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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Evaluasi dengan Perspektif Transportasi Berkelanjutan

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi kinerja transportasi publik (TP) antar

kota berdasarkan akses dan aksesibilitasnya (transit accessibility) perjalanan mendasar

(basic mobility) ke tempat bekerja dan kemampuan membayar biaya transportasi (transit

affordability). Indikator aksesibilitas ditinjau dari aspek akses, konektivitas, pengetahuan,

penggunaan, dan keamanan sebagai aspek yang diutamakan dalam TP yang sekedar dapat

diterima atau acceptable transportation menurut Beimborn, dkk., (2002). Pembatasan

hanya pada  atribut pelayanan dapat diterima bagi pekerja kelompok berpendapatan

rendah dengan asumsi belum mengutamakan aspek kenyamanan. Dengan pendapatan

yang terbatas, maka biaya perjalanan sebagai faktor utama permintaan TP (Polat, 2012)

menjadi relevan bagi komuter responden penelitian ini. Kedua indikator tersebut

merefleksikan transportasi berkelanjutan dalam situasi pelayanan TP yang semakin

menurun dan berkembang angkutan bermotor pribadi yang berdampak buruk pada

lingkungan hidup.

Evaluasi dilakukan dengan metode kualitatif1 dengan latar belakang permasalahan

transportasi antar kota bagi buruh pabrik. Kekurangan penyediaan dan pelayanan TP

mendorong penggunaan kendaraan pribadi demi terpenuhi kebutuhan mobilitas warga.

Pemahaman terhadap kualitas pelayanan TP diukur dengan data kuantitiatif merupakan

informasi yang mudah diukur seperti jumlah kendaraan dan perjalanan, jumlah jarak

perjalanan per kapita. Karena mudah dianalisis, maka data kuantitatif dianggap lebih

objektif dan diberi bobot yang lebih besar dalam proses perencanaan. Pada penelitian ini

ada data kuantitatif yaitu indikator kemampuan bayar transportasi yaitu besarnya

pengeluaran biaya perjalanan pekerja dan waktu tempuh dan data kecelakaan lalu lintas di

wilayah studi. Data kuantitatif  pada penelitian ini adalah data indikator aksesibilitas yaitu

1)  jarak dari rumah ke tempat menggunakan TP (faktor akses); 2) jumlah angkutan yang

digunakan (faktor konektivitas); 3) data kecelakaan lalu lintas (faktor keselamatan) dan

data  indikator keterjangkauan yaitu ongkos dan waktu tempuh perjalanan bekerja.

1Penelitan kualitatif sering merupakan deskripsi situasi, pemahaman, pengalaman menggunakan
disain yang fleksibel dalam suatu tampilan yang baru dan bisa berkembang lagi serta mengalir dan luas
menyebar (Frankel dan Devers, 2000 dalam Lyon dan Doueck (2009), The Dissertation from Beginning to End.
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mengeluarkan laporan bagaimana mencapai tujuan transportasi berkelanjutan yang

meliputi perjalanan mendasar (basic mobility), efisiensi biaya, keselamatan lalu lintas,

lingkungan berkelanjutan, dan pembangunan berkelanjutan. Ke-3 pilar dalam

pembangunan berkelanjutan yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan mencakup lima aspek

yaitu aksesibilitas (accessibility), kemampuan membayar (affordability), keselamatan

(safety), keamanan (security), dan lingkungan hidup (environment). Kemampuan

membayar biaya transportasi yang tersedia, dampak buruk minimal terhadap lingkungan,

keselamatan, keamanan untuk mobilitasnya merupakan tujuan yang ingin dicapai dari

dimensi/pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dari transportasi yang berkelanjutan

seperti pada tabel berikut:

Tabel 8 : Tiga pilar pembangunan berkelanjutan

Dimensi Sosial Ekonomi Lingkungan

Aksesibilitas
Inklusi sosial
melalui akses ke
pelayanan sosial

Kompetitif karena
akses ke pasar

Dampak kemacetan
terhadap lingkungan

Kemampuan
membayar

Inklusi sosial
melalui
mobilitasyang
biayanya terjangkau

Infrastruktur dan
transportasi  yang
terjangkau oleh
masyarakat
sehingga terjadi
persaingan yang
kondusif

Melakukan perawatan
infrastruktur untuk
mengurangi
ketidakefisienan
dalam transportasi
yang berdampak pada
lingkungan

Keselamatan
Transportasi yang
selamat tanpa
resiko kesehatan

Kecelakaan lalu
lintas menimbulkan
biaya bagi
masyarakat

Keselamatan
transportasi barang
berbahaya

Keamanan

Melakukan
perjalanan tanpa
resiko teroris dan
kriminal

Kerusakan barang,
infrastruktur, dan
nyawa manusia
akibat tidak aman

Keamanan
transportasi barang
berbahaya

Lingkungan
Mengurangi polusi
udara dan suara

Biaya ekonomi
dampak transportasi

Dampak
transportasi pada
habitatalami,
keanekaragaman
hayati, dll

Sumber: The United Nations Economic Commission for Europe/UNECE, 2011.
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Perspektif penelitian ini adalah transportasi berkelanjutan, maka penelitian ini

fokus pada pilar sosial dengan skala analisisnya adalah individu sebagai responden.

Indikator sosial merefleksikan mobilitas dan biaya transportasi menurut kelompok

pendapatan. Pengeluaran transportasi pencari nafkah keluarga dan kepemilikan kendaraan

merupakan indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini juga didorong oleh pentingnya terpenuhi kebutuhan mobilitas bagi

warga yang tidak punya banyak pilihan transportasi seperti pekerja pabrik. Responden

penelitian ini adalah pekerja komuter yang berpendapatan sekitar upah minimum kota

(UMK) di pabrik-pabrik di sekitar koridor Ungaran-Bawen, Kab. Semarang sebagai

subyek penelitian.

Pada bab ini akan diuraikan metodologi yang digunakan dalam upaya mendapat

jawaban atas pertanyaan penelitian sebagai berikut:

a) Bagaimana kualitas pelayanan transportasi publik (TP) dengan indikator 1) komponen

biaya perjalanan pekerja (transport affordability) menggunakan TP 2) aksesibilitas

pekerja (transport accessibility) di koridor Ungaran-Bawen terhadap TP.

b) Bagaimana karakteristik lalu lintas dan sistem TP yang saat ini digunakan pekerja di

koridor Ungaran Bawen.

c) Memahami tipe ketergantungan (captive or choice) moda angkutan pekerja di koridor

Ungaran-Bawen (transportasi publik/TP, angkutan alternatif, dan kendaraan pribadi

sepeda motor/SM); Bagaimana perbaikan angkutan pekerja untuk mengurangi

komponen biaya perjalanan pengguna TP dan strategi untuk mengalihkan pengguna

sepeda motor (choice motorbike) agar mau beralih ke TP. Ongkos perjalanan bekerja

yang murah dan cepat dan peningkatan jumlah pengguna TP merupakan upaya

mencapai tujuan tiga pilar transportasi berkelanjutan yaitu pilar sosial, ekonomi, dan

lingkungan.

B. Kualitas Pelayanan Transportasi Publik bagi Pekerja di Koridor Ungaran-Bawen

1. Indikator Kemampuan Membayar (Transit Affordability) Ongkos Transportasi

Indikator pencapaian salah satu tujuan pilar ekonomi dari transportasi

berkelanjutan adalah tujuan akses ke tempat-tempat utama adalah ketersediaan dan

keterjangkauan (affordability) ongkos moda angkutan berjalan, bersepeda, berbagi

kendaraan pribadi (ridesharing), dan TP. Biaya untuk transportasi bagi keluarga

berpendapatan rendah tidak lebih dari 20% dari pendapatannya (Litman. 2014).



52

Permintaan perjalanan terutama ditentukan oleh komponen biaya perjalanan

selain oleh kualitas pelayanan, waktu tempuh, jarak perjalanan, moda transportasi

alternatif, tujuan perjalanan dan tingkat penyediaan transportasi sebagai faktor

struktural. Faktor eksternal termasuk ketergantungan pada TP, demografi, faktor

sosial dan ekonomi, lingkungan kota yang terbangun, kebijakan pemerintah dan

pendekatan terhadap TP dan faktor perilaku.

Dalam wawancara, responden diminta menyebutkan moda angkutan yang

digunakan dan berapa ongkos yang timbul pada setiap moda mulai dari rumah sampai

tiba di tempat bekerja dan perjalanan pulang. Demikian juga jika responden lembur

atau jika bekerja dengan beberapa shift.

2. Indikator Aksesibilitas Transportasi Publik (Transit Accessibility)

Dalam memahami aksesibilitas responden terhadap transportasi publik (TP),

diperlukan data pengalaman responden selama menjadi penumpang. Pengalaman

menggunakan TP sangat luas dan bisa sangat berbeda bagi setiap penumpang dengan

waktu maupun asal dan tujan perjalanan yang berbeda. Dengan pertimbangan

responden adalah kelompok berpendapatan rendah, maka penelitian ini membatasi

pada kondisi transportasi yang dapat diterima (acceptable public transportation)

meliputi lima (5) faktor (Beimborn dkk., 2002) yaitu:

1. Access (aksesibilitas) yaitu tersedianya halte dalam jarak 400 meter atau 5 menit

berjalan kaki.

2. Connectivity (konektivitas) yaitu konektivitas angkutan-angkutan yang digunakan

dari asal – tujuan akhir dan kembali.

3. Knowledge (pengetahuan) yaitu pengetahuan pengguna transportasi mengenai

jadwal pelayanan angkutan, waktu kedatangan angkutan berikutnya, ongkos, dan

waktu perjalanan.

4. Usability (penggunaan) yaitu dapat naik turun kendaraan, melakukan identifikasi

dimana naik/turun dari kendaraan, dan mendapatkan tempat duduk.

5. Security (keamanan) yaitu penumpang harus merasa aman dan tenang pada setiap

elemen perjalanan.
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3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah pekerja yang menggunakan transportasi yang

melalui koridor ini dengan asal yang berbeda. Penelitian ini dimulai dengan 25

responden dari sebuah pabrik di Ungaran Timur dan kemudian dikembangkan dengan

mencari asal pekerja yang berbeda sehingga mencapai 73 responden yang terdiri dari

51 pekerja pengguna transportasi publik sekaligus pengguna angkutan alternatif (bus

perusahaan untuk karyawan, truk pasir atau truk sayur, jemputan keluarga) dan 22

pekerja pengguna sepeda motor.

Penentuan sampel atau responden menggunakan metoda purposive sampling

method yaitu penentuan responden sebagai sampel penelitian yang tepat untuk tujuan

penelitian. Responden berasal dari asal rumah dan tujuan zona industri yang berbeda-

beda baik perempuan maupun laki-laki. Pekerja yang tidak dapat menjadi sampel

adalah pekerja yang harus menggunakan angkutan pribadi (milik pekerja maupun

milik perusahaan) karena tugasnya memerlukan melakukan berbagai perjalanan setiap

harinya, bukan pimpinan atau kepala bagian atau pekerja biasa yang diberikan fasilitas

kendaraaan. Pengguna sepeda motor juga menjadi responden dengan tujuan

pembanding komponen biaya perjalanan serta untuk menggali akses dan

aksesibilitasnya terhadap angkutan umum dari rumah ke tempatnya bekerja.

Pekerja pabrik di bagian gudang dan produksi terutama bekerja 1-3 shift per

hari dari hari Senin-Sabtu. Pabrik garment pada waktu tertentu melakukan lembur

hingga malam hari. Sedangkan pekerja di kantor bagian admistrasi pada umumnya

bekerja dari pukul 08:00–16:30 dari Senin-Selasa. Asal pekerja di kawasan tidak

hanya berasal dari penduduk yang tersebar di Kabupaten Semarang, tetapi mencakup

Kota Salatiga, Kota Semarang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten

Kudus, dan Demak. Tujuan bekerja responden berlokasi pada salah satu dari ke-4

zona industri yang tersebar di sepanjang koridor Ungara-Bawen yaitu zona Ungaran

Timur, Karang Jati-Pringapus, Bergas dan Bawen. Responden tidak random diambil

dari populasi pekerja di kawasan studi. Pada tahap awal dipilih beberapa pabrik

perusahaan besar (jumlah pegawai > 100 orang) di setiap zona dengan pertimbangan

kemudahan mendapat pekerja dengan asal rumah yang berbeda. Ke-4 pabrik tersebut

adalah:

 Pekerja dari pabrik minuman, biskuit, dan tekstil mewakili kawasan Ungaran

TImur antara lain PT Batamtex, PT Nissin dan PT Prima.
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 Responden yang berasal dari pabrik sepatu berasal dari Karang Jati-Pringapus

yaitu PT Ara Shoes.

 Responden yang bekerja dari rumah sakit dan pabrik jamu mewakili kawasan

Bergas yaitu RS Ken Saras dan PT Sido Muncul.

 Responden yang bekerja di pabrik kemasan karton yaitu PT Puri Nusa mewakili

kawasan Bawen. Koridor Semarang–Bawen menjadi lokasi penelitian karena di

sepanjang koridor banyak trayek angkot dan bus antar kota melalui di koridor ini

namun mengapa masih banyak pekerja yang melakukan komuting dengan sepeda

motor.

Pekerja yang menjadi responden melalui penyaringan dua tahap (two staged

sampling) untuk mengeliminasi pekerja yang bertugas mengantar surat atau barang

atau pegawai yang perlu berkunjung ke vendor atau pelanggan perusahaan, dan yang

kost dekat pabrik. Penyaringan kedua adalah jika responden berasal dari asal yang

berdekatan dan menggunakan angkutan yang sama untuk tujuan tempat bekerja yang

sama. Responden terdiri dari pengguna transportasi publik dan pengguna sepeda

motor secara merata menurut asal daerah yang berbeda. Misalnya ada responden

wanita menggunakan TP asal Kota Salatiga dan ada wanita asal Kota Salatiga yang

mengendarai sepeda motor (SM) maupun responden pria menggunakan transportasi

publik (TP).

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data indikator aksesibilitas yaitu ke-5 faktor aksesibilitas, data indikator

keterjangkauan yaitu data biaya perjalanan responden diperoleh dengan wawancara

baik yang dilakukan oleh peneliti langsung maupun oleh beberapa responden yang

dinilai peneliti mampu melakukan wawancara. Responden menjelaskan waktu tempuh

dari rumah sampai tujuan, ongkos yang dikeluarkan, dan jarak dan waktu dari rumah

ke angkutan umum (akses), semua trayek angkutan yang digunakan, harus pindah

tempat menunggu angkutan  berikutnya, waktu  tunggu angkutan berikutnya

(konektivitas), responden mengetahui jadwal kedatangan angkutan, mengetahui

angkutan trayek lain  yang bisa digunakan (pengetahuan), apakah di dalam angkutan

responden bisa duduk, apakah di dalam angkutan bisa membawa barang belanjaan

(penggunaan), dan kondisi keamanan di luar dan di dalam kendaraan (keamanan) dari

angkutan umum yang digunakan.
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Wawancara dilakukan secara informal dengan pertanyaan terbuka tipe the

informal conversational interview menurut Patton (1990) dalam Meg Sewell agar

reseponden bersedia dan merasa nyaman diwawancarai. Dalam memperoleh data

komponen biaya perjalanan dan pengalaman-pengalaman ke-5 aspek pelayanan

angkutan umum yang ia gunakan. Untuk mendapat data komponen biaya perjalanan,

peneliti melakukan wawancara tipethe general interview guide approach untuk

mengisi data-data yang diperlukan sesuai matriks pertanyaan. Jika pekerja bersikap

pasif maka responden diberi pilihan jawaban sebagai pendorong responden memberi

data pengalamannya atau tidak menyebutkan dari pilihan yang disebutkan oleh

pewawancara.

Pada tahap awal wawancara dilakukan sendiri oleh peneliti dan oleh karyawan

bagian sumber daya manusia (SDM) PT Batamtex yang oleh peneliti  telah dijelaskan

tujuan wawancara dan tujuan penelitian, kemungkinan jawaban,  dan tipe responden.

Setelah menyatakan pemahaman dan kesanggupannya, peneliti menitipkan 25

panduan pertanyaan dan lembar isian untuk dikerjakan dalam waktu 2 dua (dua)

minggu.  Pada tahap berikutnya wawancara dilakukan oleh peneliti dan 3 (tiga)

responden yang juga menjadi pewawancara. Peneliti menilai ke-3 responden ini

mampu sebagai pewawancara sekaligus sebagai nara sumber dalam penelitian ini.

Wawancara juga dilakukan dengan para nara sumber. Nara sumber dalam penelitian

ini adalah orang yang memahami situasi pekerja, perusahaan, dan lokasi studi.

Selain keterbatasan waktu peneliti, hal ini untuk mengatasi penolakan dari

pekerja untuk menjadi responden (kemungkinan karena tidak kenal sehingga ada

keengganan mengikuti permintaan wawancara) dengan menolak secara halus bahwa

harus pulang cepat. Dari responden yang menjadi pewawancara masing-masing

mendapatkan data 15-20 responden.  Pewawancara selain penulis adalah adalah Bu

Vika karyawan SDM PT Batamtex, Pak Bambang-karyawan produksi PT Purinusa,

dan Bu Walidah-PT Ara Shoes. Responden yang juga menjadi nara sumber antara lain

Bu Litta-karyawan bagian produksi PT Batamtex, Pak Joko-karyawan produksi PT

Puri nusa. Sedangkan Bu Sri-karyawan RS Ken Saras merupakan nara sumber yang

dikenal pada saat mewawancara beberapa responden yang bekerja di RS Ken Saras

yang peneliti nilai memiliki pengetahuan luas dan keseriusan dalam merespon

pertanyaan-pertanyaan peneliti melalui pertemuan langsung maupun sms (short

messages services).
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Jika data pada lembar isian tidak lengkap atau kurang sinkron, maka validasi

data diperoleh dari pewawancara maupun dari responden yang bersedia memberikan

nomor telepon seluler dan aktif ketika dihubungi melalui sms. Respon paling lengkap

pada validasi data diperoleh dari responden yang diperoleh melalui bagian SDM PT

Batamtex. Keterlibatan supervisor bagian SDM perusahaan mendorong tanggung-

jawab yang lebih besar oleh responden dalam memberikan data susulan.

Nara sumber pada penelitian ini adalah pegawai bagian sumber daya manusia

(SDM) perusahaan, pegawai kepala bagian produksi, pegawai dari Disnakertrans Kab.

Semarang, pegawai Dishub Kab. Semarang yang berada di terminal, timer di terminal,

pegawai dari Organda (Organisasi Pengusaha Angkutan Darat), polisi bagian satuan

lalu lintas (Satlantas) Kab. Semarang, petugas keamanan (satpam) pabrik yang

sekaligus menjadi responden. Nara sumber juga yang memberi saran kepada  peneliti

untuk mendapatkan siapa pekerja yang dapat menjadi responden, memberi informasi

yang mengkonfirmasi informasi dari responden.

Waktu wawancara dan pengamatan adalah pada saat pulang kerja shift pertama

pada pukul 14:00 dan pada yang nonshift pada pukul 16:30. Wawancara dilakukan di

ruangan satpam, di area ruang tamu pabrik, dan di depan pabrik saat menunggu

angkutan.

Konten dari wawancara responden mengacu pada matriks pertanyaan

responden dan nara sumber. Pertanyaan-pertanyaan wawancara meliputi informasi

mengenai data asal tujuan pekerja, transportasi publik (TP) yang digunakan,

kepemilikan kendaraan pribadi, komponen biayanya (ongkos dan waktu tempuh), dan

masalah dan saran terhadap ke-5 variabel kondisi TP (akses, konektivitas,

pengetahuan, penggunaan, dan keamanan). Data primer responden pengguna sepeda

motor (SM) adalah data asal tujuan pekerja, kepemilikan kendaraan pribadi,

komponen biaya (ongkos dan waktu tempuh) mengendarai SM,  kondisi sistem TP

dari responden tersebut. Sedangkan pada masalah dan  adalah bagaimana agar mau

menggunakan TP.

5. Teknik Analisa Data

Analisa keterjangkauan TP (transit Affordability) pada penelitian ini adalah

analisa komparasi biaya perjalanan dan waktu tempuh yang ditanggung oleh

responden. Data komponen biaya perjalanan tiap pekerja dibandingkan dengan

standar komponen biaya perjalanan yang wajar yaitu ongkos yang dikeluarkan yaitu
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pekerja untuknya pribadi adalah maksimal 10% (maksimum 20% untuk biaya

transportasi sekeluarga) dari pendapatan setiap bulannya  dan waktu tempuh apakah

dalam durasi 90 menit per hari (Litman, 2009).

Sedangkan analisa pelayanan TP yaitu analisa akses dan aksesibilitasnya

(transit accessibility) dilakukan dengan menggali informasi lebih dalam untuk menilai

kualitasnya secara kualitatif terkait ke-5 aspek TP yang dapat diterima yaitu akses,

konektivitas, pengetahuan, penggunaan, dan keamanan penilaian kondisi transportasi

publik. Dalam penelitian ini analisa yang dalam dilakukan terhadap beberapa

responden dengan menambah pertanyaan antara lain pilihan untuk indekos daripada

melaju dengan waktu tempuh yang sampai 4 jam per hari.

C. Karakteristik Lalu Lintas dan Transportasi Publik (TP) di Koridor Ungaran-

Bawen

Data karakterisik lalu lintas di koridor Ungaran Bawen terutama diperoleh dari

pengamatan langsung di lapangan dan memotret kondisi lalu lintas yang mempengaruhi

pelayanan transportasi publik dan komponen biaya perjalanan pekerja. Pengamatan

terutama di depan pabrik di tepi jalan, persimpangan dimana di dalam banyak terdapat

pabrik, di Terminal Bawen, Terminal Ambawara, Terminal Sisemut Ungaran, dan di

persimpangan pintu keluar tol di persimpangan Supermarket Ada Banyumanik Kota

Semarang. Kegiatan mengamati menggunakan panca indra manusia (penglihatan dan

pendengaran) untuk menangkap gejala yang diamati, dicatat, kemudian

dianalisis.Tujuannya adalah dengan mendeskripsikan setting yang diamati, tempat dimana

kegiatan orang-orang yang berpartisipasi pada aktivitas yang terjadi  dan memaknai apa

yang diamati menurut perspektif pengamat (Patton, 1990 dalam Meg Sewell, tanpa

tahun). Wawancara juga dilakukan untuk memperoleh pengalaman pribadi responden

terkait lalu lintas dan bagaimana responden beradaptasi dengan kondisi lalu lintas.

Data sekunder pada sub bahasan ini antara lain jenis transportasi publik baik

angkutan perkotaan (angkot), angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), dan angkutan

antar kota antar propinsi (AKAP). Data sekunder lainnya adalah data kecelakaan lalu

lintas di koridor Ungaran-Bawen karena faktor keamanan merupakan salah satu dari ke-5

faktor transportasi publik (TP) yang dapat diterima. Data ini diperoleh dari Kantor Satuan

Lalu Lintas (Kasatlantas) Kepolisian Kab. Semarang.
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D. Rekomendasi Perbaikan Angkutan Pekerja Komuter di Koridor Ungaran-Bawen

Rekomendasi perbaikan akses dan aksesibilitas TP bagi pekerja akan lebih tepat

sasaran jika berdasarkan segmen penumpang menurut tipe ketergantungannya pada moda

angkutan dan berdasarkan tujuan yang perlu dicapai. Tipe ketergantungan ini ditentukan

oleh pilihan moda angkutan yang dimiliki oleh pekerja. Perbaikan akses dan aksesibilitas

transportasi publikbagi pekerjasehingga dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan

pekerja yang saat ini memilih menggunakan sepeda motor (choice motorbike) mau

beralih ke TP, dan meningkatkan kepuasan pengguna TP (captive dan choice transit) agar

mencapai tujuan tiga pilar transportasi berkelanjutan yaitu pilar sosial, ekonomi, dan

lingkungan.

Membandingkan utilitas menggunakan TP dan kendaraan pribadi sepeda motor

(SM) merupakan metoda untuk mengklasifikasikan tipe komuter apakah tergantung atau

pilihan terbaik bagi komuter yang mempunyai dan dapat mengemudi sepeda motor.

Utilitas pada penelitian ini hanya mencakup faktor ongkos dan waktu tempuh perjalanan.

Perbandingan waktu tempuh ke-2 moda angkutan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Angkutan yang digunakan mulai dari 1 (satu) angkutan sampai 3 (tiga) angkutan

dengan  waktu tempuh  masing-masing angkutan angkutan, dua kali waktu tunggu dari

angkutan pertama ke kedua, dan waktu tunggu dari angkutan kedua ke angkutan ketiga.

Waktu yang diperlukan dari rumah untuk mencapai TP yang pertama adalah waktu akses

(access time). Dari TP yang terakhir digunakan menuju tempat bekerja adalah waktu

tujuan akhir (egress time). Waktu tempuh perjalanan dengan menggunakan TP tergantung

pada akses dari rumah ke angkutan umum, faktor konektivitas TP yang digunakan

responden, kelancaran dan kepadatan lalu lintas, dan jarak dari angkutan terakhir ke

tujuan akhir. Semakin baik konektivitas maka semakin cepat waktu tunggu berganti

angkutan. Semakin cepat tiba jika berjalan kaki ke transportasi publik (TP) pertama

berarti semakin baik akses TP dari rumah responden. Semakin cepat tiba dengan berjalan

kaki ke tempat bekerja (tujuan akhir) maka semakin baik cakupan geografis pelayanan TP

di koridor Ungaran-Bawen.

Berbeda halnya dengan penggunaan sepeda motor (SM) yang merupakan

perjalanan tunggal dan langsung yaitu hanya waktu tempuh dari rumah ke tempat bekerja

yang langsung (door to door). Ketidaknyamanan pada saat menunggu angkutan lebih

merupakan faktor hambatan TP.
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Ongkos yang harus dibayarkan juga berbeda. Ongkos tergantung pada jarak dan

jenis angkutan yang dipilih. Ongkos menggunakan SM tidak selalu lebih murah karena

tergantung pada pilihan harga SM yang digunakan pekerja yang juga menentukan biaya

perawatan dan irit tidaknya penggunaan BBM. Sepeda motor jenis matic lebih boros

dalam penggunaan BBM. Jenis dan usia SM juga mempengaruhi biaya perawatannya.

Untuk membandingkan biaya menggunakan SM dan TP diasumsikan pekerja membeli

SM seharga Rp12.000.000,002 biaya pajak kendaraan Rp200.000,00 per tahun dan biaya

perawatan Rp1.097.500,00 per tahun.3 Berdasarkan asumsi ini maka biaya kepemilikan

sepeda motor, pajak, dan perawatan per hari adalah Rp6.937,50 atau dibulatkan menjadi

Rp7.000,00.

Berdasarkan data kepemilikan, kemampuan mengemudi, dan ongkos kendaraan

pribadi SM, serta membandingkannya dengan data ongkos dan waktu tempuh jika

menggunakan TP,  maka dapat diklasifikasikan apakah seorang responden tipe yang

tergantung (captive) atau memilih (choice) terhadap penggunaan TP atau kendaraan

pribadi SM. Klasifikasi tipe komuter menurut Beimborn, dkk., (2002) diperlukan untuk

membahas rekomendasi perbaikan akses dan aksesibilitas sistem TP.

2Harga sepeda motor yang dibeli responden mulai dari Rp4.500.000,00 s/d Rp22.000.000,00 dengan
sistem membeli tunai maupun mencicil dengan jumlah uang downpayment dan masa cicilan yang berbeda.
Untuk memudahkan diasumsikan harga sepeda motor Rp12.000.000,00 dan menjadi setara harga
Rp6.000.000,00 setelah lima tahun. Maka biaya per hari kepemilikan sepeda motor adalah Rp6.000.000,00/5
tahun/365 hari = Rp3.287,67 per hari.

3Asumsi biaya perawatan sepeda motor per tahun adalah Rp1.097.500,00 yang terdiri dari : ganti olie
Rp360.000,00, services Rp 280.000,- x 8, kampas rem Rp30.000,00. ban depan Rp180.000,00 ban belakang Rp150.000,00,
ban dalam Rp 35.000,00 rantai Rp 2.500,00 (Adi, 2015)


