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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Proses pergerakan atau perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke 

tempat lain disebut transportasi.  Proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan 

sarana angkutan berupa kendaraan atau tanpa kendaraan.  Tujuan transportasi 

untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan transportasi yang selamat, aman, 

cepat, lancar dan nyaman serta menunjang pemerataan pertumbuhan dan stabilitas 

sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional serta 

mempererat  hubungan antar bangsa. (Warpani, 1990) 

Untuk wilayah perkotaan, transportasi memegang peranan yang cukup 

menentukan.  Suatu kota yang baik, antara lain dapat ditandai adanya transportasi 

yang baik, aman dan lancar yang mencerminkan keteraturan kota dan kelancaran 

kegiatan perekonomian kota.  Perencanaan transportasi yang matang akan 

membantu kelancaran pelaksanaan pembangunan. 

Untuk daerah perkotaan, masalah transportasi yang terjadi adalah 

bagaimana memenuhi permintaan jumlah perjalanan yang semakin meningkat, 

tanpa menimbulkan kemacetan arus lalulintas di jalan raya.(Munawar, 2007). 

Rumah sakit (hospital) adalah sebuah institusi perawatan kesehatan 

profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli 

kesehatan lainnya. (Wikipedia Indonesia, Ensiklopedia Bebas).  Rumah sakit 

dengan segala fasilitas dan pelayanan kesehatan yang dimiliki akan menimbulkan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Dokter
http://id.wikipedia.org/wiki/Perawat
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bangkitan dan tarikan lalulintas yang berpengaruh terhadap tingkat pelayanan 

jalan raya di sekitar lokasi rumah sakit.  Banyaknya perjalanan/pergerakan yang 

terjadi karena keberadaan rumah sakit tersebut dapat diperkirakan dengan studi 

untuk menentukan model bangkitan pergerakan yang terjadi. 

Kota Klaten yang dipilih sebagai lokasi penelitian adalah sebuah kota 

kabupaten yang terletak di antara kota Yogyakarta dan Surakarta. Di Kabupaten 

Klaten ini terdapat enam rumah sakit umum yang akan menjadi obyek penelitian. 

Tiga diantaranya berlokasi pada jalur jalan Yogya – Solo, dan yang satu lagi 

berlokasi di dalam kota. Dua rumah sakit lainnya berada di dua kota kecamatan 

yang cukup ramai. Keenam rumah sakit ini terus mengalami perkembangan dan 

terlihat adanya penambahan kapasitas ruang rawat inap maupun penambahan 

fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu sangat menarik untuk meninjau 

keberadaan enam rumah sakit umum di Kabupaten Klaten ini, khususnya 

mengenai pengaruhnya terhadap bangkitan dan tarikan perjalanan. Adanya 

bangkitan dan tarikan perjalanan yang terjadi karena aktifitas pada tata guna lahan 

rumah sakit umum dapat mempengaruhi tingkat pelayanan jalan di Kabupaten  

Klaten. 

Studi ini dilakukan terutama hanya untuk menentukan model bangkitan 

dan tarikan perjalanan yang terjadi karena adanya tata guna lahan rumah sakit 

umum.  Adapun hal-hal yang akan dibahas adalah: 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya bangkitan dan tarikan 

perjalanan pada tata guna lahan Rumah Sakit Umum di Klaten 
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2. Model bangkitan dan tarikan perjalanan kendaraan bermotor roda 

empat  pada tata guna lahan Rumah Sakit di Klaten 

3. Karakteristik pengunjung yang datang ke lokasi tata guna lahan rumah 

sakit. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dibuat 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya bangkitan dan tarikan 

perjalanan pada tata guna lahan rumah sakit umum di Klaten. 

2. Bagaimana model bangkitan dan tarikan pergerakan kendaraan 

bermotor roda empat pada tata guna lahan rumah sakit di Klaten 

3. Bagaimana karakteristik pengunjung yang menuju dan meninggalkan 

lokasi rumah sakit. 

 

C. Batasan Masalah 

Mengingat terbatasnya waktu dan untuk menghindari pembahasan yang 

masalah yang terlalu luas, maka penelitian ini hanya akan menitik beratkan pada 

beberapa hal, sebagai  berikut: 

1. Perjalanan yang dianalisa adalah perjalanan yang menuju ke rumah 

sakit (trip attraction) dan perjalanan yang meninggalkan rumah sakit 

(trip production). 

2. Asal dan tujuan perjalanan tidak dianalisa dalam pembahasan ini. 



4 
 

 
 

3. Perjalanan yang dianalisa hanya perjalanan yang menggunakan moda 

angkutan kendaraan bermotor roda empat. 

4. Parameter yang dipakai dalam pembuatan model bangkitan perjalanan 

adalah metode analisis regresi linier berganda (Multiple Linier 

Regression Analytis), dan data primer berupa jumlah perjalanan 

diambil berdasarkan pengamatan langsung di lokasi rumah sakit 

dalam durasi waktu tertentu.  

5. Data tentang karakteristik pengunjung diperoleh dari  kuesioner  

dengan responden pengunjung rumah sakit. 

 

D. Hipotesa Penelitian 

Model bangkitan dan tarikan pergerakan kendaraan bermotor roda empat  

pada tata guna lahan Rumah Sakit di Klaten dipengaruhi oleh luas lahan, 

banyaknya karyawan, total jumlah bed rawat inap, jumlah poliklinik  dan luas 

lahan parkir yang berbentuk regresi linier. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian penentuan model bangkitan perjalanan pada tata guna 

lahan Rumah Sakit Umum di Klaten, adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan bangkitan dan 

tarikan perjalanan pada tata guna lahan Rumah Sakit Umum di Klaten. 

2. Untuk mengetahui model bangkitan dan tarikan perjalanan yang 

dihasilkan oleh tata guna lahan Rumah Sakit Umum di Klaten 
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3. Untuk mengetahui karakteristik pengunjung yang menuju dan 

meninggalkan rumah sakit dikaitkan dengan bangkitan dan tarikan 

perjalanan. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian penentuan model bangkitan perjalanan pada tata guna 

lahan Rumah Sakit Umum di Klaten adalah : 

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang 

ketekniksipilan dalam mamahami permasalahan transportasi 

khususnya trasportasi darat. 

2. Sebagai masukan kepada Pemerintah Kabupaten Klaten dalam 

merumuskan kebijaksanaan perencanaan wilayah dan transportasi. 

 

G. Keaslian  Penelitian 

Penelitian tentang “Bangkitan dan Tarikan Perjalanan, studi kasus pada 

tata guna lahan rumah sakit umum di Klaten” merupakan karya asli penulis, 

sepengetahuan penulis belum ada orang lain yang sudah melakukan penelitian 

tentang “Bangkitan dan Tarikan Perjalanan, studi kasus pada tata guna lahan 

rumah sakit umum di Klaten”.   

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang penentuan model bangkitan 

dan tarikan pergerakan pada suatu tata guna lahan, yang digunakan oleh penulis 

sebagai referensi dalam melakukan penelitian ini antara lain adalah sebagai 

berikut: 
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1. Lubis (2008), menulis tentang Penetapan Model Bangkitan Pergerakan Untuk 

Beberapa Tipe Perumahan di Kota Pematang Siantar.  Model matematis yang 

dihasilkan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

 Model bangkitan pergerakan yang dihasilkan dari bangunan perumahan 

tipe mewah (Y1): 

Y1 = -0,728 + 1,885 X1 + 0,649 X3 + 0,772 X6 

 Model bangkitan pergerakan yang dihasilkan dari bangunan perumahan 

tipe menengah  (Y2):  

Y2 = 0,600 + 1,300 X1 + 0,900 X3 

 Model bangkitan pergerakan yang dihasilkan dari bangunan perumahan 

tipe sederhana (Y3):  

Y3 = 0,271 + 1,518 X1 + 0,905 X4 

Dengan variabel bebas : 

 X1 = Jumlah anggota keluarga 

 X3 = Jumlah kepemilikan mobil 

 X4 = Jumlah kepemilikan sepeda motor 

 X6 = Jumlah anggota keluarga yang bersekolah 

2. Harahap (2001), menulis tentang Penentuan Model Bangkitan Pergerakan pada 

Kawasan Perumahan Pinggiran Kota Medan. .  Hasil penelitian tersebut berupa 

model matematis sebagai berikut: 

 Untuk tipe perumahan mewah (Y1):  

Y1 = -2,629 + 3,201 X1 + 1,413 X3  

 



7 
 

 
 

 Untuk tipe perumahan menengah (Y2): 

Y2 = -5,550 + 3,9509  X1 + 2,750 X3 

 Untuk tipe perumahan sederhana  

Y3 = -1,531 + 2,159 X1 + 4,192 X3 

Dengan variabel bebas: 

 X1 = Jumlah anggota keluarga 

 X3 = Jumlah kepemilikan kendaraan 

3. Sudarlin (2010), menulis tentang Analisis Permodelan Bangkitan Pergerakan 

pada Tata Guna Lahan SMPN di Kota Kendari. Hasil penelitian tersebut 

berupa model matematis; 

 Model tarikan pergerakan (Y1): 

Y1 = -452,908 + 142,331 X4 + 0,506 X8 

 Model bangkitan pergerakan (Y2): 

Y2 = 100461,57 + 0,280 X3 + 1,862 X4 + 2,103 X6 

Dengan variabel bebas : 

 X3 = Luas sekolah 

 X4 = Jumlah kelas 

 X6 = Jumlah ruang kelas 

 X8 = luas total ruang kelas 

4. Dedi Arnaldi (2007) menulis tentang Permodelan Tarikan Perjalanan Pada 

Rumah Sakit di Kota Padang.  Hasil penelitian tersebut berupa model 

matematis: 
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Model tarikan pada jam puncak: 

 JM   = 0,195 x JP
0,95

 

 JSM = 0,347 x JTT
0,986

 

Model tarikan total per hari: 

 JM  = 1,561 x JP
0,921

 

 JSM = 3,044 x JP
0,818

 

dengan: 

 JM = jumlah mobil 

 JSM = jumlah sepeda motor 

 JP = jumlah pegawai 

 JTT = jumlah tempat tidur 

 

 

 


