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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Suatu sistem transportasi haruslah berjalan baik sepanjang waktu. 

Pengertian berjalan baik adalah proses perpindahan berjalan lancar, aman, nyaman 

dan juga efisien. Dengan kata lain permintaan akan kebutuhan transportasi harus 

diimbangi dengan penyediaan prasarana transportasi secara proposional. Untuk itu 

diperlukan suatu perencanaan yang matang, sehingga dapat dijadikan sebagai 

acuan untuk pengembangan transportasi dalam beberapa tahun kedepan.  

Tujuan perencanaan transportasi adalah memperkirakan jumlah dan lokasi 

kebutuhan akan transportasi, misalnya menentukan total perjalanan baik dengan 

angkutan umum maupun dengan kendaraan pribadi pada masa mendatang atau 

umur rencana yang diperkirakan. Perencanaan kota atau perencanaan daerah 

pemukiman harus disertai dengan perencanaan transportasi agar dikemudian hari 

tidak terjadi permasalahan lalu lintas yang mengganggu aktivitas masyarakat di 

daerah tersebut. 

Daerah perkotaan sebagai pusat aktivitas, baik aktivitas perdagangan, 

aktivitas industri, aktivitas pendidikan dan aktivitas lainnya. Pasti mempunyai 

keterbatasan berupa batas daya dukung lahan, padahal kebutuhan tempat tinggal 

semakin meningkat seiring dengan laju pertambahan penduduk. 

Kota Sukoharjo sebagai salah satu kota kabupaten yang perkembangannya 

begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir akibat peningkatan pembangunan dan 

pendapatan masyarakat, maka dengan berjalannya waktu kawasan rumah 

pedesaan yang berkembang menjadi hunian yang tampak sama dengan hunian 

perkotaan.  

Seiring dengan peningkatan pembangunan dan pendapatan masyarakat,  

maka meningkat pula tingkat hunian di Perumahan Jetis Permai Gentan. Dengan 

semakin bertambahnya jumlah hunian menyebabkan tingkat bangkitan perjalanan 

juga semakin tinggi. Semakin padatnya arus lalu lintas di sekitar jalan menuju 

perumahan dimana pergerakan arus lalu lintas tersebut mempunyai rute yang 
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berbeda-beda dan menggunakan moda alternatif yang berbeda pula. Untuk itu 

perlu diadakan penelitian untuk mengetahui karakteristik dan model bangkitan 

perjalanan di Perumahan Jetis Permai Gentan Sukoharjo. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas maka dapat diambil rumusan 

masalah sebagai berikut :  

1). Bagaimanakah karakteristik perjalanan di Perumahan Jetis Permai. 

2). Bagaimanakah “Model Bangkitan Perjalanan” di Perumahan Jetis Permai. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian pada masalah bangkitan perjalanan ini mempunyai tujuan 

sebagai berikut : 

1). Mengidentifikasikan karakteristik perjalanan di Perumahan Jetis Permai. 

2). Mengetahui kondisi sosial ekonomi dari tiap keluarga di Perumahan Jetis 

Permai. 

3). Menghitung bangkitan perjalanan yang ada di Perumahan Jetis Permai saat 

ini. 

4). Membuat model bangkitan perjalanan yang dilakukan oleh penduduk 

Perumahan Jetis Permai dalam persamaan regresi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1). Secara teoritis yaitu untuk lebih memperdalam dan mempergunakan teori 

yang ada dalam perencanaan transportasi yang menitik beratkan pada 

bangkitan perjalanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi, sehingga 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 

2). Secara praktis yaitu sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk 

memperkirakan jumlah bangkitan perjalanan di Perumahan Jetis Permai dimasa 

sekarang maupun dimasa yang akan datang. 
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E. Batasan Masalah 

Untuk memudahkan pembahasan maka dalam penelitian diberikan 

batasan-batasan masalah sebagai berikut : 

1). Lokasi penelitian dilaksanakan di Perumahan Jetis Permai Gentan Sukoharjo. 

2). Penelitian meliputi jumlah anggota keluarga yang tinggal serumah, status 

pekerjaan anggota keluarga, pendapatan satu rumah tangga, jumlah 

kepemilikan kendaraan dan jumlah perjalanan meninggalkan rumah yang 

dilakukan anggota keluarga yang merupakan penghuni tetap.  

3). Pengambilan data dilakukan secara acak dari seluruh populasi rumah tangga 

yang ada di Perumahan Jetis Permai. 

4). Model analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi tunggal dan 

regresi berganda. Untuk analisis regresi tunggal dilakukan perhitungan pada 

masing-masing variabel bebas dengan variabel tidak bebas secara keseluruhan 

dan untuk analisis regresi berganda perhitungannya menggunakan tiga 

variabel  bebas dengan mengkombinasikan variabel bebas yang ada dengan 

cara coba-coba. 

5). Perjalanan yang diperhitungkan adalah perjalanan yang keluar dari Perumahan 

Jetis Permai, sedangkan perjalanan yang terjadi di dalam Perumahan Jetis 

Permai tidak diperhitungkan. 

6). Jenis bangkitan yang diperhitungkan adalah pergerakan orang dengan 

menggunakan kendaraan pribadi (mobil, sepeda motor, sepeda), pergerakan 

orang dengan menggunakan kendaraan umum (angkutan kota), maupun 

pergerakan orang dengan berjalan kaki. 

 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian dengan judul Analisis Bangkitan Perjalanan Di Perumahan Jetis 

Permai belum pernah diteliti, sedangkan penelitian sejenis yang sudah ada dengan 

judul Analisa Bangkitan Perjalanan Di Perumahan Daerah (Perumda) Purwodadi 

oleh Novianto Ariwibowo (2000), Studi Bangkitan Lalu Lintas Di Kawasan 

Pemukiman Ekonomi Menengah Kebawah oleh Ratih Primeswari dan Dania 

Farascarina (2007). 

 


