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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG  

 Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk 

memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkukuh ketahanan nasional 

dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional 

berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

 Dalam proses pembangunan, transportasi memegang peranan yang penting 

karena komunikasi tidak dapat dijalankan tanpa ada hubungan yang cukup baik  

didalam wilayah ataupun antar wilayah (Husmann, 1987). Tersedianya sarana dan 

prasarana transportasi yang baik diharapkan mampu memberikan pelayanan 

kepada penduduk dalam melakukan mobilitas. 

Transportasi merupakan bagian integral dari proses produksi barang dan 

jasa yang akan memberikan kontribusi manfaat yang besar terhadap pertumbuhan 

ekonomi, mengurangi kemiskinan dan kesinambungan lingkungan. Efisiensi dan 

efektifitas transportasi menjadi parameter utama. 

Transportasi di jalan menjadi salah satu moda, trasportasi tidak dapat 

dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang di tata dalam sistem 

transportasi nasional yang dinamis dan mampu beradaptasi dengan kemajuan di 

masa depan, mempunyai karakteristik yang mampu menjangkau seluruh pelosok 

daratan dan memadukan moda transportasi lainnya.   

Pertambahan jumlah penduduk Kota akan mengakibatkan perkembangan 

jumlah pergerakan atau meningkatkan jumlah pemakai dan pemakaian jalan di 

dalam kota, karena semakin banyak orang melakukan perjalanan. Pergerakan 

penduduk yang terjadi pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, baik 

faktor positif, faktor negatif dan faktor netral. Faktor positif adalah faktor yang 

memberikan nilai menguntungkan misalnya didaerah tujuan terdapat sekolah, 

kesempatan kerja dan lain-lain. Sedangkan faktor negatif adalah faktor yang 

meberikan nilai negatif pada daerah yang bersangkutan sehingga seseorang ingin 

pindah dikarenakan kebutuhan tertentu tidak terpenuhi. Adanya perbedaan 
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kumulatif tersebut cenderung menyebabkan pergerakan penduduk pada suatu 

wilayah..   

Adanya pertambahan penduduk dan terjadinya pergerakan penduduk 

dalam satu wilayah akan menuntut suatu usaha peningkatan fasilitas jalan dan 

angkutan Kota. Pertambahan jumlah penduduk Kota berarti meningkatnya 

aktifitas penduduk. Hal ini dicerminkan oleh meningkatnya luas ruang kegiatan 

perkotaan dan juga meningkatnya interaksi atau hubungan fungsional antara 

ruang-ruang kegiatan tersebut. Dalam hubungan ini, masalah transportasi Kota 

tidak dilepaskan dari masalah pertumbuhan kota (Wilfred, 1956).  

Daerah pusat kegiatan kota merupakan pusat kegiatan sosial, ekonomi, 

budaya dan politik dalam suatu kota sehingga pada zona ini terdapat bangunan 

utama untuk kegiatan tersebut. Rute transportasi dari segala penjuru memusat ke 

zona ini yang merupakan zona dengan aksesibilitas tertinggi. Pada daerah dengan 

aksesibilitas yang tinggi akan mempunyai tingkat perkembangan relatif lebih 

cepat di bandingkan daerah dengan aksesibilitas rendah.  

Pada umumnya pertumbuhan dan perkembangan Kota diawali dari 

kawasan pusat Kota atau dengan kata lain lokasi pusat Kota itu akan menjadi 

orientasi pertumbuhan dan perkermbangan kota (Bourne dan Vanse, 1972). 

Pertumbuhan Kota selanjutnya akan menjadikan pusat Kota sebagai kawasan 

kegiatan yang paling produktif. Di samping itu perkembangan struktur jaringan 

jalan kota senantiasa cenderung membentuk kawasan pusat kota sebagai kawasan 

yang paling mudah dijangkau. Hal ini mengakibatkan terjadinya kepadatan 

penduduk yang tinggi dikawasan pusat kota dan semakin mahalnya haraga tanah, 

selanjutnya menyebabkan banyaknya penduduk kota mengusahakan rumah 

dipinggiran kota. Pola pertumbuhan kawasan pingiran kota ini perlu di dukung 

oleh prasarana jalan dan sarana angkutan umum.   

Pertumbuhan kegiatan yang cukup pesat pada suatu kota akan 

mengakibatkan berbagai masalah perkotaan, seperti masalah pembauran berbagai 

jenis kegiatan perkotaan didalam kawasan pusat kota maupun di kawasan 

pinggiran kota dan berbagai masalah penumpukan berbagai jenis kegiatan 

fungsional perkotaan di dalam kawasan tersebut. Hal ini membawa konsekuensi 
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terhadap penumpukkan pergerakan lalu lintas kota disekitar kawasan kota 

tersebut. Sedangkan dilain sisi, kawasan pinggiran kota yang sebagian besar 

lahannya dimanfaatkan untuk pemukiman masih kurang didukung oleh 

penyediaan fasilitas umum yang memadai termasuk diantaranya adalah fasilitas 

angkutan umum.  

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pertumbuhan dan 

perkembangan kota dapat berakibat pada semakin besarnya jumlah pergerakan 

dan kegiatan penduduk perkotaan, yang berarti bahwa semakin meningkat jumlah 

pemakai jalan serta angkutan umum. Dalam hal ini bagian kota yang paling berat 

menanggung beban dengan adanya intensitas pergerakan lalu lintas kota adalah 

kawasan pusat kota, sedangkan aktivitas pergerakan penduduk di kawasan 

pinggiran kota kurang didukung oleh sarana transportasi angkutan umum yang 

memadai. 

Kota Surakarta mempunyai letak yang strategis sebagai jalur utama 

transportasi antara Kota Semarang – Jogja – Surabaya serta kota-kota di 

sekitarnya sehingga menyebabkan kota ini menampung arus lalu lintas 

pengangkutan barang dan penumpang yang cukup padat, baik sebagai tempat 

transit maupun sebagai kota tujuan akhir. Pergerakan penduduk di Kota Surakarta 

melalui sistem transportasinya mencerminkan adanya interaksi dengan wilayah 

lain yang mempunyai intensitas yang cukup tinggi. Dari data Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Surakarta didapatkan data perkembangan panjang jalan Kota 

Surakarta dalam kurun waktu tahun 1999 – 2007 terjadi peningkatan dari 536,100 

km menjadi 675,86 km atau meningkat sebesar 139,76 km. Sedangkan dari BPS 

Kota Surakarta didapatkan data jumlah penduduk Kota Surakarta tahun 2008 

mencapai 564.920 jiwa dengan tingkat kepadatan 14.596 jiwa/km2 dengan luas 

wilayah 44,04 km2. Untuk lebih memperjelas persebaran penduduk Kota 

Surakarta dapat dilihat dalam tabel 1.1 sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk 

Kota Surakarta Tahun 2008 

No Kecamatan  Luas 
Wilayah 

(km²) 

Jumlah 
Penduduk 

(jiwa) 

Tingkat 
Kepadatan 
(jiwa/Km²) 

1 Laweyan  8,64 109.447 12.667 
2 Serengan  3,19 63.429 19.884 
3 Pasar Kliwon 4,28 87.508 18.155 
4 Jebres  12,58 143.289 11.390 
5 Banjarsari  14,81 161.247 10.888 

Jumlah 44,04 564.920 14.596 
  Sumber : BPS Kota Surakarta Tahun 2008 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat kepadatan Kota Surakarta 

rata-rata adalah 14.596 jiwa/km2. Hal ini dapat menggambarkan bahwa adanya 

tingkat kepadatan yang tinggi menyebabkan kebutuhan akan sarana transportasi 

juga meningkat. Data dari Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya Kota Surakarta 

(DLLAJR) didapatkan bahwa pada tahun 2007 di Kota Surakarta terdapat 26 

Trayek utama dan cabang, 16 trayek ranting. Untuk trayek utama dan cabang  

tingkat kebutuhan kendaraan angkutan penumpang sebanyak 463 kendaraan (26 

seat) dan hanya tersedia 274 kendaraan atau terdapat kekurangan sekitar 189 

kendaraan. Sedangkan pada trayek ranting kebutuhan kendaraan angkutan umum 

sebesar 644 kendaraan (angkot) dan hanya tersedia 417 kendaraan atau terdapat 

kekurangan armada sebanyak 227 kendaraan. Hal ini menggambarkan bahwa 

Kota Surakarta merupakan kota yang mempunyai fungsi kegiatan dalam berbagai 

skala pelayanan baik dalam lingkup kota dan regional, yaitu sebagai kota 

perdagangan, industri, pendidikan, pariwisata serta penyedia fasilitas sosial 

lainnya.  

Transportasi terjadi sebagai akibat dari perpindahan orang dan barang 

karena aktivitas manusia. Lokasi dan aktivitas manusia akan mempengaruhi 

intensitas dan pola arus pergerakan. Permasalahan utama transportasi perkotaan 

adalah pertumbuhan permintaan (demand) yang sangat tinggi akan tetapi tidak di 

ikuti dengan ketersediaan sarana dan prasarana (supply) transportasi yang 
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memadai. Tingginya permintaan (demand) transportasi perkotaan disebabkan 

beberapa hal sebagai berikut : 

a. Pertambahan penduduk yang pesat 

b. Pemekaran area perkotaan 

c. Peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat 

d. Pertumbuhan aktivitas perdagangan dan industri 

Sebagai akibat adanya pertumbuhan penduduk, pemekaran area perkotaan 

serta peningkatan kondisi sosial ekonomi dan pertumbuhan aktivitas perdagangan 

berdampak terhadap Kota Surakarta. Dampaknya adalah jumlah penumpang 

kendaraan umum baik untuk jenis bus dan kereta setiap tahunnya mengalami 

peningkatan. Adapun jumlah penumpang bus dan kereta di kota Surakarta dilihat 

dalam Tabel 1.2 sebagai berikut : 

Tabel 1.2 Jumlah Penumpang yang Menggunakan Jasa Transportasi Bus dan 

Kereta Api di Kota Surakarta Tahun 2004 – 2008 

No Jenis 

angkutan 

Jumlah penumpang (jiwa) 

2004 2005 2006 2007 2008 

1 Bus  607.388 612.530 617.071 614.101 626.801 

2 Kereta  210.356 205.235 201.474 224.075 248.987 

Jumlah 817.744 817.765 818.545 838.176 875.788 
Sumber : BPS Kota Surakarta Tahun 2004 – 2008.  

 

Dari Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang melakukan 

pergerakan dengan memanfaatkan alat trasnportasi baik bus umum dan kereta api 

setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini menggambarkan kondisi kota 

Surakarta dengan jumlah pergerakan penduduknya yang tinggi. Adapun 

pergerakan yang dilakukan penduduk pada umumnya adalah pergerakan yang 

bersifat non permanen yaitu pergerakan yang dilakukan karena pelaku tidak ada 

niat untuk menetap didaerah tujuan dengan alasan tertentu misalnya belanja, 

sekolah ataupun bekerja. 

Sebagai akibat dari adanya kesenjangan antara permintaan dan 

ketersediaan sarana dan prasarana transportasi maka akan menimbulkan beberapa 
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masalah antara lain kemacetan lalu lintas, keterbatasan asarana angkutan umum, 

serta kurangnya tempat parkir terutama dikawasan pusat kota (P4N, 1991). 

Adanya kepadatan penduduk yang tinggi pada suatu kota akan 

menyebabkan berbagai masalah perkotaan seperti penumpukan berbagai jenis 

kegiatan fungsional perkotaan di dalam kawasan perkotaan. Hal ini membawa 

konsekuensi terhadap penumpukan gerakan lalu lintas kota dikawasan tersebut.  

Setiap pergerakan yang dilakukan penduduk pada dasarnya pencerminan 

motivasi mereka. Selain itu, pola jaringan jalan perkotaan menyebabkan 

pergerakan penduduk dan transportasi perkotaan cenderung membentuk pola 

pergerakan sesuai dengan jaringan jalan yang telah ada. Adanya motivasi tersebut 

menunjukkan bahwa tujuan pergerakannya adalah tempat berlokasinya kegiatan 

fungsional perkotaan seperti kawasan perdagangan, perkantoran, rekreasi dan 

lain-lain.  

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan perkotaan dan 

perkembangannnya dapat berakibat pada semakin besarnya jumlah pergerakan 

dan kegiatan penduduk perkotaan yang berarti bahwa semakin meningkat pula 

jumlah pemakai dan pemakaian jalan serta angkutan umum. Berdasarkan 

permasalahan tersebut maka peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul 

“KAJIAN POLA PERGERAKAN PENDUDUK ULANG ALIK DAN 

PELAYANAN TRANSPORTASI UMUM DI ZONA PUSAT DAN 

PINGGIRAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2008”   

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH  

Dari uraian diatas, maka permasalahan ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah ketersediaan sarana dan parasarana transportasi di zona 

kota pusat dan zona kota pinggiran kota Surakarta ? 

2. Bagaimanakah pola pergerakan penduduk di zona kota pusat dan pinggiran 

Kota Surakarta. 
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3. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pola pergerakan penduduk 

ulang alik di zona pusat Kota dan zona pinggiran Kota Surakarta ?  

 
1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1. Mengetahui Ketersediaan sarana serta prasarana transportasi di zona kota 

pusat dan pinggiran Kota Surakarta. 

2. Mengetahui pola pergerakan penduduk di zona kota pusat dan pinggiran 

Kota Surakarta. 

3. Mengetahui faktor yang mempengaruhi pergerakan penduduk ulang alik di 

zona kota pusat dan pinggiran Kota Surakarta. 

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana S1 pada Fakultas 

Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Sebagai bahan studi bagi pengembangan penelitian dalam masalah yang 

sejenis di kelak kemudian hari. 

 

1.5 TELAAH PUSTAKA DAN PENELITIAN SEBELUMNYA 

1.5.1. Telaah Pustaka 

Mantra (1985) berpendapat bahwa semua gerakan (movement) penduduk 

yang melintas batas wilayah tertentu dan dalam periode waktu dengan maksud 

tertentu pula. Dari pengertian tersebut mobilitas dapat dibedakan yaitu mobilitas 

permanen dan mobilitas non permanen. Mobilitas permanen yaitu suatu mobilitas 

dimana pelaku mobilitas ada niat untuk menetap didaerah tujuan (migrasi). 

Sedangkan migrasi non permanen yaitu suatu mobilitas dimana pelaku tidak ada 

niat untuk menetap didaerah tujuan. Mobilitas non permanen meliputi mobilitas 

commuting (ulang alik) dan mobilitas nginap atau mondok. 

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pergerakan menurut 

Mitchell (1961) disebabkan oleh kekuatan sentrifugal yaitu antara lain terbatasnya 

pasaran kerja, terbatasnya fasilitas pendidikan dan lain sebagainya. Lee (1975) 

berpendapat bahwa motivasi seseorang untuk melakukan movement adalah motif 

ekonomi. Motif tersebut terjadi akibat adanya ketimpangan ekonomi antar daerah. 
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Mobilitas ke perkotaan mempunyai dua harapan, yaitu memperoleh pekerjaan dan 

pendapatan yang lebih tinggi dari daerah asal. Meskipun demikian arah 

pergerakan penduduk juga ditentukan oleh beberapa faktor lain, seperti jarak, 

biaya dan informasi yang diperoleh. Untuk jarak daerah asal dengan daerah tujuan 

yang jaraknya dekat, maka pergerakan cukup dilakukan dengan ulang-alik. 

Russwurm (1980), menggolongkan bentuk Kota dalam dalam ekspresi 

keruangan (spatial expresions) dari kenampakan kekotaan menjadi 4 kenampakan 

utama dan 6 kenampakan kombinasi. Dengan demikian ada 10 macam ekspresi 

keruangan kenampakan bentuk Kota yang dapat dikemukakan, yaitu: 

1. Bentuk kosentris (uni nodal / concentris) 

2. Bentuk simpul ganda (constellation / multi nodal) 

3. Bentuk memanjang (linear) 

4. Bentuk terserak (dispersed) 

5. Bentuk bersimpul ganda  

6. Bentuk konsentris memanjang 

7. Bentuk konsentris terserak 

8. Bentuk memanjang bersimpul ganda 

9. Bentuk bersimpul ganda terserak 

10.  Bentuk linear terserak 

Kenampakan Kota secara fisikal dapat diamati dari sistem jalan- jalan yang 

ada, blok-blok bangunan baik daerah hunian ataupun bukan (perdagangan/idustri) 

dan juga bangunan individual. 

Kenampakan bentuk Kota dalam geografi lebih menekankan pada studi 

perencanaan penggunaan lahan (plan land use), tata ruang (town layout), 

perencanaan kota (town plan) (Smalies, 1955, dalam Hadi Sabari Yunus, 2005). 

Smalies juga membedakan kenampakan bentuk Kota (morfologi) menjadi 3 yaitu: 

1. Unsur-unsur penggunaan lahan (land use) 

2. Pola-pola jalan (street plan) 

3. Tipe bangunan 

Perkembangan dan pertumbuhan kawasan perkotaan tidak akan terlepas 

dari adanya kegiatan aktiifitas masyarakat yang tinggal di daerah tersebut maupun 
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daerah disekitarnya, perkembangan dan pertumbuhan kawasan di berbagai aspek 

diikuti pula perkembangan dan pertumbuhan Kota sebagai daerah pusat kegiatan 

(PDK) yang merupakan pusat kegiatan kehidupan sosial, ekonomi budaya dan 

politik, dalam suatu Kota sehingga pada satu zone (kawasan) ini ini terdapat 

bangunan dan fasilitas-fasilitas Kota yang berfungsi sebagai sarana kegiatan atau 

aktifitas masyarakat suatu Kota akan terjadi dari zona-zona yang konsentris 

masing-masing zona ini sekaligus mencerminkan penggunaan lahan yang berbeda 

(E.W. Burgess, 1925 dalam Samdro W.S, dkk, 1997). 

Menigkatnya aktifitas penduduk mengakibatkan aliran orang atau barang 

dai satu tempat ketempat yang lain. Aliran tersebut mencerminkan adanya saling 

ketergantungan sumber daya antar tempat apabila aliran tersebut terjadi antar 

wilayah maka proses ini merupakan proses interaksi (Sri Haryani, 1996). 

 

1.5.2. Penelitian Sebelumnya 

 Sulistiyanto, 1999 dalam penelitiannya yang berjudul “Kajian Pola 

Pergerakan Penduduk Untuk Pelayanan Sistem Transportasi Di Zona Pusat dan 

Pinggiran Kota Kabupaten Dati Ii Wonogiri” bertujuan untuk  mengetahui pola 

pergerakan di zona pusat dan pinggiran, mengetahui permintaan dan ketersediaan 

sarana dan prasarana transportasi dan untuk mengetahui percampuran komposisi 

lalu-lintas yang mempengaruhi penduduk. Metode yang digunakan adalah survey 

dengan unit analisis adalah wilayah administratif. Variabel data yang digunakan 

adalah data primer dan data sekunder. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini 

adalah jumlah pergeraqkan di zona pusat Kota lebih besar dibandingkan zona 

pinggiran Kota, motivasi pergerakan merngikuti : bekerja, berbelanja dan sekolah, 

jenis pergerakan jarak pendek dan semakin banyak jumlah anggota keluarga 

semakin banyak pula jumlah pergerakan yang dihasilkan dalam keluarga tersebut. 

Kesamaan dengan penelilitian yang dilakukan adalah kesamaan dalam 

penggunaan data sekunder dan data primer dan unit analisisnya adalah wilayah 

adminsistratif.  

Anton Subekti, 2004, dalam penelitiannya yang berjudul “Pola 

Pergerakan Penduduk dan Pelayanan Transportasi di Kecamatan Cilacap 
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Tengah dan Cilacap Selatan Kota Cilacap Propinsi Jawa Tengah” bertujuan 

untuk mengetahui pola pergerakan penduduk dan mengetahui faktor sosek yang 

mempengaruhi pergerakan penduduk. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode survey dengan unit analisis adalah wilayah administratif. 

Variabel data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil yang 

didapatkan dari penelitian ini adalah pergerakan penduduk Kota cenderung 

memusat pada masing-masing Kecamatan, peningkatan permintaan transportasi 

dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, jumlah pergerakan yang dihasilkan tiap 

kecamatan sama, motivasi pergerakan penduduk meliputi : kerja, belanja, rekreasi 

dan sosial serta jenis pergerakan jarak pendek. Kesamaan dengan penelilitian 

yang dilakukan adalah kesamaan dalam penggunaan data sekunder dan data 

primer dan unit analisisnya adalah wilayah adminsistratif.  

  

1.6 KERANGKA PEMIKIRAN 

Pembangunan daerah yang digalakkan melalui berbagai program 

menyangkut lam dan manusia. Dalam pengertian pembangunan atau development 

terkandung tiga unsur, yaitu: Perubahan, tujuan dan potensi. Dengan perubahan 

itu dimaksudkan adanya kemajuan dari kondisi yang kurang memuaskan menjadi 

lebih baik. Adapun tujuannya adalah menyangkut kepentingan yang harus 

diperjuangakan demi tercapainya kesejahteraan seluruh masyarakat, ada baiknya 

dibahas seluk beluk pengertian sumber daya yang dipakai dalam geografi yang 

berkaitan erat dengan ekonomi.  

Kota-kota di Indonesia memiliki berbagai bentuk Kota yang disebabkan 

oleh geografis yang beragam, yang meliputi:  

1. Fisik, terdiri dari: kondisi topografis, struktur geologis, geomorfologi, dan 

sumber daya air. 

2. Non fisik, terdiri dari: aktivitas penduduk, sarana dan prasarana 

transportasi jumlah penduduk, perencanaan tata ruang dan lainnya  

Proses perencanaan transportasi Kota yang menyangkut hubungan antar 

lingkungan kegiatan di dalam Kota ini diawali dengan tahap pengumpulan 

informasi mengenai keadaan kependudukan, kegiatan ekonomi, sarana dan 
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prasarana transportasi serta tata guna lahan. Analisa data yang telah terkumpul 

dapat memberikan informasi dasar yang sangat diperlukan untuk mengenali 

karakteristik pergerakan penduduk. Dari data ini pun dapat di taksir pertumbuhan 

wilayah Kota dan pengadaan jaringan transportasi.  

Tabel 1.3. Perbandingan penelitian sebelumnya. 
Peneliti/tahun Sulistianto, 1999 Anton subekti, 2004 Peneliti, 2010 

Judul Kajian pola pergerakan 
penduduk untuk pelayanan 
sistem transportasi di zona 
pusat dan pinggiran Kota 
Kabupaten Dati II Wonogiri. 

Pola pergerakan penduduk 
dan pelayanan transportasi di 
Kecamatan Cilacap Tengah 
dan Cilacap Selatan Kota 
Cilacap Propinsi Jawa 
Tengah 

Kajian pola pergerakan penduduk ulang 
alik dan pelayanan transportasi umum 
di zona kota pusat dan kota pinggiran 
Kota Surakarta tahun 2008 

Tujuan -Mengetahui pola pergerakan 
di zona pusat dan pinggiran 
-Mengetahui permintaan dan 
ketersediaan sarana dan 
prasarana transportasi. 
-Mengetahui percampuran 
komposisi lalu-lintas yang 
mempengaruhi penduduk. 

-Mengetahui pola pergerakan 
penduduk  
-Mengetahui faktor sosek 
yang mempengaruhi 
pergerakan penduduk 

-Mengetahui ketersediaan sarana serta 
prasarana transportasi di zona kota 
pusat dan pinggiran Kota Surakarta. 
- Mengetahui factor yang 
mempengaruhi pergerakan ulang alik di 
zona kota pusat dan pinggiran kota 
Surakarta 
-Mengetahui pola pergerakan 
penduduk di zona kota pusat dan 
pinggiran Kota Surakarta. 

Unit penelitian Unit wilayah administratif Unit wilayah administratif Unit wilayah administratif 
Metode dan analisis Survey  Survey Random sampling 
Variabel  Data primer dan data 

sekunder  
Data primer dan data 
sekunder 

Data primer dan data sekunder 

Hasil  -Jumlah pergerakan 
penduduk di zona pusat Kota 
lebih besar dibandingkan 
zona pinggiran Kota. 
-Motivasi pergerakan 
meliputi : bekerja, belanja 
dan sekolah. 
-Jenis pergerakan jarak 
pendek dan semakin banyak 
jumlah anggota keluarga 
semakin banyak pula jumlah 
pergerakan yang dihasilkan 
dalam keluarga. 

-Pergerakan penduduk kota 
cenderug memusat pada 
masing-masing Kecamatan. 
-Peningkatan permintaan 
transportasi dipengaruhi oleh 
pertumbuhan penduduk, 
jumlah pergerakan yang 
dihasilkan tiap Kecamatan 
sama. 
- Motivasi pergerakan 
penduduk : bekerja, 
berbelanja, rekreasi dan 
sosial serta jenis pergerakan 
jarak pendek 

Jumlah sarana transportasi pada zona 
kota pusat berjumlah 27.719 buah dan 
zona kota pinggiran sebanyak 50.509 
buah. Dimana sarana transportasi di 
zona kota pusat dan pinggiran paling 
banyak didominasi oleh kendaraan 
sepeda motor dengan jumlah 24.790 
buah (89,43%) dan 44.786 buah 
(88,66%).  
-Pada zona kota pusat motivasi 
pergerakan ulang alik penduduk untuk 
bekerja 14 responden (58,33%), 
motivasi untuk sekolah sebanyak 7 
responden (29,16%). Sedangkan pada 
zona kota pinggiran motivasi untuk 
bekerja sebanyak 52 responden 
(54,16%), sekolah sebanyak 29 
responden (30,20%). 
-Frekuensi pergerakan didominasi oleh 
keluarga yang mempunyai jumlah 
anggota rumah tangga 4-5 jiwa 
sebanyak 68 responden (56,66%) 
dengan jumlah pergerakan sebanyak 
>17 kali dalam sebulan, Jumlah 
frekuensi pergerakan >17 kali didaerah 
penelitian didominasi oleh responden 
dengan tingkat pendapatan sebesar < 
Rp. 1.550.000 dengan jumlah 
responden sebanyak 67 responden 
(67,83%),  
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Gambar 1.1 Diagram Alir Penelitian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Peneliti 2010 

Kota : 
- Zona kota pusat 
- Zona kota pinggiran 

Faktor Sosek : 
-  Jumlah penduduk 
- Kepadatan penduduk 
- Pendidikan 
- Pekerjaan 
- Pendapatan  

Karakteristik pergerakan 
ulang alik penduduk 

Sarana dan prasarana transportasi: 
-  Jalan 
- Kendaraan 
- Terminal 
- Halte 

Kebutuhan pokok : 
- Bekerja 
- Belanja 
- Sekolah

Pola pergerakan penduduk 
ulang alik dan ketersediaan 

sarana transportasi 

Ketersediaan pelayanan 
transportasi  

Pelayanan transportasi yang memadai 
dengan pola pergerakan penduduk 

- Peta ketersediaan sarana transportasi di zona kota pusat dan 
kota pinggiran Kota Surakarta skala 1 : 50.000 

Kesimpulan dan saran Analisa  
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1.7 HIPOTESIS 

 Dari perumusan masalah yang terjadi maka didapatkan hipotesa sebagai 

berikut : 

1. Ketersediaan sarana transportasi umum di zona kota pusat lebih besar 

dibandingkan di zona kota pinggiran. 

2. Pola pergerakan penduduk (bangkitan perjalanan, asal dan tujuan 

pergerakan, motivasi pergerakan) : 

a. Jumlah pergerakan di zona kota pusat lebih besar jika dibandingkan 

dengan jumlah pergerakan di zona kota pinggiran. 

b. Tujuan pergerakan dari zona pinggiran ke zona kota pusat kota lebih 

besar jika dibandingkan dengan tujuan pergerakan dari zona kota 

pusat ke zona kota pinggiran. 

c. Motivasi pergerakan ulang alik lebih dominan dipengaruhi oleh 

motivasi untuk bekerja. 

3. Pola pergerakan penduduk ulang alik di zona kota pusat dan pinggiran 

dipengaruhi jumlah anggota rumah tangga dan tingkat pendapatan : 

a. Semakin banyak jumlah anggota rumah tangga, maka jumlah 

pergerakan ulang alik yang dilakukan akan semakin banyak. 

b. Semakin banyak jumlah tingkat pendapatan, maka jumlah 

pergerakan ulang alik yang dilakukan akan semakin banyak. 

  

1.8 METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dimana 

Informasi yang dikumpulkan dari responden dari populasi dengan menggunakan 

teknik wawancara. 

1.9.1. Pemilihan Sampel penelitian 

Lokasi yang diambil dalam penenelitian ini adalah zona Kota pusat dan 

kota pinggiran Kota Surakarta. Dimana jarak kota pusat dan pinggiran Kota 

Surakarta dapat dilihat dari peta zona kota pusat dan zona kota pinggiran kota 

Surakarta dengan batas daerah penelitian menggunakan batas administratif. 

Pembagian zona tersebut berdasar atas beberapa prinsip, antara lain bahwa ciri-
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ciri kegiatan di dalam zona tersebut sedapat mungkin harus sama, zona harus 

cukup luas untuk mendapatkan informasi secara statistik dapat dipercaya, batas-

batas zona menggunakan batas administratif dan batas-batas zona harus diikuti: 

jaringan jalan utama, jalur kereta api atau batas alam. Zona pusat Kota dicirikan 

oleh kegiatan aktivitas sosial, jasa, pemerintahan, pusat-pusat perdagangan dan 

hiburan, sedang zona kota pinggiran adalah daerah-daerah yang tersebar 

mengelilingi zona kota pusat yang meliputi daerah perumahan atau pemukiman. 

 Adapun pembagian zona pusat dan zona pinggiran Kota Surakarta dapat 

dilihat dalam peta pembagian zona pusat dan zona pinggiran Kota Surakarta 

(Gambar 1.2 Peta Pembagian Zona Pusat dan Zona Pinggiran Kota Surakarta 

Skala 1 : 50.000) 

Penentuan pola pergerakan penduduk didasarkan pada pola sentrifugal. 

Dimana pola sentrifugal adalah pola pergerakan yang mendorong seseorang 

meninggalkan daerah asal dengan alasan terbatasnya lapangan pekerjaan dan 

terbatasnya fasilitas sosial ekonomi. Jenis pergerakan penduduk dikategorikan 

dalam pergerakan non permanen yaitu pola pergerakan ulang-alik. Pergerakan 

ulang alik adalah pergerakan penduduk dari daerah asal menuju daerah tujuan 

dalam batas waktu tertentu dan kembali pada daerah asal pada hari itu juga 

(Mantra, 1985). 

Zona pusat Kota diwakili Kecamatan Banjarsari sedangkan zona pinggiran 

diwakili Kecamatan Jebres, Laweyan, Serengan dan Pasar Kliwon. Teknik 

Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Proporsional 

Random Sampling, dimana populasi untuk daerah penelitian pada zona pusat Kota 

adalah sebesar 161.247 jiwa, sedang untuk daerah pinggiran sebesar 403.673 jiwa 

yang tersebar di empat Kecamatan. Responden yang diambil sebanyak 120 

responden. Responden yang dimaksud adalah rumah tangga, dimana yang 

diwawancarai dalam satu rumah hanya satu orang saja dengan asumsi bahwa 

dalam satu rumah terdapat satu keluarga. Informasi yang dikumpulkan meliputi 

karakteristik sosial ekonomi responden dan semua bentuk pergerakan yang 

dilakukan selama 24 jam/hari-nya. 
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Penentuan jumlah sampel responden pada masing-masing zona didasarkan 

pada perbandingan jumlah penduduk dizona pusat dan zona pinggiran, yaitu 

161.492 : 400.084 atau 1 : 4 sehingga berdasarkan perbandingan tersebut maka 

jumlah responden tiap zone sebagai berikut :  

1. Zona pusat ( Kecamatan Banjarsari)  :  24 responden 

2. Zona pinggiran    :  96 responden, yang terdiri 

a. Kecamatan Laweyan  :  30 responden 

b. Kecamatan Serengan  :  18 responden 

c. Kecamatan Pasar kliwon  :  18 responden 

d. Kecamatan Jebres   :  30 responden 

Dari sejumlah sampel tersebut diharapkan dapat mewakili populasi serta 

memberikan gambaran mengenai karakteristik pergerakan penduduk di kawasan 

pusat dan kawasan pinggiran Kota Surakarta. 

1.9.2. Pengumpulan Data  

Pada dasarnya data yang dikumpulkan dan dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah data primer yaitu karakteristik sosial ekonomi responden dan semua 

bentuk pergerakan yang dilakukan selama 24 jam/hari-nya dan sekunder meliputi 

jumlah penduduk, kepadatan penduduk, jumlah angkutan umum dan lain-lain 

yang didapatkan dari dinas terkait. Pada penelitian survei, data primer diperoleh 

dari wawancara salah satu anggota rumah tangga (responden) dengan 

menggunakan kuesioner. Kuesioner berisikan tentang pertanyaan-pertanyaan dari 

data-data yang dikehendaki. Penggunaan data primer tersebut bertujuan untuk 

memperoleh informasi tentang jumlah pergerakan dan motivasi pergerakan 

penduduk di daerah penelitian. Sedangkan informasi mengenai data skunder 

diperoleh dari survei intansional yang terdiri dari Dinas Lalu-Lintas Angkutan 

Jalan Raya (DLLAJR), Biro Pusat Statistik (BPS), Bappeda Kota Surakarta, Dinas 

Pekerjaan Umum (DPU) Kota Surakarta. 

1.9.3. Analisa Data 

Pengujian hipotesis-hipotesis yang telah diajukan adalah langkah menuju 

analisis data. Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data dalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan di interpretasikan (table frekuensi). Data-data yang 
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telah terkumpul dari data primer dengan bantuan kuesioner kemudian diolah 

dengan menggunakan uji statistik. Uji statistik dapat untuk membandingkan atau 

mengetahui hubungan yang mungkin terjadi terutama hubungan asimetris antara 

variabel-variabel yang diteliti. Uji statistik yang digunakan diharapkan dapat 

menggambarkan kuatnya hubungan antara variabel-variabel yang dimaksud. 

Adapun metode yang diambil dalam uji statistik ini adalah analisa table silang dan 

analisa korelasi. 

Teknis analisa korelasi digunakan untuk menganalisis hubungan antara 

dua variabel. Bilangan yang menyatakan besar kecilnya hubungan tersebut disebut 

koefisien korelasi (r). Teknik ini digunakan untuk menguji hipotesa kedua. Teknik 

analisa korelasi “product moment” dari Pearson (Sutrisno Hadi, 1988). Rumus 

umum yang digunakan adalah: 

rxy = 
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Keterangan :  

r = koefisien korelasi 

n = jumlah sampel 

x = nilai variabel pengaruh (jumlah anggota rumah tangga, pendapatan)  

y = nilai variabel terpengaruh (jumlah pergerakan ulang alik) 

Dalam hal ini variabel faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan ulang 

alik : jumlah anggota rumah tangga, pendapatan (variabel pengaruh) akan 

dikorelasikan dengan variabel jumlah pergerakan ulang alik (variabel 

terpengaruh). Dari uji statistik ini akan didapatkan nilai koefisien  korelasi (r), 

dimana nilai koefisien korelasi akan menunujukkan tigkat hubungan antara 

variabel x dan variabel y, yaitu variabel pengaruh dan variabel terpengaruh. Nilai 

koefisien korelasi bergerak antara –17+1, nilai-1atau mendekati –1 menunjukkan 

tingkat hubungan yang kuat dengan sifat negatif, dimana kenaikan data variable x 

akan mengakibatkan penurunan dari nilai variable y dan sebaliknya. Nilai +1 atau 
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mendekati +1 menunjukkan tingkat hubungan yang kuat dengan sifat positif, 

dimana kenaikan dari variable x akan mengakibatkan kenaikan dari variabel y dan 

sebaliknya. Nilai keeratan koefisien r hitung diklasifikasikan sebagai berikut : 

a. Nilai r hitung 0,800 - 1,000  = Tinggi 

b. Nilai r hitung 0,600 – 0,800 = Cukup 

c. Nilai r hitung 0,400 – 0,600 = Lemah 

d. Nilai r hitung 0,000 – 1,200 = Sangat lemah (Sutrisno Hadi,1989). 

 

1.10. BATASAN OPERASIONAL 

Kota adalah suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan            

kepadatan penduduk tinggi dan diwarnai dengan strata ekonomi hiterogen dan 

coraknya cenderung materialistis (Bintarto, 1983).  

Transportasi adalah suatu tindakan proses atau hal memindahkan sesuatu dari 

satu tempat ke tempat yang lain (Morlock, 1988). 

Perjalanan adalah proses pergerakan orang atau barang dari satu tempat ke 

tempat lain dengan tujuan dan maksud tertentu (Warpani, 1990) 

Pergerakan ulang alik adalah pergerakan penduduk dari daerah asal menuju ke 

daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembali ke daerah asal pada hari itu 

juga (Mantra, 1975) 

Kekuatan sentrifugal adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk 

meninggalkan daerah asal (Mitchell, 1961) 

Pusat kegiatan Kota adalah suatu daerah simpul jasa distribusi sebagai akibat 

terkonsenteasinya kegiatan usaha bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik 

disertai pemukiman manusia yang membentuk kehidupan kota (Sulistiyanto, 

1999). 

Distribusi perjalanan (trip distribution) adalah penyebaran perjalanan dari suatu 

zona asal ke zona tujuan (Abukasan dan Delima, 1974). 

Angkutan umum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah angkutan umum 

penumpang dalam kota yaitu kendaraan umum bermotor yang digunakan untuk 

mengangkut orang dari satu tempat ke tempat lain (khususnya dalam kota), 

deengan lintasan tetap atau rute tertentu dan tarif tertentu pula. 
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Rute adalah jalan yang menghubungkan tempat satu dengan tempat yang lain 

yang merupakan satu rangkaian perjalanan yang ditempuh dengan angkutan 

umum. 

Zona adalah bagian yang lebih kecil dari suatu wilayah, dengan luas antara 0,25 

sampai 2mil, dan sering berbentuk bujur sangkar atau persegi walaupun tidak 

sedikit bentuk zona yang mengikuti batas-batas alamiah, seperti sungai dan 

sebagainya (Morlock, 1980). 

Aksesbilitas adalah kemudahan bagi penduduk untuk menjembatani jarak antara 

berbagai pusat kegiatan (Jayadinarta, 1983). 

Proses pergerakan penduduk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai 

suatu keadaan perjalanan penduduk untuk mencapai zona penelitian dengan 

mempergunakan angkutan kota. 

Sarana dan prasarana adalah bentuk pelayanan berupa fasilitas yang tersedia 

untuk keperluan penduduk, misalnya : jalan, rumah sakit, puskesmas, sekolah dan 

lain-lain yang merupakan fungsi dari kebijakan pemerintah (Irma Yunidarti, 

1997). 

Pola pergerakan penduduk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

bangkitan perjalanan, asal tujuan pergerakan, motivasi pergerakan, dan hubungan 

antara jenis (moda) kendaraan dengan jarak pergerakan yang ditempuh 

(Sulistiyanto, 1999). 

Zona pusat adalah merupakan sebuah pusat pelayanan bagi wilayah sekitarnya 

Zona pusat Kota dicirikan oleh kegiatan aktivitas sosial, jasa, pemerintahan, 

pusat-pusat perdagangan dan hiburan (Sulistiyanto, 1999). 

Zona pinggiran adalah zona yang tersebar mengelilingi zona pusat Kota yang 

biasanya mewakili kegiatan perumahan atau permukiman (Sulistiyanto, 1999). 
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