yaitu (1) data yang 

diperoleh adalah data sesaat, suatu catatan yang tidak selalu berlaku pada 

setiap saat karena lalu lintas selalu berubah dan (2) sigi tidak dapat dilakukan 

secara menyeluruh melainkan hanya dengan mengubah teknikpengambilan 

sampel. 
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5.2 Menghitung pembagian volume lalu lintas 

 

Volume lalu intas antarzone dapat dipandang terdiri atas dua bagian, yaitu 

dari zone i ke j dan sebaliknya. 

 

Tij = Ti – j + T j – i 

Tij = volume lalu lintas antara i dan j 

Ti – j = banyaknya lalu lintas dari i ke j 

Tj – i = banyaknya lalu lintas dari j ke i 

 

Menghitung lalu lintas antarzone dapat dilakukan dengan dua cara (1) dengan 

model langsung, yaitu menhitung banyaknya lalu lintas antara dua zone; dan 

(2) dengan model taklangsung, yaitu melihat pembagian lalu llintas yang 

dibangkitkan oleh suatu zone ke zone lainnya. 

 

Model langsung menghasilkan gambaran lalu lintas antarzone seperti telah 

dipaparkan dimuka, yaitu garis pepergian dan/atau matriks pepergian. 

 

Model tak langsung pada umumnya menggunakan model mamtematika dan 

digunakan untuk menaksir pembagian lalu lintas dimasa yang akan datang. 

 

5.2.1 Model faktor pertumbuhan 

 

Cara ini didasarkan pada pengertian sederhana, yaitu bahwa volume lalu 

lintas suatu zone di masa datang adalah kelipatan dari volume lalu lintas 

masa kini. 

 

Ti
* = Fi – Ti 

Ti
* = volume lalu lintas dimasa yad, ke zone i 

Ti = volume lalu intas sekarang ke zone i 

Fi = faktor pertumbuhan zone i 
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Salah satu cara untuk memperoleh angka fakyor pertumbuhan adalah 

sebagai berikut: 

     I’   M’ U’ 
Fi = ---- -----    ---- 
     I   M U 
I' 
-- = nisbah jumlah penduduk dimasa yang akan datang dan sekarang 
I 

M’ 
-- = nisbah kepadatan kendaraan di masa yang akan datang dan 
sekarang 
M 

U’ 
-- = Nisbah penggunaan kendaraan dimasa yang akan datang dan 

sekarang 
U  untuk kepentingan dari atau ke zone yang bersangkutan 
 
Dari kedua rumus ini jelaslah bahwa taksiran volume lalu lintas di masa yang 

akan datang, didasarkan pada beberapa faktor perkembangan, yaitu faktor ini 

dapat beragam, sesuai dengan ciri khas fisik, sosial dan ekonomi daerah 

yang bersangkutan. 

 

Dari persamaan (1) dapat dijabarkan : 

 

 Fi = Ti
* / Ti atau 

 Fi = Σ Ti
*/Ti, dan didefinisikan bahwa: 

 Ti  = Σ Tij 

 

a. Model faktor tunggal 

 

Model ini menggangap hanya ada satu faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan daerah yang ditelaah dan penafsiran pepergian antara dua 

zone dilakukan dengan mengendalikan pepergian antara dua zone dilakukan 

dengan mengendalikan pepergian antarzone dengan faktor pertumbuhan 

tersebut. Secara matematika, model ini dirumuskan sebagai: 

 

Tij* = Yij
0 . F0 
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Stoper & Meyburg memberikan contoh perhitungan dengan modal faktor 

tunggal: Suatu daerah terdiri dari atas 4 zone, masing-masing dengan 

produksi pepergian 40, 32, 38, 38. Kemudian pepergian berkembang di 

masing-masing zone menjadi 80, 48, 114, 38. Bagaimana lalu lintas 

kemudian terbagi dari masing-masing zone ke setiap zone. 

 

TA° = 40 A.  12  B. TB°= 32 

TA* = 80      TB* = 48 

FA° = 2,0  18    F B° = 1,5 

 

       10        6 

     

   14 

TC°= 38      TD° = 38 

TC* = 114 C.  14  D. TD* = 38 

FC° + 3,0      FD°= 1,0 

 

 

 

Tij* = Yij
0 . F0 

      Tij*  80 + 48 +114 + 38    
F = -------      = --------------------------- = 1,89 
      Tij°  40 + 32 + 38 + 38  
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Tabel 5.2 Perhitungan model faktor tunggal 

Zone P°T ij° Tij 
    ij° 

Tj 

i j 

A 
A 
A 
B 
B 
C 
D 

B 
C 
D 
C 
D 
D 

1.89 (12) 
1.89 (10) 
1.89 (18) 
1.89 (14) 
1.89 ( 6) 
1.89 (14) 

22,7 
18,9 
34,0 
26,5 
11,3 
26,5 

 
75,6 

 

Tabel 5.3 pepergian antar zone 

Zone A B C D  

A 
B 
C 
D 

0 
23 
19 
34 

23 
0 

26 
11 

19 
27 
0 
27 

34 
11 
27 
0 

76 
61 
63 
72 

 

Ternyata hasil perhitungan amat menyimpang dari kenyataan, lagi pula 

perhitungan dapat diperbaiki dengan cara mengulang percobaan. Kelemahan 

dasar inilah yang menyebabkan model ini tidak digunakan yang kemudioan 

menuntun kita kepada model faktor pertumbuhan yang lebih andal, yakni 

model rata-rata. 

 

b. Model faktor rata-rata 

 

Cara a masih kasar sehinggga mungkin sekali taksiran meleset jauh. Untuk 

mendekati harga sebenarnya, faktor perkembangan diperhalus dengan cara 

mencari harga faktor perkembangan rata-rata antara zone i dan j. Model ini 

dinyatakan dengan rumus berikut: 

    Fi + Fj 
Tij = tij ------------- 
        2 
      Ti  Tj 
Fi = ------, Fj = -------- 
      tij   tj 
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Tij = lalu lintas kendaraan di masa yang akan datang, dari zone i ke zone j. 

tij = lalu lintas kendaraan sekarang 

Ti, Tj = lalu lintas kendaraan dimana yang akan datang dari zone i atau ke zone j. 

 

n       n 
Σ Tij = Ti =  Σ Tij = Tj 
j =1       j=1  
 
ti, tj = lalu lintas kendaraan sekarang, dari zone i atau ke zone j 
 
 
n       n 
Σ Tij = Ti =  Σ Tij = Tj 
j =1       j=1  
 
i, Fj = faktor perkembangan zone i, j. 
 
Cara ini lebih diperluas melalui proses hitung ulang sebagai berikut:: 
 
     (Ti) tg  (Tj) tg 
Fi

1 = -----------, Fi
1 = ------------ 

       Ti       Tj 

 

(Ti) tg, (Tj) tg  = lalu lintas kendaraan yang berasal dari zone i atau menuju zone 

j dimasa yang akan datang (menurut taksiran bangkitan lalu 

lintas). 

Fi
1, Fj

1 = faktor pengulangan yang diperlukan dalam proses pendekatan. 

Ti   = (Ti) tg, atau (Tj) tg. 

 

Setelah pendekatan tahap 2, maka 

  (Fi
1 + Fj

1) 
Tij

1 = Tij ------------------- 
           2 
 

Proses ini diulang tersu sehingga faktor pengulangan Fi1 Fj1 mendekati harga limit 1 

(Martin, dkk, 1966, 129-30). 

 

Stoper & Meyburg (1975, 134 – 5) mengemukakan contoh penerapan model faktor 

rata-rata sebagai berikut: 

 

         (Fi
0 + Fj

0) 
Tij

1 = Tij --------------- 
    2 
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 80    48 
FA° = ----- = 2,0  FB° = ----- = 1,5 
 40    32 
  

114    38 
FC° = ---- = 3,0  FD° = ----- = 1,0 
 38    38 
 

Tabel 5.3 Putaran perhitungan 

a. Putaran 1 

Zone 1 F i
0 + Fj

0 
Tij

1 = Tij ------------- 
           2 

Tij
1 Tj

1 Fj
1 

i j 

A 
A 
A 
B 
B 
A 

B 
C 
D 
C 
D 
D 

12 (2+1,5) / 2 
10 (2+3) / 2 
18 (2+1) / 2 

14 (1,5+3) / 2 
6 ( 1,5+1) / 2 
14 (3+1) / 2 

21 
 

27 
31,5 

7,5 
28 

 
25 
73 
 

60 
84,5 
62,5 

 
1,095 

 
 

0,80 
1,349 
0,608 

 

Pembagian A B C D T i
1 Fi

1 

A 
B 
C 
D 

- 
21 
25 
27 

21 
- 
31,5 
7,5 

25 
31,5 
- 
28 

27 
7,5 
28 
- 

73 
60 
84,5 
62,5 

80/73 = 1,095 
48/60 = 0,80 
114/84,5 = 1,349 
38/62,5 = 0,608 
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b. putaran 2 

Zone 1 F i
1 + Fj

1 
Tij

2 = Tij ------------- 
           2 

Tij
2 Tj

2 Fj
2 

i j 

A 
A 
A 
B 
B 
A 

B 
C 
D 
C 
D 
D 

21(1,095+0,8) / 2 
25 (1,095+1,349) / 2 
27 (1,095+0,349) / 2 
31,5 (0,80+1,349) / 2 
7,5 (0,80+0,608) / 2 

28 (1,349+0,608) / 2 

18,9 
30,55 

23 
33,831 

5,3 
27,4 

 
 

73,45 
 

59,031 
91,781 

 
 

1,089 
 

0,813 
1,242 
0,682 

 

  

5.2.2 Model gravitasi 

 

Model gravitasi diturnkan dari konsepsi fisika tentang daya tarik menarik 

antara dua kutub magnetik. Dalam hal lalu lintas antarzone, maka yang 

dimaksud dengan kutub magnet adalah zone lalu lintas. Perumusan 

matamatika model gravitasi adalah : 

 

ƒ12 = GM1N2 / d212 

ƒ12 = daya tarik antara zone 1 dan zone 2 

M1 = massa zone 1 

M2 = massa zone 2 

d12 = jarak antara zone 1 dan 2 

G = tetapan gravitasi 

 

Pallin menggunakan analogi ini dalam pergerakan lalul intas denagn rumusan: 

 

Tij = K. Pi. Pj (Rij)
n 

Pi, Pj = jumlah penduduk di zone i dan j 

Rij = jarak antara i dan j 

K, n = tetapan (1 < n < 2) 

Tij = gerakan searah dari i ke j (Stoper & Meyburg ,1975, 140). 
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Rumusan di atas menimbulkan beberapa persoalan pokok, yakni : 

 

a. Model ini tak dapat sepenuhnya patuh terhadap aturan konservasi lalu 

lintas. Aturan pertama ditunjukan dengan rumus: 

 

Σ Tij = KPi Σ { Pj (Rij) 
–n

 } = Oi 
j           j 
 

Tetapan 

  Oi 
K = ------------------------- 

 PiΣ [ Pj (Rij) 
–n

 ]  
    j  

 

Aturan kedua ditunjukan dengan rumus : 

 

Σ Tij = KPj Σ { Pj (Rij) 
–n

 } Aj 
i           i 
 

Tetapan 

 

  Aj 
K = ------------------------- 

 PiΣ [ Pj (Rij) 
–n

 ]  
    i  

 

Jadi jelaslah bahwa analogi ini berlaku bila ada kondisi nisbi terbatas, 

misalnya : 
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Aj   =  Oi 

---      ----- dan Σ [ Pj (Rij) 
–n

] = Σ [ Pi (Rij) 
–n

] 

Pi  Pi    j         i 
 

b. Jumlah pepergian antara dua zone cenderung ditaksirkan lebih banyak 

bagi zone padat penduduk dan ditaksirkan lebih rendah bagi zone 

jarang penduduk. 

 

c. Dalam praktek tidak mungkin memperoleh nilai tunggal bagi pangkat n, 

karena nilai akan berubah, bergantung pada jarak perjalanan dan ciri 

khas pepergian (Stopher & Meyburg, 1975, 141). 

 

Catatan: 

 

1. Interaksi daerah i dan j bukanlah konsep simetris, misalnya bahwa 

‘aksi’ daerah j atas daera i tidak sama dengan ‘aksi’ daerah i atas j; 

2. Ukuran atau nilai Oj + Di mungkin berbentuk fungsi tersendiri, 

misalnya : 

Di = aiXi1 + a2Xi2 + a3Xi3 + ............. 

3. Macam atau sifat faktor k i dan 1 j harus dibedakan penuh Oj dan Dj; 

4. Bentuk fungsi jarak dapat bermacam-ragam. Fungsi yang umum 

digunakan adalah : 

 

F ( dij ) = dij 
–y 

F ( dij ) = e-β dij 

F ( dij ) = dα ij e
-βdij 
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Setiap bentuk di atas mewakili atau ,emunjukan hipotesis lebih lanjut perihal 

interaksi antara daerah i dan j (Oppenkeim, N, 1980, 115 – 5). 

 

a. Kendala tunggal 

Bentuk ini dinyatakan dengan rumus matematika : 

Wij = ki lj Oj Dj F ( dij)        (1) 

Wij = pekerjaan ulang-alik yang bekerja di j dan bertempat tinggal di i. 
Oj = kemampuan daerah j memproduksi pekerja → (Ej) 
Di = kemampuan derah i menerima pekerjaan → (Pi) 
Apabila 

F (dij) = dij
-1 

Ki = 1, maka W ij = lj Ej Pi dij
-1       (2) 

Model ini disebut one way distribution model atau production cinstrained. 

Kendala tempat kerja ke 1 
W11 + W21 + ... + Wi1 + ...Wn1 = Σ     W i1 = E1 
         i = 1 
kendala tempat kerja ke 2 
W12 + W22 + ... + Wi2 + ...Wn2 = Σ W i2 = E2 

Kendala kerja j 
W1j + W2j + ... + Wij + ...Wnj = Σ     W ij = Ej     (3) 

 i = 1 

Substitusikan (2) → (3) 
I1 E1 P1 d11

-1 + I1 E1 P2 d21
-1 + ... I1 E1 Pi di

-1 + .. + I1 E1 Pn dn1
-1 = 

I1 E1 (P1 d11
-1 + P2 d21

-1 + Pi Di
-1 + ... + Pn dn1) 

-1 = E1 

Jadi : 
  1 
I1 = ----------------        (4) 
    Σn Pi dij

-1 
    i=1 

Substitusikan (4) → (2) 

  1    Pi dij
-1 

Wij = ------------- Ej Pi dij
-1 = Ej -------------     (5) 

  n         n 

 

Σ   Pi dij
-1   Σ Pidij

-1 

          i=1            i=1 
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Bila 

Pi dij
-1 

------------ = aij          (6) 
Σ Pi dij

-1 

Maka 

Wij = Ej aij 

Wj = Wi1 + Wi2 + ... + Wij + ... + Win = Σ Wij     (7) 
       j = 1 

Substitusikan (7) 

Wj ai1 E1 + ai2 E2 + ... + aij Ej + ... + ain En = Σ  aij Ej    (8) 
              j = i  

    n 
Wi = Σ  aij Ej  
            j = i 

 

Bentuk matriks 

W1   a11 a12 a13 ..a1j ..a1n  E1 
W2   a21 a22 a23 ..a2j ..a2n  E2 
W3   a31 a32 a33 ..a3j ..a3n  E3 
: 
: 
:     = 
Wi       a11 a12 a13 ..a1j ..a1n  E1 
: 
: 
: 
Wn1   a11 a12 a13 ..a1j ..a1n  E1 

 

Contoh model gravitasi kendala tunggal 

Daerah x dibagi dalam tiga sub daerah. Jumlah penduduk masing-masing 

(dalam ribuan) adalah P1 = 3,P2 = 2,P3 = 2. Kesempatan kerja (dalam ratusan) 

sampai dengan 5 tahun mendatang diketahui: 

E1 = 2,E2 = 3,E3 =4. 

Jarak antara subdaerah dinyatakan dalam tabel 5.5 
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Tabel 5.5 jarak antara zone (km) 

     j 

      i 

1 2 3 

1 
2 
3 

2 
8 
6 

8 
3 
4 

6 
4 
3 

 

Tabel 5.6 Perhitungan a ij 

(a) Pi 
---- 
dij 

     j 

      i 

 

1 

 

2 

 

3 

1 
2 
3 

3/2 
2/8 
2/6 

3/8 
2/3 
2/4 

3/6 
2/4 
2/3 

Jumlah 25/12 37/24 10/6 
 

       Pi dij
-1 

(b) aij = ------------ 
        Σi dij 

     j 

      i 

 

1 

 

2 

 

3 

 
1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

3/2 
-------- = 18/25 
25/12 
 
2/8 
-------- = 3/25 
25/12 
 
2/6 
-------- = 4/25 
25/12 

3/8 
------- = 9/37 
31/24 
 
2/3 
------- = 16/37 
37/24 
 
2/4 
------- = 12/37 
37/24 

3/6 
------- = 3/10 
2/4 
 
2/3 
------- = 3/10 
10/6 
 
2/3 
------- = 4/10 
10/6 
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Tabel 5.7 Jumlah pekerja Wij dari i subdaerah j yan g memilih tinggal di i 

Eij = Ej aij 

     j 

      i 

    

1 
2 
3 

2 (18/25) 
3 (4/25 ) 
2 (4/25) 
2 

3 (9/37) 
3 (19/37) 
3 (12/37) 
3 

4 (3/10) 
4 (3/10) 
4 (4/10) 
4 

3,37 
2,74 
2,89 
9 

 

b. Kendala ganda 

 

Rumus model gravitasi kendala ganda adalah: 

Tij = Ai Bj Oi Dj dij
-b 

Tij = pepergian antara zone i dan j 

Oi = banyaknya pepergian yang berasal dari zone i 

Dj = banyaknya pepergian yang menuju zone j 

Ai = (Σ Bj Dj dij
-b) -1 

Bi = (Σ Ai Oi dij
-b) -1 

 

Penambahan Bj akan menjamin keberlakuan dua kendala 

Σ Tij = Oi dan  Tij = Dj 

j      i 

 

           

 (Lee, C, 1974, 83) 

 

Perlu diingat bahwa di dalam Ai terkandung pengertian Bi dan di dalam Bj 

terkandung pengertian Aj. Ini berarti bahwa perhitungan harus dilakukan 

secara berulang dan prosedur perhitungannya ditunjukan dengan bagan 

berikut : 
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Bagan alir model gravitasi kendala ganda (Lee, C, 1973, 84) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitung Di dij 
-b 

Tentukan Ai = 1 

Hitung Bi setiap zone menggunkan nilai Ai, yang berlaku 

Hitung Ai setiap zone menggunkan nilai Bi yang berlaku 

Apakah nilai Ai berbeda dengan nilai sebelumnya 

Hitung kemungkinan interaksi antara setiap pasangan zone 

Prij = Ai Bi Di dij 
-b 

Hitung interaksi antara pasangan zone 

Tij = Oi Prij 

Ya 
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Contoh: 

 

Dengan menggunakan data pada tabel 5.5 dan tabel 5.8, langkah pertama 

adalah menghitung Dj dij bagi pasangan zone. 

Tabel 5.8 Jumlah pekerja dan kesempatan kerja 

zone Pekerja di 
Oi 

Kesempatan kerja 
Dj 

1 

2 

3 

8.800 

16.210 

18.990 

4.000 

8.000 

32.000 

 

Tabel 5.9 Perhitungan D j d ij -2 

     j 

      i 

 

1 

 

2 

 

3 

 
1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

4000 
-------- = 1000 
22 
 
4000 
-------- = 62.5 
82 
 
4000 
-------- = 111.11 
62 

8000 
------- = 125 
82 
 
8000 
------- = 888.89 
32 
 
8000 
------- = 500 
42 

32000 
--------- = 8888,89 
62 
 
32000 
--------- = 2000 
42 
 
32000 
--------- = 3999.50 
32 

 

Aio
o = 1 → Bj = (Σ Ai Oi dij 

-2) -1 

          1 
A1

o = 1 → B1
o = ----------------------------------------------------------- 

   1 x 8800 x 22 + 1x 8800 x 82 + 1 x 8800x62 

        = (1092) (10) -9 

 

              1 
A1 = -------------------------------------------------- 

        { ( 1092) 10-9 x 4000 } { 22 + 82 + 62} 

 

      1 
a2

o =  1 – 96 – B2
o = ---------------------------------------- = (593) (10) -9 

    (1x16210) (82 = 32 + 42) 
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     1 
 A2’ = ----------------------------------------------- = 2,03 
      { (593) 10-9 x 8000 } { 82 + 32 + 42} 

 

dan seterusnya 

 

Setelah langkah-langkah perhitungan dilakukan ‘seluruhnya’ diperoleh hasil 

sebagai berikut : 

 

A1 = 1,879 
A2 = 1,070 
A3 = 0,762 
B1 = 0,00021 
B2 = 0,00032 
B3 = 0,00032 

 

Selanjutnya dapat dihitung kemungkinan interaksi antarzone : 

Prij = Ai Bj Dj dij 
-2 

Pr11 = A1 B1 (D1 d11 
-2)  = 1,879 x 0,00021 x 1000 = 0,39 

Pr12 = A1 B2 (D2 d12 
-2) = 1,879 x 0,00032 x 125 = 0,08 

Pr13 = A1 B3 (D3 d13 
-2) = 1,879 x 0,00032 x 888,89 = 0,53 

Pr21 = A2 B1 (D1 d21 
-2) = 1,070 x 0,00021 x 62,5 = 0,01 

Pr22 = A2 B2 (D2 d22 
-2) = 1,070 x 0,00032 x 888,89 = 0,30 

Pr23 = A2 B3 (D3 d23 
-2) = 1,070 x 0,00032 x 2000 = 0,69 

Pr31 = A3 B1 (D1 d31 
-2) = 0,762 x 0,00021 x 111,11 = 0,02 

Pr32 = A3 B2 (D2 d32 
-2) = 0,762 x 0,00032 x 500 = 0,12 

Pr33 = A3 B3 (D3 d33 
-2) = 0,762 x 0,00032 x 3555,56 = 0,86 

 
Dari sini dapat dihitung lalu lintas antarzone yang terjadi : 

Tij = Oi Pij 
T11 = O1 Pr11 = 8800 x 0,39  = 3432 
T12 = O1 Pr12 = 8800 x 0,08  = 704 
T13 = O1 Pr13 = 8800 x 0,50  = 4664 
T21 = O2 Pr21 = 16210 x 0,01 = 162 
T22 = O2 Pr22 = 16210 x 0,3  = 4863 
T23 = O2 Pr23 = 16210 x 0,69 = 11185 
T31 = O3 Pr31 = 18990 x 0,2  = 380 
T32 = O3 Pr32 = 18990 x 0,12 = 2279 
T33 = O3 Pr33 = 18990 x 0,86 = 16331 
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Hasilnya disusun dalam tabel 5.10 

Tabel 5.10 T ij = Oi Prij  

     j 

      i 
1 2 3 Total 

1 
2 
3 

3432 
162 
380 

704 
4863 
2279 

4664 
11185 
16331 

8800 
16210 
18990 

Total 3974 7846 32180 44000 
 

Hasil perhitungan diatas hanya mendekati angka sebenarnya seperti terlihat 

pada tabel 5.11. 

 

Tabel 8.11 Tujuan pepergian yang nyata dan taksiran  

Zone Di 

Nyata 

Dj 

Taksiran 
1 
2 
3 

4000 
9000 

32000 

3974 
7846 

31180 
 

VI. Pembebasan Jaringan Jalan (Road Network Assigment)  

 

Dalam bab ini di telaah penyaluran lalul lintas kendaraan pada jaringan jalan 

yang ada atau pembebasan jaringan jalan dengan lalu lintas antarzone yang 

mempunyai kemungkinan lintasan lebih dari satu. Apabila lintasan hanya satu, 

tentulah semua lalu lintas menjadi beban lalu lintas yang perlu dibahs. Pada 

kenyataan hampir selalu didapati lebih dari satu kemungkinan lintasan yang 

emnghubungkan zone yang satu dengan zone yang lainnya. Disinilah telaah 

diperlukan untuk menentukan cara agar beban lalu ilntas yang dipikul oleh 

jaringan jalan menjadi ‘seimbang’. 

Dalam pembahasan tentang pemilihan moda (bab 10) dikemukakan bahwa 

perjalanan dikemukakan dengan menggunakan moda angkutan yang dipilih 

oleh pelaku perjalanan. 

 

 



- 104 - 

Moda angkutan ini dapat dikategorikan dalam dua pilihan utama kendaraan 

pribadi dan kendaraan umum. Kendaraan pribadi mempunyai ciri lintasan 

bebas, artinya ia dapat memilih lintasan yang dilalui, sesuai dengan selera 

pengendara, sedangkan, sedangkan kendaraan umum (kecuali taksi), 

mempunyai lintasan tertentu yakni ditetapkan, pada prinsipnya beban lalu 

lintas lebih banyak diterapkan pada masalah lalu lintas kendaraan umum.  

 

Kendaran roda dua pada umumnya tidak dibahas dalam telaah beban lalu 

litnas karena pada umumnya jenis kendaraan ini digunakan untuk jarak 

pendek dan biasanya pengendaranya memilih ‘jalan pintas’. Di Indonesia, 

terutama di kota, kendaraan roda dua mempunyai fungsi penting karena 

ternyata digunakan pula sebagai kendaraan keluarga (jenis kendaraan ini 

sebenarnya dirancang untuk paling banyak dua penumpang, namun di 

Indonesia dapat berpenumpang tiga, dan bahkan lima. Walaupun hal tersebut 

melanggar peraturan lalu lintas, pada kenyataannya dapat berjalan tanpa 

‘gangguan’). Selain itu, di banyak tempat kendaraan roda dua digunakan pula 

sebagai kendaraan umum. Ojek, dengan lintasan bebas seperti taksi. Karena 

itu sekarang ini kendaraan roda dua belum dapat diabaikan dalam telaah 

pembebasan jaringan jalan di Indonesia. Untuk itu, ukuran kendaraan roda 

dua pembinaan jaringan jalan di Indonesia. Untuk itu, ukuran kendaraan roda 

dua dikonversikan ke dalam Satuan Mobil Penumpang (SMP). 

 

Kendaraan, sesuai dengan kepentingan, terdiri dari berbagai macam jenis 

dan ukuran, SMP digunakan untuk membakukan ukuran berbagai jenis 

kendaraan tersebut – mobil penumpang (sedan) digunakan sebagai satuan 

ukuran, dan jenis kendaraan lain dibandingkan terhadap SMP ini. Pepergian 

orang dan barang dengan kendaraan diubah (dikonversikan) ke dalam SMP. 

Denga demikian besaran volume lalu lintas diungkapkan dalam ukuran baku, 

tidak lagi ukuran menurut banyaknya kendaraan.  

 

Yang dilakukan pada telaah beban lalu lintas adalah (a) menilai cela 

(defisebsi) system perangkutan massa depan berdasarkan system yang 

sekarang ada; (b) menilai pengaruh peningkatan dan perluasan system 
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angkutan yang ada dengan membebankan taksiran lalu lintas masa depan 

pada system yang telah dikembangkan tersebut :  

 

(c) mengembangkan prioritas konstruksi dengan membebankan taksiran lalu 

lintas dalam periode konstruksi pada system yang diusulkan untuk saat itu; (d) 

menguji usulan alternative system angkutan dengan prosedur yang besistem 

dan dapat diulang; (f) menyiapkan rancangan volume per jam dan geral balik 

(Bruton, M.J, 1980, 1945). 

 

6.1. Tujuan Pembebasan Jaringan Jalan  

Pembebasan jaringan jalan menyatakan besarnya volume lalu lintas pada 

lintasan (jaringan jalan). Data yang digunakan pada umumnya adalah 

perhitungan volume lalu lintas atau perhitungan penumpang kendaraan 

umum pada lintasan yang ada. Perlu diingat bahwa alternative (pilihan) 

lintasan bagi kendaraan umum terbatas banyaknya.  

 

Dari kenyataan diketahui bahwa tidak semua pelaku perjalanan, antara dua 

pemusat (node) atau titik, memilih lintasan yang tepat sama. Hal ini 

disebabkan adanya alternative lintasan yang dinilai berbeda-beda oleh para 

pelaku perjalanan. Di samping itu, pembagian lalu lintas pada sejumlah 

lintasan terus berkembang karena semua lalu lintas cenderung mencari titik 

keseimbangan (kalau seorang merasa lintasannya sudah sesak, ia pindah ke 

lintasan lain ; contoh pemakai lintasan jalan suci di Bandung). Bila arus lalu 

lintas lebih kecil dibandingkan kapasitas jalan, maka alternative lintasan dapat 

digunakan. Bila arus lalu lintas semakin padat, maka alternative lintasan 

dapat digunakan. Bila lalu lintas semakin padat, maka pembagian lalu lintas 

menjadi semakin penting (Overgaard, 1966, 105). 
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Tujuan utama pembagian itu sendiri adalah untuk mendapatkan dasar 

penentuan banyanknya lajur yang dibutuhkan pada suatu ruas jalan.  Angka 

ini diperoleh dari jumlah SMP yang membutuhkan ruang gerak pada ruas 

jalan tersebut pada suatu kurun waktu tertentu.  

 

6.2. Pengaruh Kemacetan lalu lintas terhadap pembeb anan jalan  

Kemacetan lalu lintas sangat mempengaruhi pada pelaku perjalanan, baik 

yang menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. 

Kemacetan menambah waktu perjalanan, menjengkelkan dan tang nyaman 

bagia pelaku perjalanan. Pada umumnya para pelaku ini memilih lintasan 

yang memakan ongkos terkecil. Apabila kemacetan atau hambatan 

meningkat, maka biaya perjalanan pun akan meningkat sampai tercapai suatu 

titik tertentu, dan pada saat inilah orang mulai mencoba mencari alternative 

lintasan lain dengan harapan lintasan tersebut tidak terlalu macet. Alternatif 

lain adalah memilih moda angkutan yang berbeda. Karena kemacetan 

memperbesar ongkos perjalanan dengan mobil pribadi, termasuk biaya parkir, 

dalam banyak hal mendorong orang memilih moda lain (angkutan umum). 

 

Sebelum kita kaji lebih lanjut persoalan pembatasan lalu lintas pada 

pembebanan jalan, kita harus lebih dahulu mengenal mekanisme arus lalu 

lintas. Arus lalu lintas telah banyak ditelaah dengan dasar anggapan bahwa 

volume lalu lintas yang dapat melewati panjang ruas jalan tertentu pada 

umumnya dipengaruhi oleh satu peubah – kecepatan. Selanjutnya 

ditentukanlah hubungan antara kecepatan dengan arus atau volue tersebut. 

Perlu diingat bahwa cara ini adalah penyederhanaan yang berlebihan dari 

suatu pokok bahasan yang sangat rumit, namun pendekatan di atas masing-

masing dapat dibenarkan bila hanya dipakai sebagai satu langkah dalam 

model perangkutan (Lane R, dkk, 1971, 130). 
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Hubungan antara kecepatan dan arus (volume) mula-mula ditentukan untuk 

jalan cepat di luar kota. Yang diperoleh adalah hubungan antara kecepatan 

gerak rata-rata sepanjang suatu jalan dan volume lalu lintas sepanjang jalan 

tersebut. Hubungan ini mengabaikan pengaruh tundaan di persimpangan. 

 

Dalam pada itu, di kawasan kota yang macet, tundaan di persimpangan 

mungkin sekali lebih berperan daripada kecepatan gerak kendaraan. Karena 

itu, secara umum seyogyanya hubungan antara kecepatan dan arus 

dipandang sebagai dua komponen, pertama berkaitan dengan tundaan di 

persimpangan dan kedua berkaitan dengan kecepatan gerak antara dua 

persimpangan. 

 
           IA 
tAB = XAB = --------- 
      rA 
 
XAB = tundaan di persimpangan 
IA = panjang arus A 
rA = kecepatan gerak sepanjang ruas A 
tAB = waktu perjalanan sepanjang arus A 
 

Tundaan di persimpangan bergantung pada jenis persimpangan, kawasan 

persimpangan dan besarnya arus masuk ke perimpangan. 

 

Hubungan antara kecepatan gerak dan arus lalu lintas diteliti oleh 

Laboratorium Penelitian Jalan di Inggris dan menghasilkan hubungan sebagai 

berikut : 

  q + 430 
v = 42 - --------------- 10 < v < 24 
  3 (w – a) 

 

Jalan lain: 

 

  q = 1000 
v = 42 - -------------- 20 < v < 35 
  6 (w – a) 
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Jalur luar kota ( single carriageways ): 

        q + 1400 
V = 54 -- --------------------   24 < v < 45 
  6w 

v  = kecepatan kendaraan (mil / jam) 

w  = lebar jalur kendaraan (carriageway) (kaki) 

q = arus lalu lintas (kendaraan/ jam) 

a = pengaruh pengurangan lebar jalur akibat parkir kendaraan 

 

Secara teori, denagn ketiga rumus diatas, dapat saja dihitung masing-masing 

tundaan yang terjadi di ruas jalan dan persimpangan. Pada kenyataan hal 

demikian sulit dan terlalu mahal apabila meliputi daerah yang luas. Akan lebih 

mudah melihat waktu perjalanan per luas jalan, termasuk tundaan di 

persimpangan. Pendekatan demikian dilakukan oleh Wordrop. 

 

6.3 Faktor pemilihan lintasan 

 

Faktor ynag berperan dalam pemilihan lintasan adalah jalan dan 

lingkungannya kendaraan dan orang termasuk suasana yang berhubungan 

dengan pepergian (Overgaard, 1966, 105). 

 

6.3.1 Jalan dan lingkungannya 

 

Keadaan atau kondisi jalan dan lingkungannya sangat mempengaruhi orang 

dalam memilih suatu lintasan serta berkaitan denagn waktu, biaya dan jarak. 

Jalan yang buruk menyebabkan rendahnya kecepatan kendaraan dan ini 

tentu saja memperpanjang waktu perjalanan. Selain itu, penggunaan bahan 

bakar pun menjadi semakin boros, yang berarti menaikan biaya perjalanan. 

Sementara itu, kondisi lingkungan yang pada suatu lintasan mendorong orang 

memilih lintasan tersebut. 
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Akibat, volume lalu lintas meningkat dan selanjutnya kecepatan perjalanan 

menurun. Namun orang mau ‘membayar’ penambahan waktu perjalanan ini 

karena ada kompetisi lain berupa ‘kepuasan’. 

  

6.3.2 Kendaraan 

 

Jenis kendaraan mendorong seseorang untuk memilih lintasan yang 

dianggap sesuai dengan kendaraan tersebut. Dalam hal in yang menjadi 

ukuran adalah matra dengan kendaraan tersebut. Dalam hal ini yang menjadi 

ukuran adalah matra dan jenis kendaraan; atau denagn kata lain spesifikasi 

kendaraan. 

 

Sebagai, lintasan tertentu mempengaruhi pemilihan moda yang digunakan. 

Misalnya, karena lintasan berupa medan berat dipilih jenis landrover. 

Disamping itu, peraturan lalu lintas ‘memaksa’ agar lintasan tertentu tidak 

dilalui oleh jenis kendaraan tertentu. Jadi, bila misalnya lintasan yang dipilih 

terlarang bagi kendaraan truk besar, maka pelaku perjalanan terpaksa 

menggunakan truk kecil (pick-up). 

 

6.3.3 Orang 

 

Yang dimaksud dengan faktor orang adalah pengemudi atau penumpang 

yang mempengaruhi dlam mimilih lintasan. Seperti pernah dikemukakan, 

pelaku perjalanan miliki penilaian yang tidak sama atas faktor lintasan seperti 

jarak, waktu, biaya, maupun kenyamanan perjalanan. Penilaian yang sangat 

obyektif in sulit dimasukkan dalam pertimbangan umum. Untuk mengatasinya, 

dianutlah anggapan bahwa setiap orang akan mimilih jarak minimum, ongkos 

minimum, waktu perjalanan minimum atau gabungan ketiganya. 

 

Hal ini subyektif yang sering mempengaruhi orang dalam memilih lintasan 

dan mengabaikan kecenderungan di atas misalnya pelaku perjalanan sudah 

terbiasa dengan lintasn pilihannya meskipun ada lintasan lain yang 

menawarkan waktu lebih cepat; pemandangan lintasan yang dianggap bagus; 

dan lintasan yang dipilih dianggap lebih ‘aman’. 
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6.4 Metode pembebanan 

 

Black (1981, 91) mengatakan bahwa lintasan adalah suatu proses yang terdiri 

dari atas dua bagian, yakni pengenalan tingkah laku rasional dibalik pemilihan 

lintasan; dan kemampuan menganalisa mekanisme pemilihan lintasan. 

Selanjutnya Black menyebutkan tiga hipotase yang bersngkut-paut dengan 

perilaku pelaku perjalanan. 

 

a. Pelaku perjalanan miliki keterangan lengkap dan benar serta 

mimilih lintasan secara rasional dengan cara meminimkan jarak, 

waktu atau biaya keseluruhan. Ini disebutkan pembebasan-penuh 

atau tidak sama sekali karena semua lalu lintas dari asal dan tujuan 

melalui lintasan minimum suatu jaringan perangkutan. Tidak ada 

lalu lintas yang menggunakan lintasan lain. 

 

b. Pelku perjalanan tidak memiliki keterangan yang benar perihal 

alternatif lintasan; mereka ‘ melihat ‘ waktu perjalan atau biaya 

dengan cara yang berbeda. Walupun setiap pelaku perjalanan 

memilih lintasan yang dianggapnya terbaik, perbedaan presepsi 

tentang lintasan minimum menyebabkan pembebanan pada 

beberapa jalur. 

 

c. Selain meminimkan jarak, waktu perjalanan dan biaya, pelaku 

perjalanan juga memperhitungakan faktor lain seperti lintasan yang 

sudah biasa dipilih, pamandangan yang bagus atau keamanan 

lintasan. 

Pengenalan ini menuju pada apa yang disebut probabilistic assigment, yaitu 

bahwa ada kemungkinan pilihan berkaitan dengan alternatif lintasan. 
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6.4.1 Pembebanan penuh atau tidak sama sekali 

 

Bila semua pepergian antara sepanjang zone disalurkan melalui lintasan  

yang hemat waktu dan berlaku untuk setiap pasang zone asal dan tujuan, 

maka cara ini dinamakan pembebanan penuh atau tidak samam sekali. 

 

Pengalaman menunjukan bahwa penuh atau tidak sama sekali dapat 

menjurus pada pembebanan yang buruk. Bila dua lintasan atau lebih saling 

berdekatan, arahnya kurang lebih sejajar dan wkatu tempuhnya tidak banyak 

berbeda, maka kecil kemungkinan salah satu lintasan dapat menarik seluruh 

pepergian untuk melaluinya. 

 

Akan sangat bermanfaat bila kita mengkaji mengapa jenis pembebanan ini 

kadang-kadang berakibat buruk. Ternyata hal ini antara lain disebabkan oleh 

prosedur dan kejanggalan jenis pembebanan tersebut (Lane, R, dkk, 1971, 

102). 

 

a. Prosedur pembebanan menganggap semua peprgian berasal dari 

dan bertujuan ke pemusat zone. Pada kenyataan pepergian berakhir pada 

tempat terpencar dalam suatu zone. Anggapan dan prosedur inilah yang 

mengakibatkan simulasi tak sesuai dengan kenyataan. Anggapan lain 

adalah bahwa semua pepergian melalui jaringan yang dirancang. 

Kekeliruan tersebut berkaitan dengan sikap mengabaikan jalan yang 

kurang penting, yang beberapa diantaranya mungkin dilalui oleh volume 

pepergian yang cukup berarti. 

 

b. Telah disebutkan bahwa dalam memilih linatsan, orang tidak hanya 

memperhitungkan waktu perjalan, tetapi juga biaya. Bila hanya waktu 

yang dijadikan parameter, akan terjadi kesalahn pembebanan arus lalu 

lintas karena pengemudi juga memperhitungkan parameter lain seperti 

jumlah belokan dan lampu lalu lintas sepanjang lintasan yang dilalui atau 

bagi pengemudi angkutan umum, biaya dan tambahan waktu perjalanan 

akibat sering berhenti untuk mengangkut dan menurunkan penumpang. 
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c. Parameter lain yang menggiring ke pembebanan yang buruk 

adalah penggunaan biaya rata-rata, sedangkan setiap orang mempunyai 

penilaian yang berbeda atas parameter tertentu, misalnya jarak, waktu 

atau banyaknya simpangan. Dengan menggunakan nilai rata-rata bagi 

setiap ruas, pembebanan yang keliru tak terhindarkan. 

 

d. Pembebanan sering didasarkan atasus lalu lintas selama 24 jam 

dan dalam situasi seperti ini ketidaktepatan mudah terjadi karena kondisi 

lalu lintas selalu berubah sepanjang hari. 

 

e. Selain berbeda dalam menilai parameter, tingklat ketepatan orang 

pun berbeda dalam menaksir nilai setiap parameter. Misalnya seorang 

peulang-alik tetap mungkin mampu menilai waktu perjalanan jauh lebih 

tepat dariapada seseorang yang baru pertama kali melalui lintasan yang 

sama. 

 

f. Kita tidak mampu mengukur waktu perjalanan dan biaya secara 

tepat 100%. Ketidaktepatan dalam mengukur waktu perjalanan, misalnya 

cenderung mendorong orang memilih alternatif lintasan yang beda 

waktunya sebenatnya hanya sedikit. 

 

Teknik pembebanan telah dikembangkan untuk mengatasi berbagai kesulitan 

diatas, misalnya bengan menggunakan zone dan jaringan yang lebih ramping. 

 

Dengan cara ini akan berkuranglah kelemahan anggapan bahwa pepergian 

berasal dari pemusat zone. Cara ini juga memberi peluang untuk memboboti 

tempat yang berbeda (ditinjau dari unsur biaya0 dengan memperkecil 

kelompok orng sehingga nilai rata-rata lebih mendekati kebenaran. 

Penambahan banyaknya zone dan ukuran jaringan tentu saja menambah 

beban perhitungan dan sering kali hal ini justru dihindari. Peningkatan atau 

pengembangan dapat dilakukan atas algoritma dengan menyertakan 

sejumlah parameter lain yang mempengaruhi pemilihan lintasan, misalnya 

kerugian akibat berbelok. Hal ini dapat diukur sebagai kerugian waktu atau 
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biaya yang dialami oleh pengemudi pada setiap persimpangan dan biasanya 

menjadi bagian telaah. 

 

Pembebanan dapat dilakukan selama beberapa jam sehari guna melihat 

keragaman kondisi perjalanan selama sehari itu. Sekali lagi, biaya pada 

umumnya menjadi kendala, sering dilakukan pembebanan terpisah untuk 

waktu sibuk dan waktu sepi, serta untuk kurun waktu 24 jam. 

 

Peningkatan lebih lanjut dapat pula dilaksanakan dengan melakukan 

pembebanan menurut kategori orang dan ini akan memberikan hasil lebih 

tepat tentang perbedaan pembobotan biaya oleh perorangan. Tetapi, dlam 

penerapan model perangkutan hal ini sangat mahal. 

 

Algoritme Moore 

 

Pedoman pembebanan jaringan  jalan menganggap pemilihan lintasan 

didasarkan pada lintasan yang menawarkan waktu perjalana tercepat. 

Pembebanan jaringan jalan bukanlah suatu model, melainkan usaha 

menentukan lintasan dengan waktu perjalanan minimum, berdasarkan 

volume lalu lintas yang dibebankan atas lintasan yang bersangkutan. 
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*  : Pemusatan 

Huruf  : Nama pemusatan 

Angka  : Jarak pemusatan 

 

Gambar 9.1 Pemusatan dan lintasan 

 

Cara ini juga membuka peluang pembobotan zone menjadi lebih cepat 

karena ukuran zone lebih kecil sehingga nilai rata-rata bobot lebih mendekati 

kebenaran. 

 

Cabang atau ruas adalah jalur penghubung antara dua pemusatan yang 

berurutan atau berdekatan. Lintasan adalah serangkaian ruas yang dilalui dari 

suatu pemusatan ke pemusatan tertentu tanpa dua kali pemusatan lain. 

 

AB, AC, DG  : ruas 

ACDEH, BDGFIJ : lintasan  

BDCDE  : bukan lintasan 
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Komponen dasar pembebanan jaringan adalah suatu algoritma untuk mencari 

lintasan minimum waktu. Algoritma yang banyak digunakan adalah algoritma 

Moore yang merupakan proses penjumlahan waktu tercepat tiap ruas yan 

membentuk suatu lintasan. 

 

Untuk bepergian dari B ke K terdapat beberapa pilihan lintasan yaitu 

BACDGJIK, BDGFIK, BDEHGJIK dan lain-lain. Dari semua alternatif lintasan 

tersebut, lintasan BACDGFIK adalah lintasan minimum waktu, atau disebut 

lintasan ktitis. 

 

6.4.2 Pembebanan terpencar 

 

Lung-diversi pada mulanya digunakan untuk menaksirkan proporsi arus lalu 

lintas yang akan beralih menggunakan jalan baru, misalnya peralihan lalu 

lintas yang diharapkan dari setiap jalur jalan ke jalur jalan motor di daerah 

telaah M1 (di Inggris). 

 

Mula-mula, pada setiap jalur zone sekurang-kurangnya ada dua alternatif 

lintasan. Selanjutnya, setiap lintasan memiliki ciri tersendiri, baik berupa jarak, 

waktu, kecepatan, maupun tingkat pelayanan. Pengemudi menilai setiap ciri 

ini sebelumnya memilih lintasan. 

 

Lung-diversi menunjukan hubungan empiris yang disusun dari data hasil sigi 

penggunaan lintasan alternatif, misalnya telaah penghematan waktu 

perjalanan pada lintasan A yang dibandingkan dengan lintasan B dan juga 

proporsi penggunaan lintasan A dan B (lung-diversi dapat pula digunakan 

untuk menentukan proporsi penggunaan moda A dibandingkan dengan 

penggunaan moda B dalam analisis pilihan moda). 

 

Lung-diversi dikembangkan dengan menggunakan perubah penghemat dan 

waktu perjalanan; penghematan jarak; nisbah waktu perjalanan; nisbah jarak; 

nisbah jarak dan kecepatan; serta nisbah biaya (Lane, R. Dkk, 1971, 105). 
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VII. Pilihan Moda ( Moda Split ) 

 

Apabila kita akan mengembangkan sistem perangkutan yang rasional, 

mengetahuii jumlah pelaku perjalan antarzone yang berbeda-beda disuatu 

daerah saja belum cukup. Kita perlu pula mengetahui bagaimana pelaku 

perjalanan itu berbagi-bagi kedalam (atau memilih) moda angkutan yang 

berbeda-beda. 

 

Pembagian ini dikenal dengan istilah moda. Dengan kata lain, pilihan moda 

dapat didefinisikan sebagai pembagian atau proporsi jumlah perjalanan 

kedalam cara atau moda perjalanan yang berbeda-beda. Selain cara 

melkukan perjalanan, moda dapat pula berati alat angkut jenis kendaraan. 

Dalam proses perencanaan perangkutan, berbagai prosedur telah 

dikembangkan untuk menurunkan atau menyebarkan pilihan moda, yang 

didasarkan pada anggapan bahwa proporsi permintaan perjalanan yang 

dilayani oleh kendaraan umum dan kendaraan pribadi akan bergantung pada 

penampilan setiap moda dalam persaingan dengan moda lain. Bruton (1975, 

169) menunjukan bahwa persaingan pelayanan pada umumnya diturunkan 

dari analiss tiga rangkaian faktor. Pertama, ciri perjalan yang dilakukan, 

misalnya jarak perjalanan, saat perjalanan dilakukan, tujuan perjalanan. 

Kedua, ciri pelaku perjalanan, misalnya ke[emilikan kendaraan, tingkat 

penghasilan, satus sosial. Ketiga, ciri sistem perangkutan, misalnya lama 

perjalanan, biaya, daya hubung, kenyamanan. 

Dalam membahas pilihan moda perlu diingat adanya dua kelompok 

konsumen jasa angkutan, yaitu paksawan, yaitu mereka yang tidak mampu 

memiliki kendaraan sendiri atau menyewa secara pribadi; dan pilihwan, yaitu 

mereka yang mampu. 

Pola perjalana paksawan dapat diterangkan dalam model bangkitan lalu lintas 

regresi berganda atau analisis kelompok dan kemudian dipencar ke tiap zone. 

Daya hubung adalah peubah pembangkit yang penting, merupan pantulan 

dari kebutuhan para paksawan untuk memilih tempat tinggal pada zone yang 

memilki beberapa pelayan angkutan. 
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Sementara itu para pilihwan pada dasarnya sama sekali tidak bergantung 

pada pelayanan jasa angkutan umum. Peubah yang menetukan bagi mereka 

adalah waktu nisbi perjalanan tiap moda, ongkos nisbi perjalanan, 

kenyamanan nisbi termasuk berjalan dan menunggu dan status ekonomi para 

pilihwan. 

 

7.1 Faktor yang mempengaruhi pilihan moda 

 

Memilih moda engkutan didaerah perkotaan bukanlah proses acak, 

melainkan dipengaruhi oleh faktor kecepatan, jarak perjalanan, kenyamanan, 

kesenangan, biaya, keandalan, ketersediaan moda, ukuran kota, serta usia, 

komposisi dan status sosial ekonomi pelaku perjalanan. Semua faktor ini 

dapat berdiri sendiri-sendiri atau saling bergabung (Bruton, 1975, 170). 

Beberapa faktor yang tak dapat dikuantifikasikan cenderung diabaikan dalam 

analisis pilihan moda dengan pengertian pengaruhnya kecil atau dapat 

diwakili oleh beberapa peubah lain yang dapat dikuatifikasikan. 

 

7.1.1 Ciri perjalanan 

 

Ada dua faktor pokok yang termasuk dalam kategori ini yakni jarak perjalanan 

dan tujuan perjalanan. 

 

a. Jarak perjalanan 

Jarak perjalanan mempengaruhi orang dalam menentkan pilahan moda. Hal 

ini dapat diukur dengan tiga cara populer, yaitu jarak fisik udara, jarak fisik 

yang diukur sepanjang lintasan yang dilalui, dan jarak yang diukur dengan 

waktu perjalanan. Untuk perjalanan jarak pendek, orang mungkin mimilih 

menggunakan sepeda, sedangkan untuk bersangkut-paut dengan perjalanan 

tersebut (Bruton, 1975, 171). 

Mungkin dekat jarak tempuh, pada umumnya orang mungkin cenderung 

memilih moda yang paling praktis, bahkan mungkin memilih berjalan saja. 

Gamabarn berikut ini, walaupun berdasarkan penelitian di Zuriach (Overgaard, 

1966, 93) dapat terjadi dimana saja. 
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Gambar 10.1 Pilihan moda berdasarkan jarak tempuh. 

 

b. Tujuan perjalanan 

Tujuan perjalanan juga mempengaruhi pemilihan moda, pengalaman 

menunjukan adanya keterkaitan antara jumlah pemakai angkutan umum dan 

tujuan perjalanan. Untuk tujuan tertentu, ada yang memilih menggunakan 

kereta ulang alik pun memilih kendaraan sendiri. Dengan alasan alain, 

sejumlah orang lain memilih menggunakan bus. 

  

7.1.2 Ciri pelaku perjalanan 

 

Sejumlah faktor penting yang termasuk dalam kategori ini adalah yang 

berkaitan dengan ciri sosial ekonomi keluarga pelaku perjalanan, termasuk 

tingkat penghasilan, kepemilikan kendaraan, macam pekerjaan dan lokasi 

tempat pekerjaan. Meski pun dalam menentukan pilihan moda semua faktor 

ini dapat dibahas secara terpisah, pada prkteknya mereka saling berkaitan 

(Bruton, 1975, 172). 
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a. Penghasilan 

 

Penggunaan kendaraan untuk melakukan perjalanan bergantung pada 

kemampuan orang untuk membayar dan merawatnya. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa kepemilikan kendaraan adalah fungsi penghasilan 

dan penghasilan mempengaruhi pemilihan moda angkutan. 

 

b. Kepemilikan kendaraan 

 

Kepemilikan kendaraan atau kesempatan menggunakan kendaraan mungkin 

merupakan faktor yang paling berpengaruh pada pemilikan moda angkutan. 

 

Tingkat atau laju bangkitan pepergian keluarga paksawan jauh lebih rendah 

dibandingkan dengan pilhwan. Di daerah perkotaan (seukuran apa pun) 

mereka yang tersebut pertama adalah yang paling memerlukan angkutan 

umum untuk keperluan bepergian. 

 

Memperkirakan kepemilikan kendaraan di masa depan ternyata lebih mudah 

dibandingkan dengan memperkirakan tingkat penghasialn pada zone yang 

sama (Bruton, 1975, 173). Selanjutnya, Bruton mengungkapkan bahwa 

pemilikan beberapa kendaraan pada hakikatnya memang akan menaikan 

banyaknya pepergian, namun didaerah perkotaan yang luas hal ini hanya 

sedikit saja mengurangi jumlah perjalanan yang menggunakan angkutan 

umum. 

 

c. Kerapatan pemukiman 

 

Telah terbukti bahwa apabila kepadatan bersih daerah pemukiman menurun, 

maka penggunana kendaraan umum menurun pula. Telaah perangkutan di 

Pittsburg (1958) menemukan bahwa pepergian kesekolah dengan angkutan 

umum berbanding terbalik dengan kerapatan permukiman, sementara 

pepergian yang lain dengan angkutan umum justru berbanding lurus dengan 

kerapatan pemukiman. Perbandingan yang terbalik itu ditandai oleh besarnya 

jumlah pejalan kaki kesekolah didaerah yang lebih padat (Bruton, 1975, 173). 
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d. Faktor sosial – ekonomi 

 

Besarnya keluarga, struktur kelamin, usia anggota keluarga, proporsi 

angkatan kerja perempuan yang kawin, jenis kekayaan  yang dimiliki dan 

jenis pekerjaan kepala keluarga adalah sejumlah faktor yang mempengaruhi 

pemilihan moda angkutan. Penelitian di Milwauke, Wisconsin menunjukan 

korelasi antara status sosial ekonomi tinggi dengan penggunaan AUP (Bruton, 

1975, 174). 

 

Penelitian ini dilakukan tahun 1964, namun gejalanya kurang lebih sama 

dengan yang berlaku di Indonesia sekarang, yaitu para pemilik kendaraan 

cenderung menggunakan kendaraan pribadi daripada AUP. Direktorat LLAK 

Departemen Pehubungan RI (1987) menemukan bahwa di Jakarta AUP 

hanya melayani 5% volume perjalanan per hari. 

 

7.1.3 Ciri sitem perangkutan 

 

Derajat pelayanan yang ditawarkan oleh berbagai moda angkutan adalah 

faktor yang patut diperhitungkan pengaruhnya pada pencaranatau pilihan 

moda angkutan. Di lain pihak, waktu perjalanan dan abnykanya uang yang 

dibelanjakan untuk angkutan umum maupun pribadi juga berpengaruh pada 

pilihan moda angkutan (Bruton, 1970, 156). 

 

a. Waktu nisbi perjalanan 

 

Waktu nisbi perjalanan dapat diterangkan sebagai nisbah waktu perjalanan 

dari pintu ke pintu antara angkutan umum dengan angkutan pribadi. 
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Salah satu bentuk nisbah waktu perjalanan yang dikemabangkan oleh 

National Capital Transportation Agency di Inggris adalah sebagai berikut: 

 

TTR = nisbah waktu perjalanan 

X1 = lama waktu berkendaraan umum 

X2 = lama waktu perpindahan antar kendaraan umum 

X3 = lama waktu menuggu kendaraan umum 

X4 = lama waktu berjalan ke perhentian kendaraan umum 

X5 = lama waktu berjalan dari perhentian kendaraan umum ke tujuan 

X6 = lama waktu berkendaraan pribadi 

X7 = lama waktu memarkir kendaraan di tempat tujuan 

X8 = lama waktu berjalan dari tempat parkir ke tempat tujuan 

 

Alternatif ukuran yang lain adalah selisih mutlak waktu perjalanan antara 

kendaraan umum dan kendaraan pribadi. 

 

TTR = Wu – Wp 

 

TTR  = nisbah waktu perjalanan 

Wu = lama perjalanan dengan kendaraan umum 

 = (X1+ X2  X3 + X4 + X5) 

Wp = lama perjalanan dengan kendaraan pribadi 

 = (X6 + X7 + X8) 

 

cara ini terbukti lebih mengena dan pernah diterapkan di Leeds, Inggris 

(Bruton, 1970, 157). Untuk jarak dekat, selisih waktu mungkin tidak terlalu 

berarti (misalnya hanay 3 menit untuk jarak 3 km), namun untuk jarak jauh 

menjadi sangat berarti (misalnya 200 menit atau > 3 jam untuk jarak 200 km). 
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b. Biaya nisbi perjalanan 

 

Biaya nisbi perjalanan adalah perbandingan antara biaya perjalanan dengan 

kendaraan umum dan kendaraan pribadi. National Capital Transportation 

Agency mengembangkan perumahan nisbah sebagai berikut (Bruton, 1970, 

158): 

   X9 
TCR = ------------------------------------- 
     (X10 + X11 + 0,5 X12)/X13 

 

TCR = nisbah biaya perjalanan 

X9 = biaya kendaraan umum 

X10 = biaya bahan bakar 

X11 = biaya miyak pelumas 

X12 = biaya parkir 

X13 = rata-rata banyaknya penumpang kendaraan pribadi 

 

Biaya lain seperti pajak dan asuransi diabaikan karena pengendara tidak lagi 

memperhitungkan biay tersebut untuk perjalanan tertentu. Dengan 

memperhitungkan kenyataan bahwa perumusan di atas berlaku untuk satu 

arah perjalanan, maka biay aparkir hanya diperhitungkan setengahnya. 

 

c. Derajat nisbi pelayanan 

 

Derajat nisbi layanan yang ditawarkan oleh kendaraan umum dan kendaraan 

pribadi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang pada umumnya bersifat 

subyektif dan sulit dikwantifikasikan seperti kenyamanan, kesenangan 

kemudahan berganti moda angkutan. Ukuran yang dikembangkan oleh 

National Capital Transportation Agency sangat khas dan ditentukan oleh 

faktor yang disebut tambahan waktu perjalanan, yaitu waktu yang 

dipergunakan di luar kendaraan (umum maupun pribadi) selama perjalanan 

tertentu, misalnya waktu berjalan, menunggu, hambatan memarkir (Bruton, 

1970, 150). 
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    X2 + X3 + X4 + X5 
TSR = ------------------------ 
      X7 + X8 

TSR = nisbah layanan perjalanan 

X2 = lama waktu berpindah antara kendaraan umum 

X3 = lama waktu menunggu kendaraan umum 

X4 = lama waktu berjalan ke perhentian kendaraan umum 

X5 = lama waktu berjalan dari perhentian ke tujuan 

X7 = lama waktu memarkir kendaraan pribadi di temapat tujuan 

X8 = lama waktu berjalan dari tempat parkir ke tujuan 

 

d. Identitas daya hubung 

 

Indeks daya hubung telah digunakan sebagai ukuran mutu atau derajat 

layanan berbagai moda angkutan umum, seperti yang diterapkan oleh Puget 

Sound (1960) dan Suthern Wisconsin Regional Land Use Transportation 

Study (1963) (Bruton, 1970, 159). Indeks ini menunjukan ukuran kemudahan 

cara mencapai tempat kegiatan dalam suatu kawasan dari suatu zone 

tertentu dengan sistem angkutan tertentu. Misalnya: daya hubung zone i ke 

zone j diperoleh sebagai produk tarikan pepergian zone j dikalikan dengan 

faktor hambatan perpindahan antarzone. Hasil ini kemudian dihitung dari 

zone i ke semua zone dalam kawasan tersebut untuk memperoleh indeks 

daya hubung zone i. Rumusan matematikanya sebagai berikut: 

      n 
 θi = Σ  Aj  (Fij) 
    j=i 

θi = indeks daya hubung terhadap semua zone (dengan kendaraan 

umum atau kendaraan pribadi) 

Aj = tarikan zone j (dengan kendaraan umum atau kendaraan pribadi) 

Fij = faktor hambatan waktu perjalanan dari zone i ke zone j dengan 

sistem angkutan tertentu 

n = banyaknya zone 
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Faktor hambatan perjalanan diturunkan dari hubungan berikut: 

 

          1 
 Fij = ------------ 
        ( t )b 

t = lama waktu perjalanan dari pintu ke pintu 

b = tetapan empiris 

 

Lama perjalanan dari pintu kepintu dengan kendaraan bermotor meliputi lama 

waktu berjalan kaki ditempat asal dan tujuan, disamping lama berkendaraan. 

Lama perjalanan dari pintu ke pintu dengan kendaraan umum termasuk 

berjalan kaki dan menuggu ditempat asal, lama kendaraan, lama perpindahan 

(bila ada), lama berjalan kaki di tempat tujuan. Pelayanan nisbi perjalanan 

antara dua sistem moda angkutan diukur sebagai nisbah daya hubung 

kendaraan pribadi dengan indeks daya hubung kendaraan umum. 

 

       θi
p 

 RTS = --------- 
       θi

u 

RTS = pelayanan perjalanan nisbi 

θi
p = indeks daya hubung kendaraan pribadi 

θi
u = indeks daya hubung kendaraan umum 

 

Penelitian lalu lintas di London menggunakan perumusan indeks daya 

hubung yang berbeda yang mencerminkan banyaknya lintasan yang melayani 

suatu zone serta frekuensi layanan dari luas zone. Jadi, indeks daya hubung 

bus dirumuskan sebagai berikut: 

 

      iΣ√Nij 
 AI = ---------- 
              √Aj 

Nij = frekuensi bus pada jam sepi pada lintasan i dan melintasi zone j 

Aj = luas zone j dalam mil persegi 
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Apabila rumus tersebut diterapkan bagi angkutan kereta api, maka: 

Nij = banyaknya kereta api berhenti pada stasiun i di zone j selama jam 

sepi. 

 

Keuntungannya, semua indeks tersebut sederhana, rasional dan mudah 

dihitung. Meskipun demikian masih ada kelemahannya, indeks tersebut 

belum merupakan ukuran yang cukup lengkap menunjukan hubungan 

antarzone; misalnya zone asal yang dilayani bus dengan sangat baik dan 

dengan frekuensi cukup, tetapi mungkin hanya dihubungkan oleh suatu titik 

(katakan pusat zone) dengan satu zone lain. Jadi daya hubung zone asal ke 

zone lainnya sangat rendah sedangkan pelayanan didalam zone itu sendiri 

cukup tinggi. 

 

7.2 Model pemilihan moda 

 

7.2.1 Model probit 

 

Model ini menyamakan kemungkinan seseorang memilih moda 1, bukannya 

moda2. 

 

P1 =  Ø ( Gk ) 

Ø (x) =  nilai kumulatif standar normal kemungkinan fungsi distribusi 

untuk harga x 

Gk =  nilai kemanfaatan moda 1 bagi pelaku perjalanan dari 

kelompok penduduk k. 

 

Kemungkinan P2 adalah: 

 P2 = 1 – P1 = 1 – θ (Gk ) 
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Rumusan nilai kemanfaatan pada umumnya berbentuk persamaan linier 

(fungsi linier) kenisbian dua macam moda angkutan (derajat layanan, ongkos, 

waktu perjalanan, kenyamanan, dsb) dan ciri sosial ekonomi pelaku 

perjalanan. Kemanfaatan dinyatakan dalam bentuk matematika: 

 

Gk = a + Σbs (Xs
1 – Xs

2) + Σct Yt
k 

  s      t 

 

Xs
1 = ciri atau sifat moda 1 

Xs
2 = ciri atau sifat moda 2 

Yt
k = ciri pribadi pelaku perjalanan dari grup k 

 

Koefisien a, bs dan ct dihitung dari hasil pengamatan empiris dengan 

menggunakan teknik taksiran kemungkinan maksimum. Rumusan lain dapat 

pula berbentuk nisbah Xs1 / Xs2 sebagai ukuran banding antara kedua moda, 

bukan (Xs1 – s2) (Oppenheim, N, 1980, 152-54). 

 

Contoh model probit 

 

Diperkirakan tingkat perjalanan antara j dan i adalah 1500 pepergian/hari. 

Pada saat yang sama, modayang tersedia hanyalah kendaraan pribadi yang 

waktu tempuhnya 35 menit (rata-rata) dan ongkos $2.25 (2 dolar 25 sen) atau 

$0.15 per mil. Direncanakan angkutan umum dengan $0.85 dan waktu 

tempuh 55 menit. Selanjutnya berdasarkan penelitian sebelumnya telah 

ditemukan bentuk persamaan G, sebagai berikut: 

 

G = 0,8 + ),11(T2 – T1)+0,1(C2 – C1)+0,01I+0,005A 

T2, T1 = lama perjalanan (jam) pada lintasan tertentu 

C2, C1 = biaya yang terkait (dolar) 

I = penghasilan pelaku perjalanan 

A = usia pelaku perjalanan 
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Dari contoh diatas, 

    55 - 35 
G = 0,80+0,11 { --------- } +0,1 (0,85-2,25)+0,01(25)+0,005(35)=1,12 
        60 

Dari tabel distribusi normal baku diperoleh angka kemungkinan 0.3686 atau 

sekitar 37% memilih kendaraan pribadi. Jadi, pada derajat layanan dan 

ongkos diatas, pilihan terhadap angkutan umum mempunyai tingkat 

kemungkinan 63%. 

 

7.2.2 Model logit 

 

Model ini menunjukan kemungkinan pilihan moda 1 sebagai fungsi: 

     G1k  
  e    1 
Pk

1 = -------------------------   = ------------------------- 
G1k     G2k    G1k        G2k   

         e        +  e  e + e 

G1k adalah fungsi ciri moda, sebagaimana dinilai oleh pelaku perjalanan jenis 

k. Hasil diatas mirip model logistik: 

     G1k    G2k  
  e           e    
1 - Pk

1 = -------------------------   = ------------------------- 
G1k     G2k    G1k        G2k   

         e        +  e  e + e 

Maka 

 

        G1
k      

 P1
k  e          G1

k – G2
k              

      ----------- = ---------------   =  e 
       1 – P1

k               G2
k    

             e     

    

 P1
k  P1

k   G1
k – G2

k    
  
log ----------- = log --------------- = log e        = G1k – G2k 
       1 – p1

k  P2
k    
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Pada umumnya fungsi G1
k
 adalah fungsi kemanfaatan moda i bagi pelaku 

perjalanan k, berbentuk: 

 

G1
k = a1 + Σsb1sXs + Σt c1 t = Yt

k 

 

G2
k = a2 + Σsb2sXs + Σt c2 t = Yt

k 

 

Koefisien (a1 – a2), B1s – b2s) dan (c1t – c2t), yang adalah parameter dalam 

model (4) 

 

Selanjutnya dapat dihitung dari data empiris dengan multi variate linier 

regresion dari pada besaran log ( P1
k / P2

k ) sebagai mana dihasilakn dari 

pengamatan pilihan moda oleh pelaku perjalanan jenis k terhadap nilai X dan 

Y (Oppenheim, N, 1980, 154-6). 

 

Sebagai contoh, suatu perhitungan model logit daripada dua pilihan antara 

mobil pribadi (moda 1) dan kereta ulang alik (moda 2) menghasilkan 

perbedaan kemanfaatan sebagai berikut: 

 

G2 – G1 = -0,7+0,3 (c1 – c2)+0,2 (t1 – t2) 

 

C1 = biaya perjalanan moda i 

Ti = lama waktu perjalanan moda i 

 

Diketahui pula misalnya perbedaan waktu perjalanan t2 – t1 = 0,4 jam dan 

ongkos perjalanan dengan mobil pribadi adalah 1,50$. Berapakah tingkat 

ongkos kereta api agar dapat menarik 1/3 pengulang alik ? Pertanyaan diatas 

dapat dinyatakan dengan kalimat lain: berapakah nilai c2 agar kemungkinan 

P2 memilih moda 2 adalah 1/3 atau P1 = 2/3 ? 
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Adalah P1 = ----------------------- dengan memasukan G2 – G1 dari 

    G2 – G1     
         1 + e             

     1 
dihasilkan P1 = ------------------------------------- 
      1 + e – [ 0,7+0,3(c2 – c1)+0,2( t1 – t2) ] 

    1 
  = ------------------------------------- 
      1 + e – [ 0,7+0,3(c2 – c1)+0,2( t1 – t2) ] 

 

Bila P1 = 2/3 

                 1 
   -------------------------------------  = 23 
      1 + e – [ 0,7+0,3(c2 – c1)+0,2( t1 – t2) ] 

      1 + e –n[ 0,7+0,3(c2 – c1)+0,2( t1 – t2)  ] = 3/2 = 1,5 

atau 

  e – [ 0,7+0,3(c2 – c1)+0,2( t1 – t2) ] = 0,5 

e – [ 0,7+0,3(c2 – 1,5)+0,2( 0,4 ) ] = 0,5  

  log e – ( 0,33 + 0,3 c2 )  = log 0,5 

  - ( 0,33 + 0,3 c2 )  = - 0,693 

0,3 c2    = 0,363 

  c2  = 1,21 atau $ 1,21 

 

Kerugian waktu dengan menggunakan kerta apai diimbangi dengan ongkos 

yang lebih murah. 

 

7.2.3 Model Gunnarson 

 

Gurson merumuskan model pilahn moda sebagai berikut: 

 Ai 
Pi = -------- 
 n 

 Σ Ax 
 x = 1 
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Pi = kemungkinan memilih moda i 

Ai = daya tarik moda i 

n = banyaknya moda yang dapat dipilih (Overgaard, 1966, 93-4) 

 

Selanjutnya Gunnarson merumuskan daya tarik setiap moda sebagai berikut: 

 

A =  k . ƒ ( u ) 

ƒ ( u ) =  fungsi biaya perjalanan, termausk nilai waktu dalam memanfaatkan 

moda yang bersangkutan. 

K = koefisien yang menyatakan pengaruh faktor baku (derajat layanan 

keselamatan, dsb). 

 

Catatan : belum diketahui apakah model ini sudah pernah digunakan dalam 

praktek. (Overgaard, 1966, h94). 

 

 

 

 

 

 

 



VIII.  Transportasi Jalan Raya     

      
4.1 Pengertian Jalan  

                                        
4.1.1 Jalan 

 Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, 

meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan 

perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu – lintas. 

 
4.1.2 Peranan Jalan  

 Jalan mempunyai peranan penting terutama yang menyangkut perwujudan 

perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil 

pembangunan serta pemantapan pertahanan dan keamanan nasional dalam 

rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. 

 
4.1.3 Bangunan Pelengkap Jalan 

 Adalah bangunan yang tidak dapat dipisahkan dari jalan, antara lain 

jembatan, ponton, lintas atas (over pass), lintas bawah (under pass), tempat 

parkir, gorong – gorong, tembok penan, saluran air. 

 

 

 

4.1.4 Perlengkapan Jalan   

 Perlengkapan jalan antara lain : rambu – rambu jalan, rambu – rambu lalu 

– lintas, tanda – tanda jalan (marka jalan), pagar pengamanan lalu lintas, 

pagar dan patok – patok daerah milik jalan. 

 
4.1.5 Bagian – bagian Jalan 

a. Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA) 

 - Ditetapkan oleh Pembina Jalan 

 - Diperuntukan bagi : 

  (1) Median 

  (2) Perkerasan Jalan 



  (3) Jalur Pemisah  

  (4) Bahu Jalan 

  (5) Saluran Tepi Jalan 

  (6) Trotoar 

  (7) Lereng 

  (8) Ambang Pengaman 

  (9) Timbunan dan galian 

  (10) Gorong – gorong 

  (11) Perlengkapan Jalan 

  (12) Bangunan Pelengkap 

 
a. Badan Jalan 

- Diperuntukan bagi arus lalu – lintas dan pengamanan konstruksi 

jalan. 

- Lebar, tinggi, dan kedalaman ruang bebas ditentukan oleh pembina 

jalan. 

- Tinggi ruang bebas jalan arteri dan jalan kolektor minimal 5 meter 

dengan kedalaman lebih dari 1,5 meter. 

 
b. Saluran Tepi 

- Untuk penampungan dan penyaluran air, agar badan jalan bebas 

dari pengaruh air. 

 

 
c. Ambang Pengaman 

- Diperuntukan bagi pengaman konstruksi jalan. 

 
d. Bangunan Utilitas 

- Pada sistem jaringan jalur primer dan sisitem jaringan jalan 

sekunder dalam kota dapat ditempatkan dalam DAMAJA : 

 



(1) Untuk yang berada diatas tanah ditempatkan diluar bahu 

jalan atau perkerasan jalan sehingga tidak menimbulkan 

hambatan samping bagi lalu – lintas. 

 
(2) Untuk yang berada dibawah tanah, ditempatkan diluar jarak 

tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau perkerasan 

jalan, jarak ditentukan oleh Pembina Jalan. 

 
- Rencana Kerja, jadwal kerja dan cara – cara pengerjaannya harus 

disetujui oleh Pembina Jalan. 

 

e. Pohon – pohon 

- Pada sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan sekunder 

didalam kota dapat ditanam dibatas DAMAJA, median atau dijalur 

pemisah. 

- Diluar ketentuan teraebut diatas harus mendapatkan persetujuan 

dari Pembina Jalan. 

 
f. Daerah Milik Jalan (DAMIJA) 

- Damija diperuntukan bagi Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA) dan 

pelebaran jalan maupun untuk penambahan jalur lalu – lintas 

dikemudian hari serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan. 

 
g. Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA) 

- Ditetapkan oleh Pembina Jalan  

- Diperuntukan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan 

konstruksi jalan batas luar (DAWASJA) ditetapkan oleh Pembina 

Jalan (diukur dari as jalan). 

(1) Jalan Arteri Primer minimal 20 meter. 

(2) Jalan Kolektor Primer minimal 15 meter. 

(3) Jalan Lokal Primer minimal 10 meter. 

(4) Jalan Arteri Sekunder minimal 20 meter. 



(5) Jalan Kolektor Sekunder minimal 7 meter. 

(6) Jalan Lokal Sekunder minimal 4 meter. 

(7) Jembatan minimal 100 meter kearah hilir dan hulu. 

 
4.1.6 Macam Jalan  

 
a. Jalan Umum 

 Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu – lintas umum. 

 
b. Jalan Khusus 

 Jalan Khusus adalah jalan yang selain dari pada jalan umum (jalan yang 

tidak diperuntukan bagi lalu – lintas umum). 

Macam Jalan Khusus : 

(1) Jalan Inspeksi Pengairan 

(2) Jalan Inspeksi saluran minyak atau gas.. 

(3) Jalan Perkebunan. 

(4) Jalan Pertambangan. 

(5) Jalan Kehutanan. 

(6) Jalan Komplek bukan untuk umum 

(7) Jalan untuk keperluan pertahanan dan ketahanan negara. 

 
 Pada ruas jalan khusus yang berdasarkan peraturan perundang – undangan 

yang berlaku atau oleh pemiliknya dinyatakan terbuka untuk lalu – lintas 

umum maka terhadap ruas jalan dan lalu – lintas tersebut berlaku 

peraturan perundang – undangan tentang jalan dan tentang lalu – lintas 

angkutan Jalan Raya. 

 
c. Jalan Tol 

Jalan Tol adalah jalan umum yang kepada para pemakainya dikenakan 

kewajiban membayar Tol.  

 Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayar untuk pemakaian jalan 

Tol. 

 



 
 
4.1.7 Pengelompokan Jalan Menurut Peranannya     

 
a. Jalan Primer. 

(1) Jalan Arteri Primer adalah Jalan yang menghubungkan kota 

jenjang kesatu yang terletak berdampingan atau menghubungkan 

kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua. 

 
(2) Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan kota 

jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua atau menghubungkan 

kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga. 

 
(3) Jalan Lokal Pimer adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang 

kesatu dengan persil atau menghubungkan kota jenjang ketiga 

dengan kota jenjang ketiga, kota jenjang ketiga dengan kota 

jenjang dibawahnya, kota jenjang ketiga dengan persil atau kota 

dibawah jenjang ketiga sampai persil (PP. 26/1985 Pasal 4). 

 
b. Jalan Sekunder 

 
(1) Jalan Arteri Sekunder menghubungkan kawasan primer dengan 

kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder 

kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan 

kawasan sekunder kedua. 

 
(2) Jalan Kolektor Sekunder menghubungkan kawasan sekunder kedua 

dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan 

sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. 

 
(3) Jalan Lokal Sekunder menghubungkan kawasan sekunder kesatu 

dengan perumahan, menghubungkan kawasan sekunder kedua 

dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya 

sampai keperumahan. (PP. No. 26 Th 1985, Pasal 10). 



 
 
 
 
 
 
4.1.8 Jenjang Kota 

 
a. Yang dimaksud dengan kota jenjang kesatu ialah kota yang berperan 

melayani seluruh satuan wilayah pengembangannya, dengan kemampuan 

pelayanan jasa yang paling tinggi dalam satuan wilayah 

pengembangannya serta memiliki orientasi keluar wilayahnya. 

 
b. Yang dimaksud dengan kota jenjang kedua ialah kota yang berperan 

melayani sebagian dari satuan wilayah pengembangannya dengan 

kemampuan pelayanan jasa yang lebih rendah dari kota jenjang kesatu 

dalam satuan wilayah pengembangannya dan terikat jangkauan jasa ke 

kota jenjang kedua serta memiliki orientasi ke kota jenjang kesatu. 

 
c. Yang dimaksud dengan kota jenjang ketiga ialah kota yang berperan 

melayani sebagian dari satuan wilayah pengembangannya, dengan 

kemampuan pelayanan jasa yang lebih rendah dari kota jenjang kedua 

dalam satuan wilayah pengembangannya dan terikat jangkauan jasa kekota 

jenjang kedua serta memiliki orientasi ke kota jenjang ke dua dan ke kota 

jenjang ke satu. 

 
d. Yang dimaksud dengan kota dibawah jenjang ketiga ialah kota yang 

berperan melayani sebagian dari satuan wilayah pengembangannya, 

dengan kemampuan pelayanan jasa yang lebih rendah dari kota jenjang 

ketiga dan terikat jangkauan serta orienatasi yang mengikuti prinsip – 

prinsip diatas. (PP No. 26 h. 1985, Penjelasan Pasal 4). 

 
4.1.9 Kawasan   

               
Kawasan adalah wilayah yang dibatasi oleh lingkup pengamatan fungsi tertentu. 



Kawasan kota terdiri dari dua macam, yaitu kawasan primer dan kawasan 

sekunder. 

    
a. Kawasan Primer adalah kawasan kota yang mempunyai fungsi primer. 

Fungsi Primer (F1) adalah fungsi kota dalam hubungannya dengan 

kedudukan kota sebagai pusat pelayanan jasa bagi kebutuhan pelayanan 

kota, dan wilayah pengembangannya. 

 

b. Kawasan Sekunder adalah kawasan kota yang mempunyai fungsi 

sekunder. Fungsi sekunder sebuah kota dihubungkan dengan pelayanan 

terhadap warga kota itu sendiri yang lebih berorientsi kedalam dan 

jangkauan lokal. Fungsi ini dapat mengandung fungsi yang terkait pada 

pelayanan jasa yang bersifat pertahanan keamanan yang selanjutnya 

disebut fungsi sekunder yang bersifat khusus. 

 

c. Fungsi Primer dan Fungsi Sekunder harus tersusun teratur dan tidak 

terbaurkan. Fungsi Primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua 

dan seterusnya terikat dalam satu hubungan hirarki. 

 

d. Perumahan adalah bangunan atau bagiannya termasuk halamannya dan 

jalan keluar masuk yang dianggap perlu untuk tempat tinggal. (PP. No. 26 

th. 1985 penjelasan pasal 5). (Kep. Men. PU No. 640 /KPTS/1986) 

 

 

4.2 Sistem Jaringan Jalan         

 
 Jaringan jalan merupakan satu kesatuan sistem terdiri dari system jaringan jalan 

primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hirarki. 

 
4.2.1 Sistem Jaringan Jalan Primer   

 



a. Sistem jaringan jalan primer disusun mengikuti ketentuan pengaturan tata 

ruang dan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional, yang 

menghubungkan simpul – simpul jasa distribusi. 

 
b. Jaringan Jalan Primer menghubungkan secara menerus kota jenjang 

kesatu, kota jenjang kedua, kota jenjang ketiga dan kota jenjang 

dibawahnya sampai kepersil dalam satu satuan wilayah pengembangan. 

Jaringan jalan primer menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota 

jenjang kesatu antar satuan wilayah pengembangan. 

 
c. Jaringan jalan primer tidak terputus walaupun memasuki kota. Jaringan 

jalan primer harus menghubungkan kawasan primer. Suatu ruas jalan 

primer dapat berakhir pada suatu kawasan primer, kawasan yang 

mempunyai fungsi primer antara lain; industri skala regional, terminal 

barang / pergudangan, pelabuhan, bandar udara, pasar induk, pusat 

perdagangan skala regional / grosir.       

 (PP. No. 26 th. 1985, pasl 4) 

 (Kep. Men. PU No. 640/KPTS/1986) 

 (Dit. Tada, Ditjen Cipta Karya). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1 :  Hubungan Sistem perkotaan dengan peranan ruas jalan dalam 

sistem jaringan jalan primer. 

 

KOTA ORDE I ORDE II ORDE III 
 

PERSIL 
 

ORDE I Arteri Arteri Kolektor 
 

Lokal 
 

ORDE II Arteri Kolektor Kolektor 
 

Lokal 
 

ORDE III Kolektor Kolektor Lokal 
 

Lokal 
 

PERSIL Lokal Lokal Lokal 
 

Lokal 
 

 
 
 
4.2.2 Sistem Jaringan Jalan Sekunder 

Sistem jaringan jalan sekunder disusun mengikuti ketentuan pengaturan tata ruang 

kota yang menghubungkan kawasan – kawasan yang mempunyai fungsi primer, 

fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder kedua, fungsi 

sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2 : Hubungan kawasan kota terhadap peranan ruas jalan dalam sistem 

jaringan jalan sekunder. 

 
KAWASAN 

 
PRIMER 

(F1) 

 
SEKUNDER I 

(F21) 

 
SEKUNDER II 

(F22) 

 
SEKUNDER III 

(F23) 

 
PERUMAHAN 

 
 
 

 
PRIMER 

(F1) 

 
JP 

 
A 

 
- 

 
- 

 
- 
 
 
 

 
SEKUNDER I 

(F21) 

 
A 

 
A 

 
A 

 
K 

 
L 
 
 
 

 
SEKUNDER II 

(F22) 

 
- 

 
A 

 
K 

 
K 

 
L 
 
 

 
SEKUNDER III 

(F23) 

 
- 

 
K 

 
K 

 
L 

 
L 
 
 

 
PERUMAHAN 

 
- 

 
L 

 
L 

 
L 

 
L 
 
 

 

 Keterangan : 

JP = Jalan Primer 

A = Jalan Arteri Sekunder 

K = Jalan Kolektor Sekunder 

L = Jalan Lokal Sekunder 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GAMBAR 1 : DIAGRAM HUBUNGAN KAWASAN KOTA DENGAN PERANAN 

RUAS JALAN DALAM SISTEM JARINGAN JALAN SEKUNDER 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

            

 

 

                       

 

 

 

   

 

 

Keterangan : 

 
F 1 = Kawasan Primer 

F 21 = Kawasan Sekunder I 

F 22 = Kawasan Sekunder II 

F 23 = Kawasan Sekunder III 

P = Perumahan 

F 1 

F 21 

P F 22 

F 23 

F 21 

F 22 

F 23 

P 

A 
A

A 

L 
A 

A 
L 

L 

L K 

L 

K 

L 

K L 



A = Arteri Sekunder 

K = Kolektor Sekunder 

L = Lokal Sekunder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GAMBAR 2  :  CONTOH STRUKTUR JARINGAN JALAN KOTA 

(Menurut No. 13 – 1980 dan PP No. 26-1985) 
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Bab 4 Pendekatan dan Metodologi 

 

4.1 Analisis Pendekatan 

 

Bab ini melukiskan pendekatan yang mengarah kepada pengambilan 

keuntungan pelayanan, gambar 4.1. menunjukan gambaran dari studi 

pendahuluan. Seperti yang mungkin terlihat, langkah-langkah pekerjaan 

meliputi lima tahapan dan dua persamaan dikombinasikan dan setiap bagian 

saling berhubungan. Kelima langkah-langkah itu meliputi: 

(1) Data kolelsi, menganalisis dan survei lalu lintas. 

(2) Analisis tuntutan perjalanan dan keadaan cuaca. 

(3) Perumusan dari perencanaan kegitan. 

(4) Evaluasi proyek, dan 

(5) Pelaksanaan dari perencanaan. 

 

Kedua lintasan persamaan merupakan studi transportasi umum dan 

perencanaan perbaikan kualitas udara di mulai dari penginventarisan dan 

penaksiran dari kondisi yang ada menuju perumusan dari penggabungan 

secara menyeluruh dari perencanaan kegiatan. 

Program kerja yang mendetail dari 18 gugus tugas sedang diatur kedalam 

urutan/arah sketsa proyek, seperti pada gambar 4 – 2 menunjukan saling 

berhubungan antara tugas-tugas ini dan arah dari pekerjaan. 

Konsep di balik ini merupakan konsep konsultan yang akan mengerjakan 

/melakukan tinjauan secara menyeluruh dari data-data yang tersedia dan 

akan menentukan tingkat dari data hasil koleksi dan hasil survei; kemudian 

data itu tersendiri dapat digunakan untuk dimasukkan kecontoh keadaan lalu 

lintas. Setelah pengembangan, penyesuaian dan pengujian model lalul intas 

yang meniru preperensi-preperensi, model akan berfungsi sebagai kerangka 

kerja untuk memperkirakan kebutuhan perjalanan. Hasil dari perkiraan 

kebutuhan perjalanan tersebut akan dievaluasi terhadap fasilitas transportasi 

yang ada dan kebutuhan teknisnya. Selanjutnya integrasi dan koordinasi 

tindakan untuk implementasi akan diusulakn sebagai hasil dari proses 

evaluasi proyek. 
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4.2 Pengumpulan dan peninjauan studi tranportasi da n urban 

sebelumnya (Tugas 1) 

 

Seluruh persediaan transportasi umum, tidak umum dan studi perkotaan 

(khususnya IUIDP) akan dikumpulkan dan ditinjau ulang untuk kesimpulan-

kesimpulan dan rekomendasi mereka sebagai persediaan survei lalu lintas 

dan transportasi. Studi-studi ini akan membuktikan masukan-masukan yang 

penting untuk peninjauan kembali definisitugas dari zona-zona lalu lintas. 

 

4.3 Pengumpulan Data 

 

Koleksi data utama akan diusahakan menggambarkan seluruh sumber data 

yang relevan. Data hasil survei yang ada hubungannya dengan studi ini akan 

dikumpulkan dan ditinjau kembali oleh konsultan dalam hubungan kerjasama 

dengan kliennya. Data akan dikumpulkan secara sistematik dan kesalahan 

informasi dan permintaan informasi yang diinginkan akan diidentifikasikan. 

 

Gambaran dari urutan data dalam kondisi yang akan ditinjau ulang dan 

diperkirakan adalah sebagai berikut:: 
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(1) Demografi, penggunaan lahan, sosial ekonomi dan statiatik umum. 

(2) Peta , grafik, sensus dan pengembangan secara yuridis dan peraturan-

peraturan lain. 

(3) Lalu lintas (arteri dan jalan-jalan), pengecekan kendaraan, jenis dan 

berat kendaraan penumpang, bus dan truck-truck. 

(4) Pengumpulan asal tujuan perjalanan ( O – D ) dalam tabel meliputi 

seluruh mode dan tujuan. 

(5) Pengumpulan data dalam jaringan kerja meliputi seluruh moe termasuk 

peta-peta. 

(6) Pengumpulan dan peninjauan kembali data lalu lintas yang terdahulu 

dan sekarang dan survei perjalanan kecepatan; dan 

(7) Pengumpulan data dari sitem-sistem transportasi uimum, rute-rute, 

keterangan pengemudi dan laporan yang ada hubungannya dengan 

masalah ini dan lain-lainya. 
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4.4 Definisi Traffic Zone 

 

Koreksi terhadap data yang ada mempermudah konsultan untuk memberi 

batasan zone lalul intas yang merupakan syarat mutlak untuk menyusun studi 

survey lalu lintas. 

 

Berdasarkan keadaan sekarang dan antisipasi terhadap laju lalu lintas dimasa 

yang akan datang, zone-zone lalu lintas dalam areal studi Semarang dan 

Denpasar harus cukup kecil agar dapat menggambarkan secara detail 

hubungan antar transportasi perkotaan, pembangkit perjalanan, Attraction 

dan bentuk perjalanan. 

 

4.5 Rancangan dan Petunjuk Survey 

 

Diharapkan dengan batasan-batasan referensi jumlah survey dapat 

ditentukan dan digunakan untuk menguji dan mengembangkan data lalu lintas 

yang ada. 

 

Survey akan akan dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan 

semua hasil secara total dapat dimuat kedalam computerized data bank, yang 

mana bisa langsung diinput kedalam program komputer dan model 

matematika yang bisa digunakan kembali setelah itu. 

 

Dalam bagian yang harus diikuti, setiap uraian disediakan untuk tiap survey. 

Rancangan hasil survey dan bentuk survey akan dilengkapi pada studi awal. 

Menurut perkiraan, semua gambaran pekerjaan survey bisa dilengkapi dalam 

waktu 90 hari. 

 

Untuk melakukan survey keperluan studi zone-zone lalul intas akan 

digambarkan dalam peta topografi (Dalam skala 1: 25.000) dengan semua 

tanda-tanda dan keterangan yang mengikutinya. 
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Kemudian akan dimasukkan nama jalan, lokasi dan pusat aktivitas terbesar 

(seperti sekolah, pasar, mesjid, taman, fasilitas transport, pemerintahan 

umum dan perkantoran, hotel, dsb). 

 

Diasumsikan untuk tiap studi area ada 100 zone lalul intas, tiap team survey 

bisa menyelesaikan pekerjaannya 2 traffic zone per hari. 

 

Diperkirakan 100 penduduk per hari bisa dipenuhi. Hasil final ditentukan oleh 

zone-zone lalul intas dan hasil survey tentu harus dilengkapi lagi. 

 

Daftar dari aktivitas-aktifitas penting akan dikembangkan dalam komputer 

untuk dibuatkan survey tanya jawab rumah-kerumah. 

 

4.5.1 Home Interview Survey 

 

Konsultan akan memilih metode dan prosedur untuk contoh survey rumah 

tangga guna memperoleh data dasar sosial ekonomi dari karakter pembangkit 

perjalanan rumah tangga. 

 

Dari survey ini yang paling penting adalah sumber data untuk membuat matris 

asal tujuan bagi penumpang kendaraan. 

 

Pada awal survey, konsultan akan memriksa data penduduk dan jumlah unit-

unit tempet tinggal untuk tiap lingkungan (kelurahan atau desa) pada setiap 

area studi. 

 

Berdasarkan dat sampling yang didapat dari studi kelayakan (Asumsi 2%), 

jumlah sample untuk tiap kelurahan atau desa dapat ditentukan dan surveyor 

akan menandatangani instansi kecamatan atau kabupaten untuk memperoleh 

unit tempat tinggal secara acak untuk di interview (menulis alamt dan jumlah 

keluarga). 
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Penataan kembali antara jumlah keluarga dan unit-unit tempat tinggal akan 

dilakukan untuk menjamin contoh representatif dan proses interview akan 

dibuat. 

 

Untuk survey ini diperkirakan 2 unit tempat tinggal dapat diinterview tiap sore. 

Survey diperkirakan membutuhkan 8500 orang per hari. 

 

Dari data-data yang dikumpulkan ada 3 bagian utama dapat digambarkan: 

 

(1) Informasi aspek-aspek rumah tangga yang menggambarkan aspek-

aspek anggota keluarga, jumlah, jenis kelamin pekerjaan dan 

jabatannya, kepemilakan kendaraan dan pendapatan. 

 

(2) Data transportasi, yaitu kepemilikan kendaraan, pembiayaan 

kendaraan, izin mengemudi, jenis kelamin pengemudi, fungsi 

kendaraan dan penggunannya; dan 

 

(3) Karakteristik utama asal tujuan perjalanan (anatara lain sekolah, 

tempat kerja, tempat perbelanjaan dsb), waktu, jenis kendaraan 

yang digunakan, frekuensi pergerakan kendaraan ke dan dari, 

selama perjalanan. 

 
4.5.2 Volume Count untuk jalan Arteri  

 

Pada jalan-jalan utama Semarang dan Denpasar survey dirancang untuk 

dikembangkan dan volume count akan mencakup semua tipe kendaraan 

sesuai tujuannya. 

 

Survey mencakup data traffik count dan distribusi traffik. Traffik count akan 

berlangsung dari jam 7.00 sampai dengan 20.00 malam dalam seminggu dan 

pada lokasi survey tertentu perhitungan khusus dilakukan kurang lebih 24 jam. 

Untuk Denpasar, volume count akan dilakukan pada akhir pekan dalam 

upaya untuk menguji variasi pelaku perjalanan antara hari-hari kerja dan hari 
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libur. Diperkirakan tiap stasiun akan membutuhkan 3 orang per shift 

perdirection dan totalnya 531 orang – shift. 

 

Gambar 4.4 dan 4.5 menyajikan usulan lokasi/stasiun-stasiun volume count 

jalan arteri untuk Semarang dan Denpasar khususnya. 

 

4.5.3 Survey Screen Line 

 

Berdasarkan pengetahuan konsultan tentang studi area pada tahap ini, lokasi 

survey screen line diusulkan sebagai berikut: 

 

(2) Semarang (lihat gambar 4-6) 

- Screen line dari utara ke selatan Jl. Ronggowarsito via Jl. Jend 

Haryono, Jl. Dr. Wahidin, ke Dr. Setiabudi di Srondolkulon dan 

- Timur ke screen line dai Jl. Majapajit di gemeh lewat Jl. Brig. 

Jend Katamso, Jl. Jend A. Yani, Jl. Pandanaran ke Jl. Siliwangi. 

 

(3) Denpasar (lihat gamabr 4-7) 

- Screen line dari utara ke selatan dari Jl. Nangka via Jl. Arjuna, Jl. 

Diponegoro, Jl. Raya Sesetan ke Benoa Harbour. 

- Screen line dari timur ke barat dari Jl. T. Penet via Jl. Hayam 

Wuruk, Jl. Suropati, Jl. Gajah Mada ke Jl. Gunung Agung. 

- Screen line dari utara ke selatan sepanjang sungai Badung di 
area Kuta. 

 
Manual traffic count dan penempatan survey akan dilakukan secara serentak 

atau simultan dan diperkirakan 64 lokasi dan 15 lokasi adalah sebagai stasiun 

control. Screen line survey akan berlangsung pada hari-hari kerja, karena 

survey ini dirancang untuk melengkapi data survey home interview. Total 

kebutuhan tenaga kerja diperkirakan 1000 orang per shift. 

 

4.5.4 Cordon Line Survey 

 

Cordon line survey dirancang untuk pengambilan data pada perjalanan antara 

zone internal dan eksternal yang didefinisikan sebagai batas studi area 
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Semarang dan Denpasar khususnya. Gamabar 4.6 dan 4.7 menggambarkan 

lokasi cordon line survey stasion Semarang dan Denpasar. 

 

Baik volume count dan roadside interview akan dilakukan untuk setiap stasiun. 

Interview data akan mencakup maksud perjalanan, occupncy kendaraan dan 

asal tujuan perjalanan. Weekday count akan berlangsung dari jam 7.00 pagu 

sampai jam 10.00 malam. Team survey rata-rata 20 orang per shift dengan 

jumlah total 480 orang –shift untuk survey keseluruhan. 

 

4.5.5 Traffic Generation/Survey Attraction  

 

Untuk maksud perencanaan transportasi, konsultan akan mengidentifikasikan 

fasilitas trip attraction/generation yang utama sebagai kunci penggunaan 

lahan. 
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Untuk pemenuhan kebutuhan, survey akan menyajikan koleksi data jumlah 

masuk dan keluar ditiap-tiap lokasi yang ditentukan dan atau penggunaan 

lahannya (antara lain bangunan terminal, bangunan kantor, pusat 

perbelanjaan). Data akan meliputi banyak penumpang yang berangkat dan 

datang, lokasi dan tipe kendaraan yang digunakan (dimana kendaraan adalah 

relevan sebagai trip generation/attraction). 

 

Penetuan 30 lokasi yang telah diidentifikasi untuk survey, tapi program yang 

lebih detail akan lebih jelas jika studi berlangsung. Komponen survey akan 

meliputi perkembangan data trip rate. Kebutuhan tenaga kerja diperkirakan 4 

orang per lokasi dan 120 orang per shift untuk trip rate studi. 

 

4.5.6 Intersection Turning Movement Count 

 

Pada intersection utama, sebuah survey akan dikembangkan dari perhitungan 

kendaraan mencakup signal delay, volume, tipe kendaraan begitu juga 

turning movement (perputaran kendaraan). Volume count akan dilakukan 

dengan menggunakan metoda yang sama dengan volume count untuk studi 

arterial. 

 

Perhitungan jam puncak pada hari kerja anatara jam 7.00 pagi dan  jam 7.00 

malam akan dilakukan. Rata-rata team survey yang dibutuhkan diperkirakan 

12 orang per shift dan totalnya 432 orang – shift untuk keseluruhan survey. 

 

4.5.7 Travel Time Survey 

 

Dengan menggunakan metode Floating Car, pengukuran travel time akan 

dilakukan pada kondisi variasi waktu baik traffic Flow level pada jalan-jalan 

arteri yang penting dari jalan-jalan di cordon utama. 

 

Studi ini akan menjadi dasar untuk pengembangan jumlah Speed-Flow 

Relationship yang digunakan dalam model ini. Survey ini juga akan 

menhasilkan informasi problem-problem lokasi pada jalan-jalan yang ada. 

Semua jalan-jalan Arteri utama akan di survey selama hari-hari kerja dengan 
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tiga round trip per road. Pada beberapa jalan, khusus akan diantisipasi untuk 

dimasukkan dalam weekend studi. Diperkirakan dalam pelaksanaannya 

membutuhkan kira-kira 70 orang per shift. 

 

4.5.8 Parking Survey pada Pusat Area 

 

Tujuan utama survey adalah memperkirakan penggunaan on street parkir, 

kemacetan dan public transport. 

 

Konsultan akan melakukan survey parkir dengan menggunakan jumlah 

kendaraan yang terdaftar sebagai dasar untuk mengidentifikasi utility fasilitas 

parkir. Survey parkir akan dilakukan di central area Semarang dan Denpasar 

termasuk on street dan off parking lots. 

 

Kendaraan yang diamati diantaranya adalah sedan, light truck, bus, heavy 

truck, container truck dan motor (mana diterapkan). 

 

Detail cordon dan lokasi tiap zone parkir akan ditentukan setelah peninjauan 

kelapangan. Disarankan survey berlangsung dari jam 8.00 pagi tiap hari-hari 

kerja. Diperkirakan akan membutuhkan 380 orang per shift. 

 

4.5.9 Survey Fasilitas Public Transport 

 

Survey fasilitas public transport dan servis akan dilaksanakan. Survey akan 

mencakup Bus kota (Damri), Bus jarak jauh, Bemo, Minibus (angkutan kota), 

Taxi, Becak dan keret (khusus untuk Semarang). Semuanya akan mencakup 

tipe kendaraan, kuantitas kendaraan, jadwal, rute, stasion, peralatan, 

kebutuhan personil dan beberapa survey tanya jawab penumpang. 

Diperkirakan pelaksanaan survey membutuhkan 100 orang per shift. 
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4.5.10 Sistem Survey Bus 

 

Dari data hasil survey fasilitas public transport, jumlah on board bus survey 

akan digunakan untuk seleksi pemilihan rute-rute. Survey mencakup bus kota, 

bemo dan angkutan kota didalam studi area Semarang dan Denpasar. 

 

Pengamatan atau perhatian khusus akan diberikan pada pelaksanaan survey 

pada bus terminal. Survey akan berlangsung dari pukul 7.00 pagi hinggga 

pikul 10.00 malam pada hari-hari kerja. Pada studi ini akan dikumpulkan data 

volume penumpang berangkat dan kedatangan penumpang dan random 

interview untuk menentukan maksud perjalanan, asal tujuan dan tingkat 

kepuasan. Pekerjaan ini diperkirakan membutuhkan 192 orang per shift. 

 

4.5.11 Survey Pengendara Bus Jarak Jauh 

 

Survey akan mencakup rute bus jarak jauh pada area studi. Survey akan 

menyelidiki volume penumpang pada stasiun utama dan menginterview 

maksud dan perjalanan penumpang, asal dan tujuan, tipe kendaraan yang 

digunkan untuk dan dari stasiun dan elemen data lainnya ditampilkan untuk 

menggambarkan survey aturan pengendara. 

 

Penumpang yang datang dan berangkat akan dihitung dan sample interview 

penumpang akan dilakukan pada terminal bus utama. Konsultan 

memperkirakan 10 surveyor untuk tiap stasiun, secara rata-rata akan ada 14 

stasiun survey di Semarang dan Denpasar. Total tenaga kerja kira-kira 280 

orang per shift dalam pelaksanaannya. 

 

4.5.12 Survey Inventory Road 

 

Sesuai dengan kerangka acuan, survey incventory akan mencakup atribut 

sperti lebar jalan, bus-bus stop, trotoar, saluran dan rambu-rambu lalul intas 

lainnya untuk tiap jalan yang disurvey. 
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Semua data akan dibuat kedalam peta berskala. Sbuah team terdiri dari 2 

surveyor dan diasumsikan mereka bisa kira-kira melengkapi 5 km jalan 

perhari, pekerjaan ini membutuhkan 40 orang per-hari untuk 100 km jalan 

baik Semarang dan Denpasar. 

 

4.6 Proses data dan Model Input 

 

Pertama-tama editing untuk kumpulan data survey dari masing-masing survey 

yang dilakukan diatas sebagai dasar penjelasan zona traffic, survey station, 

jalan waktu per-hari dan faktor-faktor relevant lainnya. 

 

Langkah pertama adalah meriview semua data yang dikumpulkan dan 

memodifikasi beberapa yang tidak jelas atau data-data yang tidak konsisten. 

Bila perlu pilih beberapa supplement survey work yang dilakukan. Hasil dalam 

bentuk tabel akan dipresentasikan untuk tujuan sintesa analisis dan rencana 

berikutnya. 

 

4.7 Kerangka Analisis Ramalan Pertumbuhan 

 

Perjalanan ada karena ada permintaan, utamanya perjalanan diatas mula-

mula tergantung dari keadaan demografi, ekonomi dan sosial karakteristik 

distribusi demografi dan populasi, yang merupakan dasar untuk ramalan 

permintaan kebutuhan perjalanan. Untuk itu dibutuhkan studi ramalan 

beberapa parameter. 

 

4.7.1 Analisis Pengembangan Areal Studi 

 

Beberapa pengembangan sistem transportasi di Semarang dan Denpasar 

akan memenuhi kebutuhan penggunaan jalan dan penigkatan ekonomi lokal, 

informasi yang dapat digunakan sebagai pangkal untuk menentukan 

keuntungan proyek. Topik-topik studi adalah: 

1. Struktur dan performan ekonomi. 

2. Pembangunan pada masa lampau. 

3. Potensi dan prospek dimasa yang akan datang. 
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4.7.2 Studi Penggunaan Lahan 

 

Penggunaan lahan di Jawa dan Bali relatif luas dibandingkan dengan propinsi 

lainnya. Secara umum tanah telah dibagi untuk beberapa penggunaan 

pembagiannya terdiri dari lahan hijau hutan tanaman keras dari dataran pasir 

menjadi persawahan. 

 

Perekonomian Semarang dan Denpasar sebagian besar tergantung pada 

transportasi jalan raya, ini disebabkan karena transportasi digunakan untuk 

meningkatkan hubungan antar area yang juga dapat menggunakan biaya 

atau meningkatkan pendapatan dari biaya yang cenderung harus dibayar 

untuk penggunaan lahan. 

 

Selanjutnya penggunaan lahan merupakan rantai tertutup dengan adanya 

peraturan dan hak-hak pemilikan tanah. Kesemuanya merupakan aspek yang 

menetukan dalam perencanaan lahan. Dalam studi yang diutamakan: 

 

1. Tipe penggunaan lahan 

2. Hak milik tanah 

3. Lahan produktif 

4. Perkembangan kota 

5. penggunaan lahan 

 

biasanya areal perumahan sering dialihkan untuk mendukung konstruksi jalan, 

bagian jalan yang membagi pusat kota. Hal itu dicatat menurut jumlah 

pendapatan rumah tangga yang dapat disisihkan untuk konstruksi jalan. 

 

Usaha ini biasanya di integralkan ke dalam masyarakat dan tidak bisa 

dialihkan kebagian lain dalam kota karena dapat menghalangi 

pengembangan proyek. Untuk itu penggunaan lahan merupakan elemen 

kunci dan penting untuk dianalisis dalam pelaksanaan proyek. 
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4.7.3 Analisis Gross Domesti Product 

 

Sejak adanya permintaan akan perjalanan, terjadi hubungan dan peningkatan 

pendapatan dalam suatu area. 

 

Secara teori pendapatan yang digunakan rumah tangga berpengaruh dan 

mempunyai maksimum dalam perhitungan anggaran dan biaya perjalanan. 

Dengan demikian ukuran pendapatan yang dikeluarkan rumah tangga 

mempengaruhi pelaku perjalanan tiap keluarga dan lama penggunaan 

anggarannya. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan kenyataan. 

 

Untuk mencapai maksud analisis ditekankan pada hal-hal dibawah ini yaitu 

kedalam point makro dan mikro yang dilihat: 

1. Produksi domestik yang diminta (sekaranmg dan datang) 

2. Produksi per kapita 

 

4.7.4 Perkembangan Pekerjaan dan Penduduk 

 

Perbaikan pengembangan transportasi perkotaan merupakan sumber yang 

besar dalam tahap penyusunannya. 

 

Disisi lain juga menambah pekerjaan dalam pabrik dan sektor industri yang 

dapat memacu tiap proyek pengembangan transportasi. Bertambahnya 

kemudahan tentu letak dan pengurangan biaya pengangkutan barang 

perkotaan dapat menarik usaha dan pekerjaan baru. Akses jalan raya bisa 

menambah arus dan kepemilikan kendaraan dan juga mata rantai yang 

penting untuk pekerja suburban untuk tinggal di kota dan menambah 

pergerakan barang masuk dan keluar urban area. Yang mana kesemua itu 

menggunakan lalu lintas. Sebagai tambahan struktur dan keadaan penduduk 

dan pekerjannya mempengaruhi perkembangan proyek mempengaruhi 

proyek. Studi akan digambarkan kedalam: 
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1. Populasi 

- Distribusi wilayah 

- Trend populasi 

 

2. Pekerjaan 

- Struktur pekerjaan yang ada 

- Pekerjaan primer 

- Pekerjaan sekunder 

- Service pekerjaan, dan 

- Pekerjaan yang sedang diminati 

 

4.7.5 Pendaftaran Kendaraan dan Perkembangannya Kep emilikannya 

 

Secara teori, tingkat pendapatan merupakan faktor penting dalam 

menentukan jumlah dan kepemilikan kendaraan untuk tahun-tahun 

mendatang, tetapi kenyataanya terlihat ada hubungan yang tidak dapat 

dijelaskan antara parameter-parameternya. Hal itu berlaku bagi penumpang 

mobil, bus dan truck-truck untuk tiap daerah.  

 

Metode ramalan melibatkan studi yang telah ditentukan dengan memilih 

secara teliti studi yang dimaksud tapi yang mudah diikuti jika dilaksanakan. 

Metodenya adalah: 

 

1. Latar belakang 

2. Pembahasan studi 

3. Metode pendekatan 

4. Metoda penyelesaian 
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4.8 Evaluasi Fasilitas Transport Yang Ada 

 

Konsultan akan meninjau dan menentukan fasilitas transport yang ada, yang 

berisi: 

 

 

1. Fasilitas Jalan 

- Capacity 

- Signal 

- Sign 

- Marking 

- Channelization (saluran) 

- Parking 

- Sidewalk (trotoar) 

- Pedestrian Bridge (Jemabtan Penyeberangan) 

 

2. Fasilitas Public Transport 

- Network (route) 

- Capacity 

- Hedway (jalan raya) 

- Speed 

- Reability of Service 

- Comfort and Convenience 

- Fare (biaya) 

- Travel Time (trasfer, waiting, walking time) 

- Population served 

- Utilization rate (annual patronege divided by the population in 

the service area) 

 

Data yang berhubungan dan bahan-bahan yang akan di analisis 

menggambrkan semua aspek fasilitas dan pelayanan yang diupayakan untuk 

studi fasilitas. 
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4.9 Perkembangan Permintaan Perjalanan 

 

Anlisis permintaan perjalanan dan model proses yang dilengkapi menjadi 

dasar dimana sistem urban transport dari sistem publik transport diperbaiki 

menjadi alternatif yang bisa dievaluasi. 

 

Konsultan harus menyajikan pengembangan secara canggih dan model tahan 

uji untuk aplikasi di Semarang dan Denpasar. 

 

Paket perangkat lunak yang diinginkan konsultan untuk digunakan untuk 

membuat model yaitu TRANSPLAN (Rencana Plan). 

 

Paket tersebut terdiri dari beberapa program yang independen masing-

masing mengerjakan tahap yang berbeda arahnya dari trip generation ke trip 

assigment. Uraian palet perangkat transplan ditunjukan dalam appendix E. 

 

Sebagai tambahan berbagai tahap modul dilakukan yang mana biasa disusun 

mengikuti kebutuhan studi yang spesifik untuk dikerjakan. Model Transplan 

memberi hasil baik fleksibel dan tepat dalam alternatif pengujian (hipotesis) 

dan karena itu dalam berlakunya sampai hasil akhir. 

 

Metode yang digunakan dibeberapa kota tidak sama karakternya. Contoh 

gambaran yang diberikan sebagai berikut: 

 

1. Taipei, Taiwan, ROC  2,7 milliom population; 

2. Taichung, Taiwan, ROC  0,8 million population; 

3. Tainan, Taiwan, ROC  0,7 million population; and 

4. Surabaya, Indonesia,   2,2 million population 

 ( on going project) 

 

Model permintan perjalanan yang digunakan di Semarang dan Denpasar 

tentu tergantung pada situasi lalu lintas setempat, alternatif pengembangan 

studi dan studi objektif. Karena kadang-kadang fleksibel, bisa digunakan di 

dua kota tanpa mengalami kesukaran. 
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4.9.1 Formasi Model Permintaan Perjalanan 

 

Model form yang dikembangkan untuk studi berikutnya bisa dipertimbangkan 

untuk dirangkum kedalam 4 state yang dapat digunakan: 

 

1. Taksiran dan perjalanan 

2. Distribusi perjalanan 

3. Bentuk moda 

4. Assigment traffic  

 

Model dasar yang digunakan yaitu Average Annual Weekday Traffic (AAWT) 

dan dirancang untuk melengkapi perkiraan permintaan dan pergerakan 

barang selama periode 24 jam. Secara umum model form digambarkan pada 

gambar 4 – 8. 

 

Informasi dasar tentang maksud dan tujuan model dan jenis-jenis kendaraan 

menentukan pengisian tujuan perjalanan, kategori penempatan kendaraan 

dan mode perjalanan dari model tujuan mengikuti: 

 

1. Trip Purpose 

 

- Home-base travel to and from place of work (HBW) 

- Home-base travel to and form place of education (HBE) 

- Home-based travel for other purpose (HBO); dan  

- Non-home-based (NHB) 

 

2. Vehicle Availibility 

- Households with no vehicle; 

- Households with 1 motor cycle; 

- Households with 1 car; dan 

- Households with 2 or more vehicle; 
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3. Modes 

- Sedan 

- Taxi 

- Bicycle 

- Bus/angkutan kota/ bus 

- Long distance bus 

- Commuter bus 

- Pick-up; dan 

- Truck 

 

Untuk mengikuti model tipe out line dalam Fig. 4-8 dapat dibuat dan 

digunakan cara yang dikehendaki dalam menghimpun dan mengumpulkan 

informasi untuk melihat keadaan alam tentang penggunaan lahan yang ada 

dan pola perjalanan dan dalam mengukur model sebagai dasar tahunan 

untuk menjamin bahwa perbuatan pola perjalanan yang ada dapat 

memuaskan. 

 

4.9.2 Pembuatan Model Estimasi dan Perjalanan Akhir  

 

Taksiran perjalanan akhir saat ini dihitung dari jumlah perjalanan keluar 

(attraction) dan meniggalkan masing-masing zone studi selamam dalam 

periode waktu yang ditentukan (sepanjang hari, waktu periode puncak, jam 

puncak). Hal tersebut dapat meliputi semua moda perjalanan, termasuk jalan 

kaki, moda motor, publik transport, dan moda angkutan barang. Perhitungan 

berdasarkan pada dugaan bahwa generation dan attraction tiap zone dapat 

ditentukan dengan beberapa karakteristik variabel yaitu urbanism, demografi, 

aktivitas ekonomi, struktur pendapatan, tingkat kepemilikan kendaraan, 

suplay dan kemudahan angkutan umum. Pekerjaan yang besar 

diidebtifikasikan dengan rumus yang terpilih. Metoda faktor ertumbuhan, 

kategori analisis dan teknik analisa regresi akan dikembangankan untuk studi. 
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Model perjalanan akhir perorangan akan berdasarkan pada analisis kategori 

dan metode analisis regresi. Bentuk umum dari model trip end perorangan 

ditunjukan pada gambar 4-9. Pengangkutan barang dan model akan 

didasarkan pada metode faktor pertumbuhan. Bentuk umum dari model trip 

end angkutan barang digambarkan dalam gambar 4-10. 

 

4.9.3 Model Pembuatan dan Distribusi Perjalanan 

 

Proses distribusi perjalanan menetukan alur perjalanan antara zone area 

studi periode waktu yang dipertimbangkan dalam (hari, periode puncak dan 

jam puncak). Alur perjalanan ini diambil dari hasil model estimasi trip end di 

atas. 

Dua pendekatan yang berbeda yaitu: 

 

1. Model Faktor Pertumbuhan 

 

Model faktor pertumbuhan untuk mengembangkan distribusi perjalanan 

berdasarkan perencanaan matriks asal dan tujuan yang berpangkal pada 

matriks dan laju perjalanan atas dasar matriks tahunan (menggunakan nilai 

summed zonal untuk asal dan tujuan untuk memperoleh faktor-faktor jalur 

pertumbuhan perjalanan). Penggunaan faktor-faktor pertumbuhan yang 

digunakan diperoleh dalam pada acara ini ialah mudah jika dasar dan tahun 

perencanaannya tidak berpaut jauh, kebutuhan hanya dibatasi oleh koreksi 

terhadap total genaration dan attraction. 

 

2. Model Gravity 

 

Model gaya berat (gravity) dianggap sebagai alur perjalanan antara 2 zone 

secara bolak – balik didalam jarak antara zone-zone tersebut. Dua 

penyebaran model gaya berat digunakan untuk distribusi model. Model HBW 

banyak berpokok pada kerja perjalanan/work trip sambil menggabungkan 

model distribusi HBO dan NBH pengukuran ketahan impedance untuk 

perjalanan antarzone. Bentuk umum dari model gravity ini ditunjukan pada 

gambar 4-11. 
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4.9.4 Pembuatan Modal Split Model 

 

Proses modal split rancang untuk menentukan perjalanan orang antara 

alternatif model dari travel kurva diversi dari teknik modal split yang dilakukan 

untuk perjalanan, dibuat mengingat Vehicle available (VA)/ kendaraan 

keluarga setelah perubahan taxi dan unsur-unsur bus khusus. Model matriks 

perjalanan terpisah dibuat oleh publik transport dan transport pribadi seperti 

yang ditunjukan dalam gambar 4-12. 

 

4.9.5 Pembuatan Model Trip Assigment 

 

Assigment adalah proses model yang menempatkan sejumlah perjalanan 

antara masing-masing zone. Perjalanan menggunakan publik transport 9bus, 

bemo angkot atau bus jarak jauh). Untuk input dimasukkan menurut: 

 

1. Jaringan angkutan jalan raya 

2. Jaringan jalan raya 

3. Matriks perjalanan angkutan umum 

4. Matriks perjalanan jalan raya 

5. Kecepatan /alur dan hubungan tiap rantai 

 

Hasil dari model pengujian volume 24 jam bersama kilometer kendaraan dan 

jam untuk kendaraan pribadi yang melalui tiap jalan. Kendaraan yang dihitung 

digunakan dalam areal praktek speed/flow diatur untuk menjamin bahwa 

kecepatan dijalan raya adalah konsisten dengan permintaan lalu lintas (yang 

diidentisikasikan dalam gambar 4-8). Bentuk model secara umum 

diilustrasikan ke dalam gambar 4-13. 
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4.10 Persiapan Strategi Pengembangan Transport Perk otaan 

 

Strategi pengembangan transport perkotaan berprinsip pada: 

- Pelayanan angkutan umum yang lebih baik 

- Penggunaan jalan yang lebih baik 

- Penguranagn kebutuhan jam puncak perjalanan 

 

Dalam uraian berikut, deskripsi dibagi ketiap-tiap komponen-komponen: 

 

1. Pelayanan angkutan umum yang lebih baik 

Strategi angkutan umum yang lebih baik meliputi: 

- Teknik engineering untuk mengembangkan kondisi jalan. 

- Pengaturan pelayanan angkutan umum untuk pengembangan 

semaksimal mungkin. 

- Perluasan rute bus, hingga dengan cara demikian bus dapat lewat 

sepanjang kota. 

- Mencegah terjadinya kelebihan konsentrasi bus antar kota. 

- Kelengkapan bus segala rute yang  dapat langsung ke tujuan. 

- Pertimbangan/kebijaksanaan terhadap perlengkapan rute bus 

langsung dari daerah pinggir kota ke pusat area. 

- Penjang rute harus dikembangkan untuk produktifitas maksimum 

dan ketepatan pelayanan. 

 

2. Penggunaan jalan yang lebih baik 

Strategi penggunaan jalan yang lebih baik termasuk: 

- Perencanaan prioritas 

- Kebijaksanaan tempat parkir 

- Perencanaan sistem 1 – way 

- Perencanaan signal control 
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3. Strategi pengurangan kebutuhan jam puncak perjalanan termasuk: 

- Perubahan jam kerja 

- Pengaturan biaya 

- Perubahan tat guna lahan 

- Peningkatan kapasitas muatan kendaraan dan 

- Komunikasi substitusi 

 

Konsultan akan menguji kesesuaian dari masing-masing komponen di atas di 

Semarang dan Denpasar, konsultasi dengan BINKOT, BAPPEDA, RBO, PBO 

dan Bina Marga ditingkat Propinsi penting pada tahap ini. 
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4.11 Formulasi Program Peningkatan Urban Transport 

( Tugas 10 ) 

 

Dasar dan traget setahun identifikasi deficiency fasilitas transport bila tugas 7 

sampai tugas 9 telah komplit sehingga list project koordinate bisa dibangun 

untuk evaluasi berikutnya. Selanjutnya section yang menjelaskan 

kemungkinan usaha-usaha peningkatan yang perlu diperhatikan. 

 

4.11.1 Design Traffic Management (Sub – tugas 10.1)  

 

Sekarang ini ada trend terhadap perbaikan manajemen Urban road, highway 

dan public transport service. Trend ini berasal dari penyelidikan mobilitas 

option yang bisa minimize konstruksi baru, konversi energi yang bisa 

dimplementasikan secara cepat. 

 

Tujuannya adalah efficiency Urban Transportation System dengan cara 

existing optimize atau lebih baik hanya dengan membangun baru. Secara 

prinsip komponen-komponen manajemen ini meliputi: 

 

1. Penataan dan fleksibilitas jam kerja 

2. Memperpendek work week 

3. Pengaturan mekanisme harga 

4. Pembatasan auto-access 

5. Carpooling dan ride-share 

6. Communication in lieu of travel 

7. Bus Way 

8. One-way System 

9. Signalization 

10. Chanelization 

11. Turn-ban pada persimpangan 
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4.11.2 Penyusunan Rencana Peningkatan Urban Road 

(Sub-tugas 10.2) 

 

Berdasarkan atribut jalan dan road inventory survey rencana peningkatan 

urban road akan dikembangkan. Rencana peningkatan tersebut meliputi: 

 

1. Lane rearrangement 

2. Reversible atau offset lane 

3. Chanelization 

4. Perluasan jalan 

5. Grade separation dan 

6. Perbaikan struktur jaringan (perencanaan sistem express way) 

 

4.11.3 Menyediakan Fasilitas Pedestrian (Sub-tugas 10.3) 

 

Kemacetan lalu lintas dalam urban area kadang-kadang disebabkan karena 

pedestrian. Problem area yang berpotensi terjadi pada lokasi dimana 

pedestrian secara akumulatif bersamaan/berjejer dengan arus kendaraan 

yang padat. Prinsip dasar untuk kemanan pedestrian dilakukan dengan 

penurunan atau pemisahan konflik antara pedestrian dengan arus lalu lintas 

termasuk penyediaan fasilitas pedestrian. Fasilitas pedestrian meliputi: 

 

1. Side walk 

2. Jembatan Penyeberangan 

3. Tunnel Peneyeberangan 

4. Zebra-cross 

5. Pedestrian Signal 
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4.11.4 Rencana Penyusunan Peningkatan Traffic Signa l 

(Sub-tugas 10.4) 

 

Berdasarkan informasi karakteristik jalan, intersection dan signal survey, 

rencana peningkatan traffic signal akan dikembangkan, yang meliputi: 

 

1. Optimal Cycle 

2. Optimal interval 

3. Optimal off-set 

4. Optimal phase 

5. Progressive dignal system dan 

6. Coordinated signal system 

 

4.11.5 Penyusunan Rencana Areal Traffic Manajemen T erminal Truk 

(Sub-tugas 10.5) 

 

Terminal truk meliputi transfer point untuk muatan/barang. Untuk menopang 

operasi terminal truk dan mengurangi gangguan terhadap urban traffic maka 

rencana manajemen dikembangkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 

 

1. Site/ lokasi terminal truk 

2. Pengaturan route keluar masuk 

3. Pembatasan melalui access road selama peak-hour 

4. Manajemen parkir truk 

5. Areal bongkar – muat 

6. Areal storage dan warehouse 

7. Sirkulasi traffic dalam terminal 
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4.11.6 Penyusunan Truck Route Plan (Sub task 10.6) 

 

Mengingat banyaknya truck traffic yang melalui urban area maka upaya untuk 

mengurangi gangguan terhadap transport penumpang dan penduduk 

sepanjang route truck diperlukan perencanaan route yang sesuai. Pengaturan 

atau penyusunan route truck meliputi: 

 

1. Checking landuse sepanjang arus route truck 

2. Menetukan level of service pada arus route truck 

3. Identifikasi problem sepanjang route truck 

4. Pengaturan route truck yang sesuai dengan memperhatikan type atau 

macam muatan dan demands 

 

4.11.7 Penyusunan Manajemen Parkir dan Rencana Perb aikan 

(Subs tasks 10.7) 

 

Frekuensi shopping, social dan commercial activity yang terkonsentrasi pada 

central area dapat menimbulkan problem parkir. 

 

Rencana perbaikan manajemen parkir dapat diusulkan dengan step-step 

sebagai berikut: 

 

1. Analisa data survey central area parkir 

Dari hasil analisa, supply dan demand parkir dalam central area, durasi 

parkir, peak hour pending demamnd dan distribusi ruang akan tampak 

dengan jelas. 

 

2. Identifikasi problem parkir 

Banyak dari beberapa problem parkir adalah disebabkan karena on 

street parkir sehingga mengganggu traffic flow dalam central area. 

 

Pengaruh dari onstreet parkir akan dianalisa untuk mendapatkan 

keseimbangan antara supply dan demand. 
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3. Usaha-usaha perbaikan untuk mengurangi problem parkir adalah 

sebagai berikut: 

 

- Pengaturan kembali area roadside [parkir 

- Penetapan lot off-street parkir 

- Penyesuaian sistem bea parkir yang berdasarkan event, durasi 

atau penyesuain rate. 

 

4.12 Analisa Kondisi Sistem Arus Public Transport 

 

Perbaikan sistem public transport adalah signifikans terhadap urban transport. 

Analisis arus public transport bisa dilakukan dalam dua pendekatan: 

 

1. Analisis Sistem Arus Public Transport berdasarkan Operasi 

- Struktur Route 

- Schedule dan frekuensi 

- Struktur biaya dan yang terkait 

- Kapasitas 

- Fasilitas dan Peralatan 

- Organisasi 

 

2. Evaluasi Sistem arus Public Transport berdasarkan Level of Service 

- Keandalan Service 

- Kenyaman dan Kepuasaan  

- Biaya 

- Travel Time (Waktu Menunggu, berjalan dan dalam kendaraan) 

 

Dari evaluasi level of service dan analisa operasinya kita akan mendapatkan 

gambaran yang jelas terhadap problem-problem penting yang mendesak 

untuk segera diperbaiki. 
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4.13 Penyusunan Public Transport Ridership Demand F orecast 

(Tasks 12) 

 

Agar mencakup dasar analisa yang lebih detail terhadap Present Public 

Transport System serta rencana penyusunan improvement yang feasible 

untuk masa datang maka Public Transport Ridership demand harus 

diproyeksi dan dari proyeksi permintaan, peranan sistem public transport bisa 

ditentukan dengan membandingkan terhadap proyeksi ridership dari mode 

transport lainnya. Untuk proyeksi ridership jangka pendek akan dilakukan 

bersama dengan travel demand forecast dalam tugas 8. Ridership tiap route 

bisa dipakai sebagai dasar untuk formulasi rencana perbaikan public transport 

berdasarkan penyesuaian route, perubahan schedule, perluasan armada dll. 

 

4.14 Formulasi Rencana Perbaikan Sistem Public Tran sport 

(Tugas 13) 

 

Rencana perbaikan sistem public transport bisa didapat dari hasil study tugas 

11 dan tugas 12. untuk peningkatan performance sistem public transport tidak 

hanya memperhatikan fasilitas atau infrastruktur operasi tetapi juga meliputi 

traffic management, organisasi dan struktur biaya. Karena perbedaan 

karakteristik atau perbedaan mode sistem public transport maka selanjutnya 

rencana perbaikan bisa diusulkan: 

 

1. Struktur biaya dan yang lainnya 

2. Rencana traffic management area bus station 

3. Prioritas lane bus atau lane bus exclusive 

4. Penyesuaian bus route dan bus stop 

5. Perluasan armada 

6. Perbaikan operasi 

7. Reschedule 

8. Penyesuaian organisasi dan administrasi 

9. Sarana dan prasarana 

10. Melibatkan sektor swasta 
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4.15 Study Engineering (Tugas 14) 

 

Dalam tugas 8 sampai tugas 9 telah mengidentifikasi deficiensi keberadaan 

fasilitas transport dan rencana perbaikan yang telah dikembangkan untuk 

mengurangi problem traffic. Karena kompleksitas fasilitas urban transport 

sehingga diperlukan adanya engineering study untuk setiap usulan perbaikan. 

Maksud dari study engineering adalah untuk memperkirakan drainage, 

Struktural dan geometrik kapasiti dari fasilitas dalam study disamping untuk 

mengestimate biaya konstruksi dengan 20% akurasi. Konsultan akan 

memenfaatkan/memperhatikan semua informasi engineering yang ada seperti 

peta topografi, data investigasi geoteknik dan kondisi jalan serta performance 

data. 

 

Pekerjaan yang ditampilkan meliputi: 

1. Lokasi pengamatan 

2. Survey inventory dan investigasi kondisi fisik dari fasilitas tiap kandidat 

project termasuk jalan drainage dan jembatan. 

3. Pengujian dan perkiraan data engineering yang sesuai dengan 

kandidat project. 

4. Melakukan study pendahuluan 

5. Estimasi cost 

6. Assembling Engineering report sebagai bagian dari study report 

 

4.16 Program Perbaikan dan Monitoring Kualitas Udar a (Tugas 15) 

 

4.16.1 Analisa Investigasi data awal Lingkungan (Su b-tugas 15.1) 

 

Investigasi komprehensif terhadap sifat-sifat sumber polusi, seperti kondisi 

alam/ lingkungan dan local humanistis serta perkembangan social, diperlukan 

untuk formulasi dan effectivitas monitoring kualitas udara dan perbaikan 

program. 
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Investigasi dan analisis paling tidak harus meliputi: 

 

1. Identifikasi sumber polusi dan sensitive receiver 

- emisi sumber polusi yang mobile dan stasionery bisa didapatkan 

pada: 

▪ Central area dimana terjadi kemacetan 

▪ Ibdustrial estate 

▪ Disekitar power plant dan steel work manufactures, food 

processing factory dan yang lainnya 

▪ Road section yang panjang dan steep grade 

▪ Lokasi pekerjaan konstruksi 

- Classic sensitive receiver yang didapatkan pada: 

▪ Area populasi yang padat 

▪ Sekolah 

▪ Rumah Sakit 

▪ Masjid dan Pura 

▪ Tourism resort 

 

2. Koleksi data dan Investigasi 

- Komputerisasi koleksi data observasi meteorologi dari badan 

meteorologi selamam periode waktu paling tidak 10 th data-data 

observasi meliputi tahun, bulan, hari, jam, arah angin, kepekatan 

udara dan temperature dan lain-lain. 

 

- Koleksi peraturan-peraturan yang ada dan policy dari central, 

provinsi dan yang lainnya di Semarang dan Denpasar. 

 

- Pengukuran kualitas udara dan data atmosphir di sekitar lokasi 

yang diidentifikasi sebagai sumber polusi permanen dalam periode 

48 jam. 

 

- Melakukan Traffic Volume Count secara simultan untuk lokasi 

dimana sumber polusi bertalian dengan emisi kendaraan. 
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3. Penaksiran Problem Polusi Udara 

- Analisa exiting data kualitas udara dan membandingkan hasilnya 

dengan standard kualitas udara dari: US, Japan, Taiwan, ROC dan 

begitu juga dari pemerintah pusat maupun daerah. 

 

- Analisa perpindahan udara berdasarkan record Stasiun Observasi 

Meteorologi dalam tahun, bulan, jam, arah angin, kepekatan udara, 

kondisi awan/cuaca, temperatur, mixing height dan lain-lain. 

 

- Memperkirakan existing kualitas udara dengan menggunakan 

Climatologycal Dispersion Model (CDM). 

 

- Analisa pengaruh perpindahan udara dengan menggunakan 

Climatologycal Dispersion Model (CDM). 

 

4.16.2 Formulasi Rencana Monitoring Polusi Udara (S ub Tugas 15.2) 

 

Prosedur umum agar tercapainya program monitoring kualitas udara meliputi: 

Penentuan banyaknya lokasi stasiun monitor (Stationary dan mobile), 

Pemilihan kriteria monitoring, Frekuensi sample, Transmisi data, metode 

recording data dan format report. 

 

- Pilih dan screen lokasi stasiun monitor berdasarkan pola perpindahan 

udara, kepadatan populasi, karakteristik land use dan administrasi distrik. 

 

- Menetapkan peralayan monitoring kualitas udara yang di instal 

berdasarkan karakteristik sumber emisi stationary dan mobile pada 

stasiun monitor. 
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Biasanya monitoring sumber emisi yang mobile meliputi: Partikel Sulfur 

Oxides, carbon monoxide, nitrogen oxide dan hidrocarbon, sedangkan 

monitoring sumber emisi yang stationary disamping yang telah disebutkan 

diatas dan zat-zat emiting bau seperti amonia, hidrogen sulfide, methyl 

sulfhydrate, methyl sulfide dan lin sebagainya. 

 

- Analisis dan bandingkan bagaimana cara record dan transmisi data 

kualitas udara dan data atmosphir. Dengan pilihan menggunakan 

transmisi line dan telephone line atau mengirim ke stiap stasiun untuk 

koleksi data. 

 

4.16.3 Formulasi Rencana Perbaikan Kualitas Udara 

( Sub Tugas 15.3 ) 

 

Maksud dari pembentukan program monitoring kualitas udara adalah untuk 

mendapatkan data kualitas udara yang digunakan untuk menjaga authoritas 

daerah problem kualitas udara seperti penggunaan peralatan yang sesuai 

yang bisa mengurangi resiko kesehatan penduduk. 

 

Berdasarkan policy kualitas udara nasional existing, perencanaan dan 

standard-standard kualitas udara di USA, Jepang, Taiwan, ROC dan 

pemerintah lokal maupun pusat, konsultan akan merekomendasikan 

pencapaian realisasi standard kualitas udara untuk digunakan monitor, kontrol 

dan pelaksanaannya. Selanjutnya usaha-usaha yang bermanfaat untuk 

memperbaiki kualitas udara: 

 

1. Untuk sumber polusi udara yang bergerak 

 

- Penggunaan bahanbakar yang tanpa mengandung Pb (Unlead) 

dan dengan kandungan sulfur rendah sehingga dapat 

mereduksi emisi Pb (Lead) dan Sulfur dioxida. 
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- Menggunakan peralatan pencegahan polusi udara didalam 

kendaraan seperti peralatan injeksi bahan bakar dan katalis 

konventer untuk memperbaiki kualitas emisi. 

- Perbaikan arus traffic dengan memperbaiki kondisi jalan raya 

dan penyesuain kontrol traffic sign yang bisa mengurangi 

kerusakan kendaraan. 

 

2. Untuk sumber polusi udara yang stationary. 

 

- Menginstal peralatan kontrol udara seperti pengumpulan dan 

pemisahan partikel-partikel dan pengggunaan alat pemisah 

polusi udara. 

- Revisi proses manufaktur untuk sumber emisi yang cepat 

menguap. 

- Peningkatan kualitas operasi dan penggantian pipa-pipa dalam 

pabrik yang telah berumur. 

 

4.17 Evaluasi Proyek (Tugas 16) 

 

4.17.1 Taksiran Dampak Utama Lingkungan 

 

Implementasi Rencana perbaikan transportasi perkotaan tidak hanya 

menyangkut economic cost dan benefit tapi juga non economic cost benefit. 

Didalam analisis economic appraisal tiap rencana perbaikan diperhitungkan 

sebagai pola kuantitatif. Begitu juga dengan non economic analisis. 

 

Penetapan alternatif proposal non economic dan economic impact akan 

dilakukan bersama-sama. Cheklist metoda dipakai untuk analisa non 

economic impact, kelebihan metoda tersebut adalah analisisnya dilakukan 

item by item dan akan mencakup informasi alternatif yang sesuai bila 

dibandingkan satu dengan yang lainnya. 

 

Berdasarkan karakteristik tiap rencana perbaikan taksiaran impact akan 

dilakukan dengan mengevaluasi item-item berikut ini: 
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1. Dampak Sosial Ekonomi 

2. Dampak Relokasi 

3. Dampak Kualitas Udara dan Kebisingan 

4. Dampak Visual 

5. Dampak Penggunaan Lahan 

6. Nilai Seni dan Historisnya 

7. Konflik kendaraan / pejalan kaki dan kecelakaan 

8. Kohesi Komunitas 

 

4.17.2 Analisis Cost dan Benefit (Sub Tugas 16.2) 

 

Analisis Cost dan Benefit digunakan untuk mwngukur kelayakan ekonomic 

tiap rencana perbaikan. Estimasi biaya ekonomi meliputi inisial cost dan 

recurent cost. 

 

Initial cost adalah biaya investasi selama implementasi sedangkan recurent 

cost adalah biaya operasi dan pemeliharaan. Dalam upaya estimasi realvalue 

dari sumber yang telah dengan mengurangi transfer payment seperti pajak 

pemerintah, fee dan traffic dan lain sebagainya dengan mengingat shadow 

price dari kurs valuta asing yang digunakan dalam konstruksi. 

 

Sistem of benefit tiap tahun akan dievaluasi untuk group yang berbeda sbb: 

 

1. Manfaat pengguna langsung dengan mengurangi biaya perjalanan. 

2. Kuantitatif manfaat tidak langsung 

 

Manfaat pengguna didefinisikan sebagai perubahan surplus konsumen yang 

merupakan dasar estimasi kemakmuran pengguna sehingga mampu 

membayar penggunaan sistem transportasi. 

 

Keuntungan kuantitaif adalah merupakan basis data dan kombinasi dengan 

biaya ekonomi untuk mendapatkan format evaluasi ekonomi. 
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Sedangkan evaluasinya adalah proses kalkulasi rate of return tahun pertama, 

internal rate of return, benefit/cost ratio dan net present value sesuai data 

yang tersedia. 

 

4.17.3 Analisa Finansial (Sub Tugas 16.3) 

 

Maksud analisa finansial adalah untuk menetukan dana yang diperlukan tiap 

phase/stage proyek. 

 

Analisa harus sesuai dengan rencana perbaikan dimana prioritas ditentukan 

untuk masa yang akan datang. Prioritas tiap rencana bisa ditentukan dengan 

analisa arus sistem transport denagn hasil dari tugas 8 dan tugas 11 dan 

bersama-sama dengan evaluasi output dari analisa ekonomi. Phase atau 

stage dari keseluruhan rencana perbaikan yang dikembangkan berdasarkan 

ata prioritas rencana perbaikan. 

 

Untuk jelasnya rencana finansial bisa dibagi dalam empat bagian: 

 

1. Rencana perbaikan jalan 

2. Rencana Managemen traffic 

3. Rencana perbaikan publik transport, dan 

4. Rencana perbaikan dan monitoring kualitas udara 

 

Rencana perbaikan jalan akan memperbaiki sistem transport di Semarang 

dan Denpasar nerdasarkan konstruksi infrastruktur, sedangkan rencanma 

management traffic dengan menggunakan transportation sistem 

mjanagement (TSM) dan rencana perbaikan publik transport adalah dilakukan 

dengan mengup-grade sistem fasilitas, perbaikan operasi, organisasi dan 

dengan kemungkinan melibatkan sektor swasta. 
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Jika rencana perbaikan dikonduksi oleh pemerintah tanpa cash recovery, 

rencana finansial adalah merupan cashflow of investment yang berdasarkan 

sumber kapital dari budget pemerintah, pinjaman Bank dan kredit luar negeri, 

begitu juga sebaliknya jika rencana perbaikan dengan cash recovery 

(contohnya ongkos bus) kemudian rencana finansial akan diperhitungkan 

sebagai cash flow of recovery. 

 

Akhirnya rencana finansial akan mengaitkan investment dan cash of recovery 

tiap rencana perbaikan untuk tiap tahun selama periode waktu pelaksanaan 

proyek. 

 

Konsultan akan melakukan studi dengan kualifikasi lokal profesional staff. 

Mereka akan berintegrasi dengan expatriate staff untuk eksekusi tugas-tugas 

khusus. Pertama-tama akan melakukan beberapa tugas pembuatan proses 

kerja detail yang akan direview serta penjelasannya. Setelah itu dilanjutkan 

dengan pembuatan studi progress. Dalam kasus studi series of workshops 

akan diorganisir agar mencakup lokal profesional staff dengan teknologinya 

dan pengetahuan untuk perencanaan transport dan studi kelayakan. 

 

 Penyusunan dan Studi Laporan Akhir (Tugas 18) 

 

Dalam kasus studi ini konsultan akan menyusun inception report, interim 

report, draft final report dan final report yang meliputi semua aspek tugas-

tugas sebelumnya. Report ini akan disampaikan pada minggu kempat, bulan 

kempat, bulan kedelapan setengah dan bulan kesepuluh. 

 

Review meeting akan dilaksanakan dan dihadiri oelh perwakilan-perwakilan 

klien, Bank dan konsultan. Setelah menerima review comment dari klien, 

Konsultan akan  menyatukan dan merevisi laporan yang sesuai dengan yang 

diinginkan dan final report akan disampaikan pada bulan kesepuluh. 

 

Sebagai tambahan unutk laporan khusus dalam kerangka acuan, konsultan 

akan menerbitkan technical report atau workign paper yang mencakup semua 

topik-topik khusus atau masalahnya. 
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Studi Transportasi Perkotaan Untuk 

Semarang dan Denpasar 

 

I. Kebutuhan studi  

 

A. Obyektif 

(1) Langkah awal dari studi ini adalah untuk mempersiapkan berbagai 

perlengkapan proyek transportasi perkotaan berdasarkan pengertian 

dari studi perkotaan di Semarang dan Denpasar dan berdasarkan 

penaksiran dari proposal bagian-bagian proyek yang telah dikerjakan, 

untuk menyiapkan program lanjutan untuk masa mendatang. 

 

B. Tugas Konsultan 

1.  Secara umum 

2.  Close laison akan dibutuhkan selama studi dan proyek UIDP di 

setiap kota yang mana mencakup perlengkapan-perlengkapan 

dalam pengelolaan untuk peningkatan jalan. Studi wilayah untuk 

Semarang akan mencakup Kotamadya Semarang dan Kabupaten 

Semarang. Studi Wilayah untuk Denpasar akan mencakup 

Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung. 

 

(2) Data dasar transportasi perkotaan 

3. Konsultan akan meninjau kembali berbagai studi yang terdahulu 

untuk transportasi perkotaan di setiap dua kota dan penaksiran 

umum yang tidak bergubna dari data-data mereka dan aplikasi 

dari rekomendasi mereka. Sumber data dari prosedur 

pengumpulan data secara terus-menerus harus ditinjau kembali. 

 

4. Berdasarkan penaksiran dari persyaratan data utama dan data 

lainya, konsultan akan mendesain dan menangani survei asal-

tujuan perjalanan dan lalul intas dan survei kapasitas jaringan 

jalan dalam rute-rute utama, berdasarkan peninjauan kembali 

transportasi yang ada dan inventarisasi (daftar-daftar) jalan. 

Survei interview angkutan penumpang umum juga akan diadakan. 
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5. Konsultan akan menyiapkan laporan-laporan yang berisikan data-

data yang relevan untuk perencanaan transportasi termasuk 

persiapan-persiapan dan survei. Data dasar harus dimasukkan 

kedalam komputer dan konsultan harus menunjukan 

dipendahuluan mereka, proposal software dan kebutuhan 

hardware untuk mendukung data dasar. 

 

(3) Strategi Transportasi Perkotaan 

6.  Data yang tersedia dan informasi survei pelengkapan jaringan 

jalan-jalan sekarang dan pelayanan transportasi umum, volume 

umum dan bentuk-bentuk lalul intas akan dianalisa dan 

permintaan perjalanan dimasa yang akan datang diperkirakan 

berdasarkan pertumbuhan populasi, distribusi dalam kota, tenaga 

kerja ekonomi dan kepemilikan kendaraan yang makin luas. 

7. Alternatif strategi-strategi transportasi akan berkembang 

berdasarkan peninjauan ulang dari berbagai pendahuluan dari 

pengaruh keadaan sekarang, didiskusikan dengan kantor 

perantara dan konsultan-konsultan yang dipilih. 

 

(4) Peningkatan Jalan Perkotaan dan Langkah Kerja Pengelolaan Sistem 

Transportasi 

8.  Dalam konteks strategi transportasi perkotaan merencanakan 

peningkatan transportasi dan TSM akan diidentifikasikan 

menyangkut langkah kerja untuk perlengkapan di sepuluh tahun 

yang akan datang. 

  

Rencana kerja untuk analisis yang dikerjakan mencakup 

- Jalan-jalan Arteri Nasional 

- Jalan-jalan Secondary 

- Penggantian dan pelebaran jembatan 

- TSM 

- Pemisahan kualitas jalan 
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9. Perlengkapan studi yang akan dipersiapkan mencakup: 

 

a. Penaksiran dari perlengkapan-perlengkapan pendahuluan 

sub-sub proyek untuk penginvestasian, mencaku[ evaluasi 

sosial, ekonomi keuangan, teknik dan aspek-aspek lingkungan. 

b. Pengidentifikasian dan pemilihan peninjauan ulang pemilihan 

lembaga-lembaga dan pengaturan keuangan untuk 

perlengkapan-perlengkapan, pelaksanaan pemeliharaan dan 

pengelolaan komponen-komponen proyek dan seluruh protel-

proyek dan rekomendasi untuk persiapan proyek. 

c. Penaksiaran perencanaan dan pengelolaan kapasitas-

kapasitas dari kantor-kantor pemerintah setempat dan 

rekomendasi-rekomendasi yang bersifat umum untuk 

mendukung rencana ini. Badan penyelenggara rencana 

keuangan mencakup lembaga-lembaga perantara akan 

dipersiapkan untuk menuntun semua agen-agen dalam 

implementasi proyek. 

d. Penaksiran kebutuhan penasihat ahli diperkirakan baik 

nasioanal maupun internasional selama implementasi proyek 

dalam mempersiapkan kerangka kerja tersebut diatas. 

e. Mempersiapkan dokumen-dokumen penting untuk penaksiran 

dan mempersiapkan proses-proses pelaksanaan proyek untuk 

mengetahui keuangan proyek oleh agen luar. 

 

10. Aturan semua komponen proyek yang akan diperkirakan dalam 

pola sosial ekonomi dan finansial. Begitu juga penggunaan studi 

evaluasi analisis yang sama untuk membandingkan komponen-

komponen yang mencakup: 
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a. Aturan ekonomi dalam ekonomi internal untuk semua 

komponen-komponen proyek yang utama. Perkiraan 

keuntungan ekonomi dalam bentuk penyediaan biaya operasi 

yang memacu perkembangan ekonomi, menekan kerugian 

sekecil mungkin dan mengurangi kerusakan-kerusakan, 

peningkatan kenyamanan para penumpang disetiap waktu. 

b. Pengidentifikasian dan perkiraan keuntungan sosial dari 

proyek dalam pendiatribusian pola keuntungan-keuntungan, 

jumlah dari keuntungan-keuntungan dan perubahan tingkat 

pendapatan mereka. 

c. Perkiraan utama dan dampak langsung dari lingkungan pada 

proyek ini meliputi implikasi lingkungan yang kurang 

berpotensi, jika ada langkah-langkah yang lebih baik dilakukan 

untuk mengurangi dampak-dampak tersebut. 

 

(5) Perbaikan Perencanaan Publik transport 

11. Dalam konteks strategi transportasi perkotaan, konsultan akan 

menyediakan pendahuluan untuk publik transport. Langkah kerja 

awal adalah: 

 

a. Peninjauan kembali studi publik transportr terdahulu dan 

perencanaan awal tiap dua kota dan peramalan lalu lintas 

penumpang. 

b. Analisa variasi model yang tersedia dalam tiap kota mencakup 

bus, minibus, taxi, becak dan kereta yang tersedia dan 

kesemua itu secara umum, serta aturan-aturan yang berguna 

dalam tingkatan transportasi umum disetiap kota. 

c. Pengidentifikasi faktor-faktor yang mana sistem publik 

transport sekarang dari pengoperasian yang efisien dan 

laporan pengukuran untuk mengganti kejanggalan-

kejanggalan yang ada. 

d. Penentuen-penetuan jalan-jalan transportasi angkutan umum 

yang sangat efektif dan persiapan rencana integrasi untuk 

peningkatan jalan menuju peningkatan transportasi umum. 
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e. Bentuk-bentuk studi yang dapat dikerjakan seleksi bagan-

bagan proyek dan dipersiapkan langkah rencana kerja 

transportasi umum dari awal rencana dengan politik-politik dan 

langkah-langkah untuk dilengkapi agar mencapai studi-studi 

dalam batas waktu 10 tahun. 

f.   Identifikasi investasi yang dikehendaki yaitu terminal bus dan 

berbagai prioritas bus serta hubungan dari beberapa proyek 

modal dalam pengembangan transportasi perkotaan dan 

perencanaan TSM. 

 

(6) Memonitor Kualitas Udara 

12. Tugas konsultan secara garis besarnya adalah: 

 

a. Menyiapkan inventaris perlengkapan kantor dan sumber-

sumber pergerakan udara dan penaksiran potensi polusi. 

b. Taksiran besarnya polusi udara yang dihasilkan saat ini dan 

proyek kualitas udara yang diinginkan dimasa mendatang. 

c. Membuat contoh rencana pergerakan udara ditiap dua kota 

dan perkiraan pengaruh polusi udara. 

d. Rekomendasi program monitoring polusi udara diurut-urut 

melengkapi program yang digunakan dan khusus untuk 

implementasi program. Diperkirakan biaya beberapa 

rekomendasi aturan-aturan yang mencakup biaya kebutuhan 

proyek. 

e. Rekomendasi yang memadai dan standar kualitas udara yang 

digunakan dan persiapan perlengkapan-perlengkapan 

program kerja kualitas kualitas udara yang dilaksanakan 

sesuai standard dan dapat dan dapat mencakup dua langkah 

kerja lainnya yang diuraikan diatas. Identifikasi kesalahan-

kesalahan dimaksudkan untuk memonitoring perlengkapan 

perencanaan kualiltas udara dan rekomendasi beberapa 

lembaga-lembaga yang kuat yang kehendaki untuk liputan 

proyek. 
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C. Staf dan Organisasi 

(1) Teman Kerja dan Counterparts 

13. Dikatakan bahwa team konsultan akan meliputi ahli perencanaan 

transportasi, spesialis TSM dan spesialis transportasi umum. 

Disyaratkan tiap bulannya diperkirakan 38 orang dari internasional 

konsultan, didukung oleh 67 orang tiap bulannya dari staff 

profesional Indonesia dan 300 orang Indonesia perbulannya 

mendukung staff untuk waib survey, kerja administrasi dan 

menggambar. 

 

14. Direktorat pengembangan jalan perkotaan akan dilaksanakan 

oleh agen perantara. Komite teknikal pusat akan menetapkan 

peninjauan kembali kemajuan teknikal dari studi dan jadwal 

koordinasi kerja di dua kota. Komite koordinasi proyek akan 

menetapkan dalam tiap-tiap kota untuk koordinasi dari hari ke hari 

pelaksanaan studi. 

 

15. Dukungan counterpart akan diturunkan dari Bappeda Tk II 

Semarang dan dari Bappeda Tk II Denpasar. Pimpinan 

counterpart proyek akan dinominasi oleh agen pelaksana sebagai 

penanggung jawab kerja harian dengan pimpinan team konsultan. 

 

(2) Lamanya Proyek dan Jadwal Laporan 

16. Studi ini akan selesai kurang lebih sepuluh bulan. Konsultan akan 

melengkapi laporan dibawah ini selama periode/masa proyek, 

yaitu sebagai berikut: 

 

a.  Laporan awal : waktu penyelesaiannya empat 

minggu 

b.  Interim Report  : selama empat bulan 

c. Laporan Bagian akhir : selama delapan setengah bulan 

d. Laporan Akhir  : sisa waktu dari bulan 
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17. Laporan awal akan menggambarkan cakupan pendekatan dan 

program kerja yang detail setelah peninjauan kembali studi yang 

ada dan anlisa-analisa dasar dan pendahuluan survei lapangan 

secara mendetail. 

 

18. Semua laporan kecuali laporan akhir ditnjau kembali dalam tiga 

serangkai (pemerintah, Bank Dunia dan Konsultan) dan kemudian 

pada tahap implementasi studi berikutnya. Draft Final Report akan 

diselesaikan delapan setengah bulan sejak dimulainya pekerjaan 

dan akan selesai sejauh konsultan dapat mengerjakannya. 

Pertemuan tiga serangkai yaitu pemerintah, Bank Dunia dan 

konsultan akan diadakan dalam dua minggu dari pengajuan 

laporan-laporan akhir yang ditinjau ulang dan dimodifikais serta di 

koreksi. Pada pertemuan tiga serangkai, kemudian akan diajukan 

oleh konsultan dalam waktu empat minggu, tiga serangkai akan 

meninjau kembali draft finalreport. Group pekerja lokal akan 

menyelenggarakan konsultasi yang tidak resmi dengan konsultan-

konsultan sesegera mungkin setelah laporan-laporan diajukan 

untuk menjamin proses-proses kerja tanpa ada masalah. 

 

(3) Kantor Proyek dan Tenaga Kerja 

19. Perlengkapan kantor dan fungsi-fungsinya akan ditinjau di 

Denpasar oleh Bappeda TK I dan di Semarang oleh Bappeda TK 

II atau oleh Bina Marga untuk disesuaikan dengan konsultan-

konsultan, counterpart, teknisi dan staf pendukung. Konsultan 

harus menyiapkan perlengkapan-perlengkapan untuk membeli 

komputer jenis 386-SX, printer tipe Lq 2500 dan perlengkapan-

perlengkapan untuk setiap kota dapat diselesaikan dengan klien 

diatas untuk penyempurnaan kerja.  

Melengkapi perlengkapan kantor lainnya meliputi foto copy 

perbesar A3 yang akan dilengkapi pemerintah, seperti biaya-biaya 

komunikasi lokal. Konsultan akan mengajukan daftar proposal 

yang dikehendaki untuk ruang kantor, perabotan kantor dan 

perlengkapan pegawai oleh pemerintah. 
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(4) Staf Profesional yang Berpengalaman dan Gambaran Laporan Kerja 

 

Team Leader/Perencanaan Transport: 

  

Minimum berpengalaman 15 tahun dan berpengalaman 5 tahun di 

Indonesia. 

Team leader akan bertanggung jawab untuk menggambarkan dan 

mengkoordinasi tugas-tugas konultan Indonesia pada proyek 

teristimewa untuk: 

  

- Menggambarkan pekerjaan mereka yang tertera dalam TOR. 

- Memonitor kemajuan kerja mereka sesuai dengan jadwal. 

- Seluruh komunikasi, secara lisan maupun tertulis dengan 

memperhatikan ketenagakerjaan untuk aspek-aspek teknis proyek, 

ini akan mencakup waktu kerja pelayanan konsultan dan semua 

konsultan dengan pegawai. 

- Menyiapkan dan mengajukan semua laporan dan dokumen lainnya 

agar diterangkan dalam batas waktu yang ditentukan. Kewajiban-

kewajiban akan meliputi semua koordinasi dengan manager proyek 

dan kantor konsultan. 

 

Perencana Transport bertanggung jawab untuk: 

- Meninjau dan mengevaluasi studi sebelumnya. 

- Mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk analisa. 

- Studi dan tinjauan kantor-kantor transportasi dan lalul intas pada 

areal perkotaan. 

- Mengevaluasi sistem arus transportasi dan pengelolaan lalu lintas 

dalam area perkotaan. 

- Menyiapkan sistem transportasi dan pengelolaan lalu lintas dengan 

area perkotaan. 
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Co – Team Leader/Perencana Transport: 

  

Berpengalaman lokal minimal 12 tahun. Co-Team Leader akan 

membantu Team Leader dalam semua kawajibannya. 

 

Publik Transport dan Spesialis Managemen Traffik: 

 

Minimum berpengalaman 12 tahun, pengalaman lokal 7 tahun. Ia akan 

bertanggung jawab untuk meninjau studi-studi dan survei yang relevan 

dan memproduksi permintaan transport dimasa yang akan datang, 

membuat sebuah rekomendasi untukpublik trasnport dan alternatif 

pengelolaan proyek. 

 

Traffik Engineer: (Berpengalaman minimum 12 tahun, lokal 7 tahun) 

 

Traffik Engineering akan bertanggung jawab untuk meninjau kembali 

studi-studi yang relevan dan survei lalul intas, yang menghasilkan 

keadaan permintaan lalu lintas dimasa yang akan datang untuk jalan 

dan mnghubungkan jalan-jalan arteri dan juga untuk perubahan 

peningkatan lalu lintas. 

 

 Highway Engineer: (Berpengalaman lokal minimal 7 t ahun) 

 

Highway engineer akan bertanggung jawab untuk persiapan 

perencanaan proyek yang pasti. Ia akan bertanggung jawab untuk 

mendesain perbaikan jalan termasuk perubahan-perubahan desain, 

mendesain jalan aspal dan menyeleksi fasilitas-fasilitas dari jalan. Ia 

harus menyiapkan hitungan-hitungan pola/desain dari gambar-

gambarnya. 
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Ekonomi Transport: (Berpengalaman 12 tahun, lokal 7  tahun) 

 

Ia akan bertanggung jawab untuk meninjau kembali studi-studi yang 

relevan (ada hubungannya). (C.Q. Struktur perencanaan dan 

perencanaan pengembangan lainnya) dan survei-survei dipimpin oleh 

staf yang bertugas untuk menolongnya. Ia juga akan bertanggung 

jawab untuk menghitung biaya-biaya dan perhitungan keuntungan 

dengan pertimbangan keadaan lalu lintas, biaya 

pengoperasiannya/pelaksanaannya, biaya konstruksi dan 

pemeliharaannya. 

 

Spesialis Environmental: (Berpengalaman 12 tahun, l okal 7 tahun) 

 

Spesialis lingkungan akan bertanggung jawab untuk meninjau kembali 

studi-studi yang relevan dan survei-survei lapangan mengenai 

persoalan lingkungan. Ia akan bertanggung jawab untuk menaksir dan 

menganalisa dampak dan proyek lingkungan dan mempresentasikan 

penaksiran secara logika dalam laporan. 

 

Sosiologis: (Berpengalaman lokal minimal 7 tahun) 

 

Ia akan bertanggung jawab untuk meninjau kembali studi-studi yang 

relevan untuk mengadakan survei-survei dengan staff yang bertugas 

untuk membantunya. Ia juga bertangung jawab untuk menganalisa 

dampak dari perkembangan transportasi kota baik negara-negara maju 

maupun negara-negara berkembang. 

 

Sistem Analist: (Berpengalaman 7 tahun) 

 

 Ia akan bertanggung jawab untuk meninjau kembali sistem komputer 

dan program yang digunakan dalam studi ini fan sistem yang digunakan. Ia 

juga bertanggung jawab dalam sistem pengembangan untuk pendukung studi. 

Staff minimum pendahuluan tiap orang perbulanya untuk service konsultan 

seperti dibawah ini: 
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No. POSITION 
MAN – MONTH 

EXPATRIATE LOCAL 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Team Leader/ Transport Planner 

Co. Team Leader/ Transport Planner 

Public Transport & Traffic 

Management Specialist 

Traffic Engineer 

Highway Engineer 

Transport Economist 

Environment Specialist 

Sociologist 

System Analist 

10 

- 

 

7 

6 

- 

5 

5 

- 

- 

- 

10 

 

2x6 

2x5 

2x5 

2x4.5 

2x4 

2x4 

2x5 

  


