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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perencanaan dan pemodelan transportasi bisa digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan serta 

ramalan kondisi di masa yang akan datang. Model pemilihan moda merupakan 

salah satu tahapan dari 4 tahapan pemodelan yang paling penting dalam proses 

perencanaan, Ortuzar (1990) dalam Syafi’i dan Laurentia (2013). Menurut 

Warpani (1990) dalam pemilihan moda transportasi, ada beberapa faktor-faktor 

yang mempengaruhi yaitu karakteristik pelaku perjalanan, karakteristik 

perjalanan, dan karakteristik sistem transportasi. 

Pergerakan dalam suatu wilayah mempunyai karakteristik yang berbeda, 

umumnya dipengaruhi oleh aktivitas guna lahan. Pergerakan yang dilakukan 

dari asal menuju ke tempat tujuan dapat menggunakan alternatif berbagai moda 

diantaranya diklasifikasikan menjadi kendaraan umum atau kendaraan pribadi. 

Pemilihan tersebut dipengaruhi oleh faktor kualitatif yang sulit dikuantifikasi. 

Faktor tersebut dapat diuraikan dengan metode AHP (Analytical Hierarchy 

Process) untuk menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang 

kompleks menjadi suatu hierarki (Saaty, 1990). 

Adanya faktor pemilihan moda transportasi pada suatu wilayah maka 

perlu ada kajian tentang model pemilihan moda termasuk pada kawasan 

perumahan. Penelitian ini mengambil objek di Perumnas Palur, Desa Ngringo, 

Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Desa ini merupakan salah satu 

simpul ekonomi di Kabupaten Karanganyar. Hal ini dapat dilihat dari Terdapat 

Pasar Palur, Terminal Palur, Palur Plasa, dan pertokoan disepanjang jalan, serta 

sarana pendidikan mulai dari PAUD sampai jenjang Perguruan Tinggi Swasta 

kecuali Sekolah Tinggi Menengah Atas atau yang sederajat, dikarenakan telah 

ditutup. Perumnas Palur ini merupakan Perumnas yang pertama di Jawa 

Tengah didirikan sekitar tahun 1975-an. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan suatu permasalahan yang 

ada, yaitu: 

1. Bagaimanakah karakteristik perjalanan di Perumnas Palur? 

2. Bagaimanakah karakteristik sosial ekonomi di Perumahan tersebut? 

3. Bagaimanakah pemodelan dengan menggunakan metode AHP? 

4. Bagaimanakah hubungan pemilihan moda dengan kriteria alasan pelaku 

perjalanan? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian pada pemodelan pemilihan moda ini mempunyai tujuan 

sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi karakteristik perjalanan dari Perumahan tersebut. 

2. Mengetahui kondisi sosial ekonomi dari Perumnas Palur. 

3. Mengetahui persamaan hasil pengolahan AHP. 

4. Mengetahui presentase pemilihan moda berdasarkan kriteria alasan. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian dengan menitikberatkan pada masalah bangkitan perjalanan ini 

diharapkan akan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Memperdalam ilmu tentang pemodelan perjalanan khususnya daerah 

perumahan. 

2. Memberikan masukan bagi pihak–pihak yang terkait tentang kriteria–

kriteria apa saja yang dibutuhkan pelaku perjalanan. 

3. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan dalam penelitian sejenis 

selanjutnya. 

E. Batasan Masalah 

Agar memudahkan pembahasan rumusan masalah, maka perlu adanya 

pembatasan masalah antara lain sebagai berikut: 

1. Penelitian hanya dilaksanakan pada Perumnas Palur, Desa Ngringo, 

Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. 
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2. Data yang didapat dari responden merupakan hasil penilaian kualitatif 

responden. 

3. Karakteristik perjalanan yang ditinjau yaitu, tujuan perjalanan, moda yang 

sering digunakan, banyaknya perjalanan rata–rata dalam sehari, waktu 

tempuh, dan biaya yang digunakan rata-rata per hari untuk perjalanan. 

Sedangkan karakteristik sosial ekonomi dilihat dari pekerjaan dan 

pendapatan  

4. Penentuan jumlah sampel data merujuk pada Bruton (1985) dalam Tamin 

(2000) seperti tabel berikut: 

Tabel 1.1. Rekomendasi ukuran sampel wawancara survai rumah tangga 

 
Sumber: Bruton (1985) 

5. Analisa didasarkan pada metode Analytical Hierarchy Process (AHP). 

6. Software yang digunakan Expert Choice 11. 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini berjudul Model Pemilihan Moda Dengan Metode AHP 

(Analytical Hierarchy Process) (Studi Kasus: Perumnas Palur, Desa Ngringo, 

Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar) ini belum pernah dilakukan. 

Namun demikian penelitian yang sejenis pernah dilakukan sebelumnya oleh 

Wicaksono (2010), tentang Analisa Faktor–faktor yang Mempengaruhi 

Pemilihan Moda Transportasi di Kecamatan Sukmajaya Depok Menuju 

Tempat Kerja dengan Metode AHP. Serta Setiawan, dkk (2003), meneliti 

tentang Pemodelan Pemilihan Moda untuk Perjalanan Menuju Kampus 

Menggunakan Kendaraan Pribadi dan Kendaraan Umum (Studi Kasus: 

Universitas Surabaya). 
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