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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan penduduk yang semakin pesat 

menyebabkan mobilitas penduduk meningkat. Peningkatan tersebut diikuti dengan 

peningkatan kebutuhan akan pelayanan transportasi. 

Wilayah Eks-Karisidenan Surakarta merupakan daerah industri yang 

cukup pesat perkembangannya, begitu juga dengan industri tekstil. Kota Boyolali 

merupakan kota kecil yang mengalami perkembangan yang cukup pesat di bidang 

industri tekstil. Pabrik Hanil Indonesia merupakan salah satu pabrik tekstil 

berskala internasional. Pabrik tersebut banyak melakukan transaksi produk ke 

berbagai daerah baik di dalam negeri maupun keluar negeri sehingga mendorong 

tarikan pergerakan orang dan barang di area tersebut. Tarikan pergerakan biasanya 

lebih besar terjadi pada jam-jam puncak, yaitu pada saat karyawan berangkat. 

Pabrik Hanil Indonesia terletak di Desa Nepen, Kecamatan Teras, 

Kabupaten Boyolali. Daerah tersebut merupakan penghubung Kota Boyolali 

dengan Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten. Jalan di daerah tersebut banyak di 

lewati kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Kondisi tata 

guna lahan sekitar pabrik berupa: perumahan, ladang dan pasar. Keberadaan dari 

tata guna lahan yang ada dan fungsi sebagai daerah penghubung menyebabkan 

jalan tersebut menjadi salah satu jalan penting di Boyolali, sehingga arus lalu 

lintas yang terjadi di jalan tersebut cukup tinggi. 

Tarikan orang dan barang yang terjadi menimbulkan pergerakan lalu lintas 

yang besar, sedangkan ruas jalan yang tersedia relatif sempit, hanya 2 x 2,5 m2, 

sehingga memungkinkan timbulnya masalah yang berkaitan dengan kapasitas 

jalan. 

Berdasarkan kondisi yang demikian itu, maka perlu dibuat model tarikan 

perjalanan (trip attraction) dari area Pabrik Hanil Indonesia. Model tersebut dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam peramalan jumlah tarikan 
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perjalanan, khususnya pada Pabrik Hanil Indonesia di masa sekarang dan 

mendatang, serta untuk menentukan kebijakan dalam perkembangan tata kota. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dirumuskan masalah 

yaitu: 

1. Bagaimana karakter perjalanan karyawan pada Pabrik Hanil Indonesia? 

2. Bagaimana model tarikan perjalanan pada area Pabrik Hanil Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui karakter perjalanan karyawan pada Pabrik Hanil Indonesia. 

2. Mengetahui model tarikan perjalanan pada area Pabrik Hanil Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Mempergunakan teori yang ada dalam perencanaan transportasi yang menitik 

beratkan pada tarikan perjalanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi, 

sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan 

atau penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk memperkirakan jumlah 

tarikan perjalanan pada Pabrik Hanil Indonesia. 

 

E. Batasan Masalah 

1. Penelitian dilakukan di Pabrik Hanil Indonesia. 

2. Berdasarkan tabel rekomendasi ukuran sampel survei yang disajikan dalam 

lampiran, maka sampel responden diambil sebanyak 116 karyawan dari 1115 

karyawan pada tanggal 10 Juni 2007. 
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3. Karakter perjalanan yang ditinjau adalah: jenis moda, waktu tempuh, dan daya 

tarik (meliputi: kesejahteraan karyawan, adanya jemputan, dan lokasi yang 

strategis). 

4. Variabel model yang diteliti meliputi: jumlah karyawan, jumlah pendapatan 

karyawan, dan jumlah produksi pabrik. 

5. Pembuatan model menggunakan metode analisis regresi linier dan regresi non 

linier. 

 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian dimaksudkan untuk memperoleh model tarikan perjalanan 

dalam persamaan matematis yang sesuai kondisi Pabrik Hanil Indonesia Boyolali. 

Kajian sejenis pernah dilakukan oleh Astik Dwi Noviasri (2005) dengan judul 

Analisa Model Bangkitan dan Tarikan Perjalanan di Rumah Sakit dan Sri Suratmi 

(2005) dengan judul Analisa Bangkitan Perjalanan Berbasis Rumah di Kawasan 

Kelurahan Papahan Karanganyar. 

 
 




