
The 18th FSTPT International Symposium, Unila, Bandar Lampung, August 28, 2015 

ANALISIS KEBUTUHAN PARK AND RIDE BRT TRANS 
MUSI PADA KAWASAN SEBERANG ULU PALEMBANG 

 
Limaryantamarico 

Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil 
Bidang Kajian Utama Transportasi 

Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 
Jln. Raya Prabumulih Km. 32 
Indaralaya Sumatera Selatan 

Telp: +6282181990088 
Email : corico.rico@gmail.com 

Erika Buchari 
Guru Besar Teknik Sipil 

Fakultas Teknik Universitas 
Sriwijaya 

Jln. Raya Prabumulih Km. 32 
Indaralaya Sumatera Selatan 

Telp: +6281995180460 
Email : eribas17@gmail.com  

Joni Arliansyah 
Dosen Jurusan Teknik Sipil  
Fakultas Teknik Universitas 

Sriwijaya 
Jln. Raya Prabumulih Km. 32 
Indaralaya Sumatera Selatan 

Telp: +6281367553790 
Email : joniarliansyah@yahoo.com   

 

 
Abstract 

The existence of BRT transport modes Trans Musi is one of the first step in solving the problem of 
congestion in Palembang. The existence of Trans Musi expected to reduce reliance on the use of personal 
vehicles in Palembang. The aims of this study is to analyze the Characteristic of trip respondents data, either 
through socio-economic data as well as the reasons that respondents in accordance with Parameters specified 
and to analyze origin destination data to determine the level of park and ride system needs. By using 
crosstabs and a percentage of the data, the parameters of park and ride needs is determined by any factors that 
affect the park and ride, among others: The majority of park and ride users at the bus stop has its own private 
modes; BRT has a travel distance with much greater distance than the initial BRT corridor used; people 
prefer to use private vehicles due to routes of theirs trip destination is not available the effective and efficient 
public transport. 

 
Keywords: Origin Destination, BRT Parameters, BRT, Crosstabs, Park and Ride 
 

Abstrak 
Adanya moda transportasi BRT Trans Musi merupakan salah satu langkah awal dalam memecahkan 
persoalan kemacetan di Kota Palembang. Keberadaan Trans Musi diharapkan mampu mengurangi 
ketergantungan perjalanan pada penggunaan moda kendaraan pribadi, baik moda mobil maupun moda motor 
di Kota Palembang. Tujuan penelitian ini adalah Menganalisis data karaketeristik perjalanan responden, baik 
melalui data sosial ekonomi maupun alasan pendapat responden yang sesuai dengan Parameter – Parameter 
yang ditentukan dan menganalisis data asal tujuan responden untuk mengetahui tingkat kebutuhan sistem 
park and ride.  Dengan menggunakan metode crosstabs dan metode persentase data, Parameter – parameter 
kebutuhan park and ride ditentukan berdasarkan faktor – faktor yang mempengaruhi park and ride, antara 
lain: Mayoritas pengguna park and ride pada halte tersebut memiliki moda pribadi sendiri; memiliki jarak 
perjalanan dengan BRT lebih jauh dari jarak koridor BRT awal yang digunakan; masyarakat lebih memilih 
menggunakan kendaraan pribadi karena untuk melakukan perjalanan mencapai tujuan perjalanan tidak 
tersedia angkutan umum yang efektif dan efisien 
 
Kata Kunci : Asal Tujuan, Parameter –parameter, BRT, Crosstabs, Park and Ride 
 

PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 
Keberadaan Trans Musi diharapkan mampu mengurangi ketergantungan perjalanan pada 
penggunaan moda kendaraan pribadi, baik moda mobil maupun moda motor di Kota 
Palembang. Penambahan fasilitas dan kenyamanan pengguna angkutan umum harus selalu 
ditingkatkan, agar menarik minat pengguna jasa transportasi di Kota Palembang untuk 
lebih memilih angkutan umum dari pada kendaraan pribadi. Tetapi sampai sekarang 
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masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi masih cenderung terus meningkat. 
Kecenderungan masyarakat tersebut dikarenakan faktor kemudahan dan fleksibelitas dari 
segi waktu, jangkauan dan rute perjalanan serta sifat pelayanan angkutan umum yang 
saling terintegrasi dengan angkutan umum lainnya belum mampu diwujudkan. Selain itu 
faktor biaya perjalanan/ongkos yang menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam 
menggunakan moda kendaraan pribadi. Maka dari itu dalam penelitian ini perlu dikaji 
beberapa alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya dibuatkan park 
and ride. Namun demikian penerapan sistem tersebut haruslah dikaji lebih mendalam 
apakah dapat meningkatkan preferensi masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi  ke 
moda angkutan umum. Sistem park and ride adalah sistem parkir yang menggunakan 
fasilitas ruang parkir dengan menitipkan kendaraan pribadi, kemudian beralih ke moda 
transportasi umum. Penerapan sistem park and ride tidaklah selalu tepat untuk semua 
koridor Trans Musi, karena hal tersebut tergantung dari berbagai faktor, antara lain kondisi 
perekonomian, sosial dan budaya penduduk/calon pengguna Trans Musi di sekitar koridor 
tersebut. 

 
Rumusan Masalah 
1. Bagaimana Karakteristik Perjalanan yang meliputi sosial ekonomi dan alasan pendapat 

responden yang ada di wilayah penelitian. 
2. Bagaimana Asal dan Tujuan perjalanan responden terhadap rencana pengembangan 

fasilitas park and ride yang ada di wilayah penelitian. 
 
Tujuan Studi 
1. Menganalisis data karaketeristik perjalanan responden, baik melalui data sosial ekonomi 

maupun alasan pendapat responden yang sesuai dengan Parameter – Parameter yang 
ditentukan. 

2. Menganalisis data asal tujuan responden untuk mengetahui tingkat kebutuhan sistem 
park and ride. 

 
Lingkup Studi 
Studi ini dibatasi dengan melakukan identifikasi karakteristik responden di wilayah studi 
dan menyusun indikator/tolakukur yang berkaitan dengan alasan responden menggunakan 
atau tidak menggunakan moda yang ada dengan daerah studi hanya daerah seberang ulu 
saja yang terdapat koridor IV BRT Trans Musi. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
Gambaran Umum 
Kawasan Seberang Ulu dilalui oleh BRT Trans Musi koridor IV (Plaju – Karya Jaya) yang 
mempunyai 50 halte baik yang permanen atau yang sementara dan 2 halte transit serta 
jumlah armada sebanyak 21 unit yang telah beroperasi dan terintegrasi dengan koridor I 
dan II. Koridor IV mempunyai panjang 15 km dan melewati kawasan pemukiman pra-
sejahterah Kota Palembang. 
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Konsep Transportasi 
Konsep multimoda didefinisikan secara bervariasi, namun pada dasarnya terdapat 
keterhubungan dan manajemen yang baik antar berbagai moda. Menurut penelitian yang 
dilakukan oleh Buchari, Erika (2008) yang mengenai sistem angkutan multimoda, terdapat 
6 (enam) elemen penting multimoda antara lain : 
1. Moda Penghubung (Connecting modes) 
2. Moda Utama (Main Modes) 
3. Jaringan Multimoda (Multimodal Network: Main route, Feeder Route) 
4. Fasilitas peralihan moda (Transfer Point) 
5. Fasilitas peralihan antar moda dengan jaringan berbeda (Intermodal Tranfer Point) 
6. Peraturan 
Salah satunya dari 6 (enam) elemen penting multimoda adalah mengenai fasilitas peralihan 
moda (transfer point) tempat perpindahan pengguna moda pribadi dengan moda angkutan 
umum yang berbentuk pelataran parkir atau tempat parkir khusus yang menjadi bahan 
acuan penelitian. 
 
Park and Ride 
Park and ride pada awal pengembangannya didefinisikan sebagai tempat atau lahan parkir 
kendaraan, terletak jauh dari pusat kota, yang dilayani oleh angkutan umum yang biasanya 
berfungsi sebagai penghubung, dan sarananya tidak selalu berupa bus. Dalam 
pengembangannya, area-area park and ride didukung oleh fasilitas angkutan umum, seperti 
pelayanan bus dengan rute yang direncanakan untuk lebih efisien dari sisi waktu dan/atau 
biaya kepada masyarakat (komuter). Park and ride yang dirancang untuk mengatasi 
persoalan terbatasnya ruang pergerakan lalu lintas dan lahan parkir di pusat kota, serta 
lahan-lahan parkir yang ada di tepi-tepi jalan (Buchanan and Mithcell, 1998).  
Dari Park and Ride Program Resource Guide, California Transportation (2010) 
memberikan gambaran bahwa merencanakan dan membangun area park and ride dengan 
penempatan yang baik merupakan salah satu sistem transportasi yang produktif. Menurut 
mereka tujuan penyediaan Park and Ride adalah : 
a. Meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas. 
b. Menjaga sistem transportasi. 
c. Mendukung Perekonomian 
d. Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Publik  
e. Mencerminkan Nilai Komunitas  
f. Meningkatkan Lingkungan Hidup. 

 
Faktor yang Mempengaruhi Perjalanan  Menggunakan Park and Ride 
Rasio Biaya Perjalanan. Faktor yang paling berpengaruh adalah biaya perjalanan, lebih 
tepatnya adalah rasio antara biaya perjalanan menggunakan kendaraan pribadi terhadap 
biaya menggunakan angkutan umum. 
Tarif Parkir. Dalam sisi tertentu, fasilitas park and ride jauh lebih menarik apabila tarif 
parkir, keamanan, akses pencapaian lokasi park and ride mempunyai daya saing. (Tamim, 
2006) 
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Parameter – Parameter Kebutuhan Park And Ride 
Parameter – parameter kebutuhan park and ride ditentukan berdasarkan faktor – faktor 
yang mempengaruhi park and ride, parameter tersebut antara lain: 
a. Mayoritas pengguna park and ride pada halte tersebut memiliki moda pribadi sendiri. 
b. Mayoritas pengguna park and ride pada halte tersebut memiliki jarak perjalanan dengan 

BRT lebih jauh dari jarak koridor BRT awal yang digunakan. 
c. Tidak tersedianya angkutan umum yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari 

perjalanan. Sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk 
melakukan perjalanan mencapai tujuan perjalanan. 

 

METODOLOGI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 1 : Bagan Alir Metodologi 
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Persiapan 

- Administrasi dan personel, 
- Pemantapan metodologi, dan rencana survei, 
- Pengenalan Wilayah, Kajian data sekunder,  studi 

terdahulu dan studi literatur. 
- Disain kuesioner dan survei pendahuluan 
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Kompilasi Data 

Analisis Data 
- Karakteristik Sosial Ekonomi responden  
- Analisis data alasan responden 
- Analisis data Asal Tujuan Responden  
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Survei Primer 

- Survei Wawancara Responden 
- Survei inventarisasi jumlah dan 

kondisi halte 

Survei Sekunder 

- Data Penduduk Wilayah Seberang Ulu 
- Data Peta Jaringan Rute Koridor IV 
- Data Jumlah Armada dan Fasiltas Penunjang 
- Data dari instansi yang terkait 
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Analisis Crosstabs (Tabulasi Silang) 
Analisis Crosstabs merupakan analisis yang menggunakan uji statistik untuk 
mengidentifikasi dan mengetahui korelasi antara dua variabel. Prosedur analisis crosstabs 
diaplikasikan untuk menghitung kombinasi nilai–nilai yang berbeda dari dua variabel atau 
lebih, dengan menghitung harga-harga statistik beserta ujinya. Data–data dari setiap 
variabel tersebut dikelompokkan dalam beberapa kategori dan masing–masing kategori 
diberi skor untuk mempermudah perhitungannya. Kemudian variabel– variabel yang akan 
diidentifikasikan hubungannya disusun dalam baris dan kolom. Selanjutnya dilakukan 
perhitungan koefisien kontingensi (Contingency coefficient) untuk melihat ada tidaknya 
pengaruh yang sempurna diantara dua variabel. 

Tabel 1 : Tabulasi Silang (Crosstabs) 
 1 2 … J … K  
1 C11 C12 … C1j … C1k N1 
2 C12 C22 … C2j … C2k N2 

… … … … … … … … 
i C11 C12  C1j … Cik Ni 

… … … … … … … … 
R Cr1 Cr1 … Crj … Crk Nr 
Σ N1 N2 … Nj … Nk N 
Sumber : Nasir, 1999 

Menurut Nasir (1999:480–481) pengujian yang dilakukan bersifat pendekatan dan 
frekuensi yang diharapkan terjadi akan dinyatakan dengan eij, dengan formula berikut : 

  
                                  dimana :  ni  = jumlah baris ke-i 
       nj = jumlah baris ke-j 
                      

 
Berdasarkan formulasi tersebut diperoleh : 

 
dan seterusnya …… 
maka : n = (n1 + n2 + n3 + …+ nr)  

                   = (n1 + n2 + n3 + …+ nk)  
 
Dalam menganalisis Crosstabs dapat menggunakan Software Microsoft Office Exel.  
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Analisis Data Karakteristik Perjalanan Responden 
Ada 11 jenis pekerjaan yang dimasukkan ke dalam form survei wawancara yang semua 
jenis pekerjaan itu yang ada di Kota Palembang. 
Hanya jenis pekerjaan sebagai karyawan yang akan mau menggunakan park and ride tetapi 
jenis pekerjaan karyawan tidak menjadi mayoritas jenis pekerjaan yang ada di wilayah 
studi maka perlu dianalisis dengan indikator lain untuk mendasari kebutuhan park and ride 
sesuai dengan parameter – parameter yang ada. 
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Lalu jumlah moda pribadi diatas dimiliki oleh responden bisa lebih dari 1 (satu)  jenis 
moda pribadi dan karena setiap keluarga terdiri dari lebih dari satu orang dan setiap 
keluarga memiliki prioritas pem
 
 

 
Gambar 2 : Diagram Kepemilikan moda pribadi
 
Analisis Data Perjalanan Asal dan Tujuan 
Sebelum menganalisis asal tujuan responden perlu diketahui alasan 
keinginan responden sebelum responden melakukan perjalanan.
 
Alasan Responden Tidak Menggunakan Moda
Penting halnya mengetahui pendapat responden yang tidak menggunakan moda pribadi 
dan moda angkutan yang ada agar bisa mendapatkan indikator yang digunakan untuk 
menentukan perlu tidaknya ada nya sistem 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gambar 4: Alasan Tidak Menggunakan Mobil
 
Moda angkutan umum ini sama halnya berfungsi sebagai moda pribadi hanya saja harus 
berganti moda yang tergantung dari rutenya dan indikator yang lebih menjadi kebutuhan 
responden dalam menjawab 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gambar 6: Alasan Tidak Menggunakan Bus
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Lalu jumlah moda pribadi diatas dimiliki oleh responden bisa lebih dari 1 (satu)  jenis 
karena setiap keluarga terdiri dari lebih dari satu orang dan setiap 

keluarga memiliki prioritas pemakaian setiap anggota keluarga. 

 
 
 
 
 
 

: Diagram Kepemilikan moda pribadi        Gambar 3: Diagram moda pribadi yang dimiliki

Analisis Data Perjalanan Asal dan Tujuan  
Sebelum menganalisis asal tujuan responden perlu diketahui alasan – alasan
keinginan responden sebelum responden melakukan perjalanan. 

Alasan Responden Tidak Menggunakan Moda 
Penting halnya mengetahui pendapat responden yang tidak menggunakan moda pribadi 
dan moda angkutan yang ada agar bisa mendapatkan indikator yang digunakan untuk 
menentukan perlu tidaknya ada nya sistem park and ride. 

Menggunakan Mobil  Gambar 5: Alasan Tidak Menggunakan Motor

Moda angkutan umum ini sama halnya berfungsi sebagai moda pribadi hanya saja harus 
berganti moda yang tergantung dari rutenya dan indikator yang lebih menjadi kebutuhan 
responden dalam menjawab pertanyaan. 

: Alasan Tidak Menggunakan Bus  Gambar 7: Alasan Tidak Menggunakan Angkot
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JUMLAH MODA PRIBADI 

YANG DIMILIKI
MOBIL

MOTOR

Lalu jumlah moda pribadi diatas dimiliki oleh responden bisa lebih dari 1 (satu)  jenis 
karena setiap keluarga terdiri dari lebih dari satu orang dan setiap 

: Diagram moda pribadi yang dimiliki  

alasan dan pendapat 

Penting halnya mengetahui pendapat responden yang tidak menggunakan moda pribadi 
dan moda angkutan yang ada agar bisa mendapatkan indikator yang digunakan untuk 

: Alasan Tidak Menggunakan Motor 

Moda angkutan umum ini sama halnya berfungsi sebagai moda pribadi hanya saja harus 
berganti moda yang tergantung dari rutenya dan indikator yang lebih menjadi kebutuhan 

: Alasan Tidak Menggunakan Angkot 
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Alasan Responden Menggunakan Moda
 

Analisis responden yang menggunakan moda mobil sebagai moda utama mencapai tujuan 
dan yang memberikan alasan hanya 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gambar 8: Alasan Menggunakan Mobil
 
Selanjutnya analisis dilakukan terhadap responden yang menggunakan moda angkutan 
umum dengan indikator yang berbeda dengan moda pribadi. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gambar 10: Alasan Menggunakan Bus
 
Lalu setelah mendapatkan alasan baik yang menggunakan moda tersebut maupun 
responden yang tidak menggunakan moda tersebut maka analisis dilanjutkan untuk 
mengetahui apa yang menjadi  pendapat responden agar dalam pengembangan 
ride bisa menjadi lebih efektif dan akan menjadi salah satu solusi yang sedang di 
kembangkan untuk mengatasi kemacetan yang ada di Kota Palembang. 
 
Tabel 2: Tabulasi Silang Pelayanan transportasi yang ingin didapatkan dengan jenis moda 

Moda 

Pelayanan Transportasi Yang Ingin di Dapatkan
Fasilitas 
Pejalan 
Kaki 

Mobil 0 
Motor 5 
Sepeda  2 
Bus 5 
Angkot 20 
Jumlah 32 
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Alasan Responden Menggunakan Moda 

Analisis responden yang menggunakan moda mobil sebagai moda utama mencapai tujuan 
dan yang memberikan alasan hanya responden yang memiliki moda ini. 

: Alasan Menggunakan Mobil  Gambar 9: Alasan Menggunakan Motor

analisis dilakukan terhadap responden yang menggunakan moda angkutan 
umum dengan indikator yang berbeda dengan moda pribadi.  

: Alasan Menggunakan Bus  Gambar 11: Alasan Menggunakan Angkot

setelah mendapatkan alasan baik yang menggunakan moda tersebut maupun 
responden yang tidak menggunakan moda tersebut maka analisis dilanjutkan untuk 
mengetahui apa yang menjadi  pendapat responden agar dalam pengembangan 

bisa menjadi lebih efektif dan akan menjadi salah satu solusi yang sedang di 
kembangkan untuk mengatasi kemacetan yang ada di Kota Palembang.  

: Tabulasi Silang Pelayanan transportasi yang ingin didapatkan dengan jenis moda 
yang digunakan responden (orang) 

Pelayanan Transportasi Yang Ingin di Dapatkan
Fasilitas 
Pejalan 

 

Insfrasruktur 
Sepeda 

Parkir 
Terpadu 

Antarmoda 
BRT 

Jalan 
Tidak 
Macet

0 3 5 30
6 11 61 153
7 0 4 3 
0 1 19 15
2 2 29 28
35 17 118 229
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Analisis responden yang menggunakan moda mobil sebagai moda utama mencapai tujuan 
 

: Alasan Menggunakan Motor 

analisis dilakukan terhadap responden yang menggunakan moda angkutan 

: Alasan Menggunakan Angkot 

setelah mendapatkan alasan baik yang menggunakan moda tersebut maupun 
responden yang tidak menggunakan moda tersebut maka analisis dilanjutkan untuk 
mengetahui apa yang menjadi  pendapat responden agar dalam pengembangan park and 

bisa menjadi lebih efektif dan akan menjadi salah satu solusi yang sedang di 
 

: Tabulasi Silang Pelayanan transportasi yang ingin didapatkan dengan jenis moda 

Pelayanan Transportasi Yang Ingin di Dapatkan 
Jalan 
Tidak 
Macet 

Jumlah 

30 38 
153 236 

 16 
15 40 
28 81 
229 411 
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Jumlah penduduk yang menggunakan moda pribadi yaitu BRT sebagai pelayanan 
transportasi yang ingin didapatkan dikalikan dengan nilai SF maka 
∑ sepeda  =    4  x 706 
∑ Motor =   61  x 706 
∑ Mobil =   5  x 706 
Total ∑ Moda Pribadi 

 
Lalu menganalisis pendapat responden apakah anda lebih suka/ingin naik apa kalau 
pelayanan disediakan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 12: Diagram Keinginan menggunakan moda a
 
Lalu analisis tentang keinginan merubah menggunakan moda lain dalam hal ini moda BRT 
Trans Musi setelah mengetahui persepsi responden tentang keinginan 
BRT Trans Musi. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gambar 13: Diagram Keinginan 
 
Lalu menganalisis perjalanan responden menggunakan matrik asal tujuan. Analisis hanya 
dilakukan terhadap perjalanan awal 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 14: Diagram Alamat Asal responden
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Jumlah penduduk yang menggunakan moda pribadi yaitu BRT sebagai pelayanan 
transportasi yang ingin didapatkan dikalikan dengan nilai SF maka   

x 706  = 2.824 orang 
x 706  = 43.066 orang 
x 706  = 3.530 orang  +      

 = 49.420 orang 

Lalu menganalisis pendapat responden apakah anda lebih suka/ingin naik apa kalau 

: Diagram Keinginan menggunakan moda apa, jika pelayanan disediakan

Lalu analisis tentang keinginan merubah menggunakan moda lain dalam hal ini moda BRT 
Trans Musi setelah mengetahui persepsi responden tentang keinginan menggunakan moda 

: Diagram Keinginan Responden Menggunakan Moda Lain 

Lalu menganalisis perjalanan responden menggunakan matrik asal tujuan. Analisis hanya 
dilakukan terhadap perjalanan awal dan tujuan perjalanan responden. 

: Diagram Alamat Asal responden              Gambar 15: Diagram Alamat Tujuan responden
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Jumlah penduduk yang menggunakan moda pribadi yaitu BRT sebagai pelayanan 

Lalu menganalisis pendapat responden apakah anda lebih suka/ingin naik apa kalau 

pa, jika pelayanan disediakan 

Lalu analisis tentang keinginan merubah menggunakan moda lain dalam hal ini moda BRT 
menggunakan moda 

Lalu menganalisis perjalanan responden menggunakan matrik asal tujuan. Analisis hanya 

: Diagram Alamat Tujuan responden 
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FREKUENSI JUMLAH 

RESPONDEN PEMAKAIAN 

MOBIL 

Dari matrik asal tujuan diatas diketahui bahwa jumlah responden yang paling banyak 
adalah berasal dari zona Seberang Ulu I dengan tujuan Zona Seberang Ulu I sebanyak 93 
responden. Maka nilai asal tujuan tersebut 
mengetahui jumlah penduduk yang mempunyai asal tujuan pada zona Seberang Ulu I 
adalah  
∑ = 93 x 706 
∑ = 65.658 orang 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gambar 16: Diagram Moda Perjalanan responden
 
Lalu untuk mengetahui jumlah populasi penduduk yang menggunakan moda motor, hasil 
analisis dapat dikalikan dengan nilai SF 

maka  ∑ = 234 x 706
∑ = 165.204 orang

Kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui frekuensi pemakaian moda pribadi dalam 
yang paling banyak digunakan.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 17: Frekuensi Jumlah Pemakaian Mobil

 

Berdasarkan hasil analisis data yang berasal dari survei asal tujuan responden dalam 
menentukan tingkat kebutuhan 
berada di wilayah Seberang Ulu menganggap bahwa sistem 
dibutuhkan karena dilihat dari parameter 
yang lebih jauh dari jarak koridor IV dan mayorit
moda pribadi dalam mencapai tujuan perjalanannya karena tidak tersedianya angkutan 
umum yang efektif dan efisien sehingga dari ketiga parameter 
and ride yang ditentukan berdasarkan faktor 
telah memenuhi untuk pengembangan sistem 
dalam mengatasai kemacetan di Kota Palembang dan mengurasi penggunaan kendaraan 
pribadi. 
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Dari matrik asal tujuan diatas diketahui bahwa jumlah responden yang paling banyak 
adalah berasal dari zona Seberang Ulu I dengan tujuan Zona Seberang Ulu I sebanyak 93 
responden. Maka nilai asal tujuan tersebut dapat dikalikan dengan nilai SF untuk 
mengetahui jumlah penduduk yang mempunyai asal tujuan pada zona Seberang Ulu I 

: Diagram Moda Perjalanan responden 

Lalu untuk mengetahui jumlah populasi penduduk yang menggunakan moda motor, hasil 
analisis dapat dikalikan dengan nilai SF  

 = 234 x 706 
 = 165.204 orang 

emudian dilakukan analisis untuk mengetahui frekuensi pemakaian moda pribadi dalam 
paling banyak digunakan. 

: Frekuensi Jumlah Pemakaian Mobil      Gambar 18: Frekuensi Jumlah Pemakaian Motor

Berdasarkan hasil analisis data yang berasal dari survei asal tujuan responden dalam 
menentukan tingkat kebutuhan park and ride mengindikasikan bahwa responden yang 
berada di wilayah Seberang Ulu menganggap bahwa sistem park and ride
dibutuhkan karena dilihat dari parameter – parameter mengenai jarak perjalanan responden 
yang lebih jauh dari jarak koridor IV dan mayoritas pengguna  park and ride
moda pribadi dalam mencapai tujuan perjalanannya karena tidak tersedianya angkutan 
umum yang efektif dan efisien sehingga dari ketiga parameter – parameter kebutuhan 

yang ditentukan berdasarkan faktor – faktor yang mempengaruhi 
untuk pengembangan sistem park and ride sebagai salah satu solusi 

dalam mengatasai kemacetan di Kota Palembang dan mengurasi penggunaan kendaraan 
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adalah berasal dari zona Seberang Ulu I dengan tujuan Zona Seberang Ulu I sebanyak 93 

dapat dikalikan dengan nilai SF untuk 
mengetahui jumlah penduduk yang mempunyai asal tujuan pada zona Seberang Ulu I 

Lalu untuk mengetahui jumlah populasi penduduk yang menggunakan moda motor, hasil 

emudian dilakukan analisis untuk mengetahui frekuensi pemakaian moda pribadi dalam 

: Frekuensi Jumlah Pemakaian Motor 

Berdasarkan hasil analisis data yang berasal dari survei asal tujuan responden dalam 
mengindikasikan bahwa responden yang 

park and ride sangat 
parameter mengenai jarak perjalanan responden 

park and ride menggunakan 
moda pribadi dalam mencapai tujuan perjalanannya karena tidak tersedianya angkutan 

parameter kebutuhan park 
faktor yang mempengaruhi park and ride 

sebagai salah satu solusi 
dalam mengatasai kemacetan di Kota Palembang dan mengurasi penggunaan kendaraan 
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KESIMPULAN  
 
1. Data karakteristik perjalanan (sosial ekonomi responden) adalah mayoritas berdagang 

sebanyak 103 responden, berpenghasilan/gaji perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- -Rp. 
3.000.000,-, kepemilikan moda pribadi yang paling banyak adalah moda motor dengan 
jumlah kendaraan sebanyak 658 kendaran atau 464.548 kendaraan. 

2. Data perjalanan asal dan tujuan dan pendapat responden yang tidak menggunakan moda 
karena tidak punya (80%) atau tidak prioritas (41%) untuk moda pribadi sedangkan 
moda angkutan umum alasannya waktu perjalanan yang lama (42%) kemudian alasan 
responden menggunakan moda adalah lebih aman (45%) dan lebih hemat (73%) untuk 
moda pribadi lalu untuk moda angkutan umum karena lebih mudah diakses (63%). Lalu 
pendapat responden tentang pelayanan transportasi yang diinginkan oleh pengguna 
moda pribadi yang menginginkan penyediaan BRT sebanyak 49.420 orang dan akan 
berubah akan menggunakan moda bus/BRT jika park and ride disediakan (64%) dan 
dengan adanya responden yang tertarik berubah moda lain (61%). 

3. Analisis data asal dan tujuan responden untuk menentukan parameter yang telah 
dipenuhi melalui hasil analisis data asal tujuan responden terbanyak di wilayah 
Seberang Ulu I adalah 65.658 orang dengan dan manyoritas menggunakan moda pribadi 
yaitu moda motor (57%)  atau sebanyak 165.204 orang penduduk. 
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