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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Transportasi adalah usaha untuk memindahkan manusia,barang dan atau 

jasa dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan atau tanpa moda dengan tujuan 

tertentu. Proses perpindahan tersebut dapat melalui jalur darat, udara maupun air, 

begitu pula untuk angkutan barang. Barang merupakan salah satu komoditas 

ekonomi yang memerlukan alat angkut dalam proses perpindahannya. Jenis alat 

angkut yang digunakan tersebut berbeda-beda tergantung dari jenis barang yang 

akan dipindahkan. Demikian juga halnya dalam proses pemindahan suatu hewan 

yang akan diperjualbelikan di pasar memerlukan jenis alat angkut yang bervariasi. 

Moda angkutan barang sebagai bagian dari sistem transportasi merupakan 

kebutuhan pokok para pedagang dan pembeli berfungsi untuk memudahkan para 

penjual dan pembeli membawa barang dagangannya menuju pasar atau dari pasar. 

Di Kecamatan Nogosari terdapat suatu pasar hewan yang cukup 

besar,tetapi hanya ramai pada hari pasar saja, yaitu hari Pasar Wage. Jenis hewan 

yang dipasarkan bermacam-macam seperti sapi dan kambing yang didatangkan 

dari berbagai wilayah di sekitar pasar hewan tersebut. Jumlah hewan yang 

diperjualbelikan mencapai kurang lebih 500 ekor untuk semua jenis hewan 

menurut UPT pasar hewan tersebut. Penjual dan pembelinya pun banyak yang 

berasal dari luar daerah daerah pemasok hewan di pasar tersebut antara lain 

Boyolali, Sragen, Karanganyar, Purwodadi, Ngawi, dan  Wonogiri. Sebagai  pusat 

bertemunya penjual dan pembeli serta pusat sosialisasi antar manusia dan alat 

angkut barang maka diperlukan moda transportasi untuk menjangkau pasar 

tersebut. Banyaknya hewan dan jenis hewan yang berbeda untuk diangkut, maka 

jenis angkutan yang digunakan untuk mengangkut hewan dikalangan penjual dan 

pembeli hewan juga bervariasi sesuai dengan jumlah hewan yang diperdagangkan, 

diantaranya yaitu: truk, colt, dan sepeda motor (dengan alat bronjong). 

Adanya pemilihan moda terhadap moda transportasi yang digunakan  

tentunya didasari oleh beberapa pertimbangan atau alasan untuk menentukan 
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moda yang akan digunakan. Sehubungan dengan bervariasinya pilihan moda yang 

bisa digunakan oleh penjual dan pembeli untuk mengangkut hewan dari pasar 

hewan tersebut, maka penelitian perlu dilakukan. 

B. Rumusan Masalah 

Dari penjabaran latar belakang di atas, dapat diambil suatu rumusan 

masalah yaitu: 

1). Bagaimana karakteristik pedagang dan pembeli di pasar hewan Desa 

Purworejo ? 

2). Bagaimana karakteristik perjalanan angkutan hewan di pasar hewan tersebut? 

3). Bagaimana model pemilihan moda yang ada di pasar tersebut? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1). Mengetahui karakteristik pedagang dan pembeli di pasar hewan Desa 

Purworejo. 

2). Mengetahui karakteristik perjalanan angkutan hewan di pasar hewan tersebut. 

3). Mengetahui model pemilihan moda yang ada di pasar tersebut. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa diambil dalam penelitian ini antara lain: 

1). Sebagai bahan pertimbangan instansi terkait. 

2). Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam menganalisis 

terkait pemilihan moda masyarakat untuk angkutan hewan. 

3). Bagi para mahasiswa, akademis, serta pengamat bidang transportasi pada 

umumnya, penelitian ini diharapkan akan mendorong penelitian berikutnya 

yang lebih sempurna. 
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E. Batasan Masalah 

Penelitian ini dilaksanakan dengan pembatasan masalah, sebagai 

berikut: 

1). Lokasi penelitian yaitu di pasar hewan Desa Purworejo Kecamatan Nogosari. 

2). Responden pada penelitian ini adalah pemilik angkutan yang mengangkut 

hewan dagangan oleh penjual dan pembeli di pasar hewan tersebut.  

3). Tidak memperhitungkan biaya operasional kendaraan yang dipakai, seperti 

biaya pajak, biaya perbaikan kendaraan, servis rutin, dan biaya parkir. 

4). Waktu yang digunakan penelitian pada saat pasar ramai atau hari pasaran yaitu 

hari Pasar Wage dari jam 07.00 s.d. 12.00 WIB 

5). Metode yang digunakan adalah Model Logit Biner. 

 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian mengenai analisis pemilihan moda transportasi untuk angkutan 

hewan dengan persamaan logit biner  di Kecamatan Nogosari belum pernah 

dilakukan di Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 

Muhamadiyah Surakarta. Penelitian tentang pemilihan moda untuk kasus lainnya 

pernah dilakukan oleh Danar (2014) yaitu menganalisis Model Pemilihan Moda 

Antara KA dan Truk Untuk Pengiriman Barang Koridor Surabaya-Jakarta, Ida 

(2010) melakukan Analisis Pemilihan Moda Transportasi Untuk Perjalanan Kerja, 

Jurike,dkk (2015) menganalisis Pemilihan Moda Angkutan Kota Manado – Kota 

Gorontalo Menggunakan Model Binomial Logit Selisih, dan Ludfi (2010) 

melakukan Studi Karakteristik Dan Model Pemilihan Moda Angkutan Mahasiswa 

Menuju Kampus (Sepeda Motor Atau Angkutan Umum) Di Kota Malang. 


