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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada era globalisasi seperti saat ini, transportasi merupakan suatu 

kebutuhan yang mendasar bagi semua manusia, guna untuk melakukan suatu 

kegiatan perpindahan sehari-hari. Mayoritas masyarakat berharap ada efesiensi 

waktu, dan biaya dalam beraktifitas sehari-hari. Hal ini perlu didukung oleh 

sebuah moda transportasi yang bisa memberikan pelayanan sesui yang diinginkan 

masyarakat. Moda transportasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam 

yaitu: moda darat, moda udara, dan moda laut. Dalam penelitian ini yang dikaji 

hanya moda darat, khususnya bus dan kereta api. Meskipun sama-sama moda 

transportasi darat tetapi keduanya mempunyai perbedaan karakteristik. 

Karakeristik dari moda kereta api yaitu kapasitas tempat duduk untuk moda kereta 

api lebih banyak dari pada moda bus, sehingga jumlah penumpang kereta api akan 

lebih banyak ketimbang moda bus.  

Kedua fasilitas transportasi di atas juga ada di Kota Purwodadi, dan juga 

melayani perjalanan dari Kota Purwodadi ke Semarang. Karena disana juga 

terdapat fasilitas sarana dan prasarana transportasi darat khususnya moda bus dan 

kereta api. Kota Purwodadi merupakan pusat pemerintahan yang ada di 

Kabupaten Grobogan yang saat ini berkembang pada bidang ekonomi. Untuk saat 

ini pelayanan transportasi yang ada disana masih kurang baik, karena masih 

banyak masyarakat yang mengantri untuk menggunakan moda yang tersedia. Hal 

ini dapat mengurangi kenyamanan masyarakat dalam menggunakan moda 

tersebut. Dengan banyaknya masyarakat yang mengantri untuk mengunakan moda 

transportasi maka ada alternatif untuk memilih menggunakan moda seperti bus 

dan kereta api. Sehingga masyarakat mempunyai pertimbangan untuk memilih 

menggunanakan salah satu moda transportasi darat yang ada, pertimbangan 

masyarakat yang dimaksud yaitu: waktu perjalanan, biaya, keamanan, 

kenyamanan dalam perjalanan. Selain moda bus dan kereta api masyarakat juga 

bisa menggunakan kendaraan pribadi untuk melakukan perjalanan ke Semarang, 
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banyak pilihan moda yang bisa digunakan untuk melakukan perjalanan ke 

Semarang. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian tentang “Analisis 

Pemilihan Moda Transportasi Penumpang Antara Bus Dan Kereta Api Rute 

Purwodadi – Semarang’’ ini perlu dilakukan.   

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah karakteristik responden pelaku perjalanan pada rute 

Purwodadi - Semarang? 

2. Bagaimanakah karakteristik perjalanan responden tersebut? 

3. Bagaimanakah model pemilihan modanya? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang dapat diambil dari penelitian di atas yaitu: 

1. Mengidentifikasi karakteristik responden pelaku perjalanan pada rute 

tersebut. 

2. Mengidentifikasi karakteristik perjalanan responden tersebut. 

3. Membuat model pemilihan moda antara bus dan kereta. 

D. Batasan Masalah 

Untuk memudahkan pembahasan, perlu dibuat batasan masalah diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Responden yang dipilih hanya para penumpang (calon), angkutan umum 

dengan menggunakan moda bus dan kereta api rute Purwodadi-Semarang. 

2. Pengambilan data dilakukan di ruang tunggu terminal dan ruang tunggu 

stasiun yang ada di Purwodadi. 

3. Karakteristik responden yang dimaksud adalah: pemilihan moda, jenis 

kelamin, umur, dan pekerjaan. 

4. Karakteristik perjalanan yang dimaksud adalah: biaya, tujuan, waktu 

perjalanan dan alasan memilih salah satu moda tersebut. 

5. Penentuan jumlah sampel penelitian merujuk pada Rumus Slovin. 

6. Model pemilihan moda yang digunakan adalah model binomial logit 

selisih dan model binomial logit rasio. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang bisa diambil yaitu sebagai berikut: 

1. Menambah wawasan ilmu tentang model pemilihan moda transportasi 

antara bus dan kereta api. 

2. Memberikan masukan pada pihak-pihak atau instansi terkait akan keadaan 

yang ada di lapangan. 

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan penelitian 

sejenis berikutnya. 

F. Keaslian Penelitian 

      Pemilihan moda transportasi sebenarnya bukanlah merupakan hal yang 

baru, meskipun demikian penelitian untuk rute Purwodadi-Semarang ini belum 

pernah dilakukan sebelumnya. Adapun beberapa penelitian tentang pemilihan 

moda yang sudah pernah dilakukan yaitu: Widiarta (2010) meneliti tentang 

“Analisis Pemilihan Moda Transportasi Untuk Perjalanan Kerja (Studi Kasus 

Desa Dalang, Kecamatan Kuta utara, Badung Bali)’’. Sijabat (2013) meneliti 

tentang “Pemilihan Moda Pergerakan Komuter di Kecamatan Sayung’’. Lestari 

(2009) meneliti tentang “Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Pemilihan 

Moda Transportasi Untuk Perjalanan Kerja”. 


