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Abstract 
Time value is a part of the generalized cost. Allen & Hamilton (1999) mention that the calculation of time 
value can used modal choice, speed choice, route choice and dwelling choice. Mostly, including in Indonesia 
time value is calculated by using modal choice and speed choice. In this research time value is calculated by 
using dwelling choice. The sample are obtained from travelling commuter passenger car in Surabaya 
Metropolitan area. Assuming that Surabaya area is appropriate with transportation problem caused by 
commuter passengers. The methodology used in this research are both Logit Binomial Ratio model and Logit 
Binomial differences. The result show that time value using dwelling choice analysis is not conform withthe 
situation in Indonesia. It is concluded that homeownership is not a choice or captive. 
 
Keywords: Surabaya, Time Value, Dwelling choice, Logit Binomial 
 

Abstrak 
Nilai waktu merupakan bagian dari Generalized cost. Menurut Allen & Hamilton, 1999 untuk menentukan 
besarnya nilai waktu ada beberapa analisis yang bisa digunakan diantaranya adalah moda choice, speed 
choice, route choice dan dwelling choice. Saat ini di Indonesia nilai waktu dihitung berdasarkan pada moda 
choice dan speed choice. Pada penelitian ini dicoba dengan menghitung nilai waktu dengan caradwelling 
choice dengan sampel yang diambil dari pengguna kendaraan pribadi di kawasan metropolitan Kota 
Surabaya. Metode analisis yang dilakukan dengan Model Logit Binomial Rasio dan Binomial Selisih. Hasil 
analisisnya menunjukkan bahwa analisis nilai waktu dengan menggunakan metode dwelling choice tidak 
sesuai dengan kondisi di Indonesia. Hal itu menyimpulkan bahwa kepemilikan tempat tinggal bukan sebuah 
pilihan atau captive. 
 
Kata Kunci: Surabaya, Nilai waktu, Kepemilikan tempat tinggal, Binomial logit 
 
 

BAB PENDAHULUAN 
Meningkatnya jumlah komuter di kota Surabaya praktis akan memberi dampak logis pada 
permasalahan transportasi perkotaan. Komuter yang di maksud dalam penelitian ini adalah 
kegitan ulang-alik yang dilakukan oleh pelaku transportasi dengan tujuan dan waktu sama. 
Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi tidak akan jauh berbeda jika mereka memilih 
memiliki tempat tinggal lebih dekat atau jauh dari tempat kerja, karena harga properti 
dalam kota yang dianggap lebih mahal pada akhirnya akan impas dengan biaya user cost 
yang dikeluarkan setiap hari.Pada kasus ini, zona yang menjadi cakupan lokasi studi adalah 
kawasan metropolitan Kota Surabaya.Nilai waktu perjalanan adalah suatu faktor dalam 
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penaksiran keuntungan bagi pengguna jalan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 
di fokuskan pada harga rumah, biaya transportasi, dan waktu tempuh yang dilakukan oleh 
pengguna kendaraan pribadi mobil penumpang antara komuter dekat dan jauh. 
 

BAB TUJUAN 
Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah : 
1. Mengetahui pola sebaran kepemilikan tempat tinggal bagi pelaku perjalanan komuter 

dengan menggunakan kendaraan pribadi khusus untuk mobil penumpang. 
2. Mengetahui besar biaya total yaitu biaya transportasi berdasarkan nilai waktu yang 

dikeluarkan 
3. Apakah metode analisis yang digunakan sesuai dengan kondisi yang ada di Negara 

Indonesia 
 

BAB KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 
Review beberapa penelitian tentang Nilai Waktu Perjalanan 
Beberapa penelitian untuk penaksiran  nilai waktu perjalanan berdasarkan formula Jasa 
Marga dengan mempertimbangkan studi dari nilai waktu yang pernah dilakukan di 
beberapa kota di Indonesia. Berikut adalah nilai waktu dasar dari beberapa penelitian yang 
pernah dilakukan. Dapat dilihat pada Tabel 1 berikut  
Tabel 1. Nilai Waktu dari Berbagai Studi 

Referensi 
Nilai Waktu (Rp/Jam/kend) 

Gol I Gol IIa Gol IIb 
PT. Jasa Marga (1990-1996), Formula 
Herbert Mohring 

12.287 18.534 13.768 

Padalarang-Cileunyi (1996) 3.385 - 5.425 3.827 - 38.344 5.716 
Semarang (1996) 3.411 - 6.221 14.541 1.506 
IHCM (1995) 3.281,25 18.212 4.971,20 
PCI (1979) 1.341 3.827 3.152 
JIUTR northern extension (PCI 1989) 7.067 14.67 3.659 
Surabaya-Mojokerto (JICA 1991) 8.88 7.96 7.98 
Sumber : Tamin, 2008 
Besarnya Nilai Waktu Minimum dapat dilihat pada Tabel 2. 
Tabel 2.Nilai Waktu Minimum (Rp/Jam) 

No. Kab/Kota 
Jasa Marga JIUTR 

Gol I Gol IIa Gol IIb Gol I Gol IIa Gol IIb 
1 DKI 8200 12369 9188 8200 17022 4246 

2 
Selain 
DKI 

6000 9051 6723 6000 12455 3170 

Sumber : Tamin, 2008 
Dengan Formulayang digunakan adalah  sebagai berikut : 
Nilai Waktu = Max {(K * Nilai Waktu Dasar) ; Nilai Waktu Minimum}…… (1) 
Sedangkan nilai K dapat dilihat pada Tabel 3 berikut: 
Tabel 3. Nilai K untuk Beberapa Kota 
No Kabupaten/Kota Nilai K 
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No Kabupaten/Kota Nilai K 

1 Jakarta  1 
2 Cianjur 0.15 
3 Bandung 0.39 
4 Cirebon 0.06 
5 Semarang 0.52 
6 Surabaya 0.74 
7 Gresik 0.25 
8 Mojokerto 0.02 
9 Medan 0.46 

Sumber : Tamin, 2008 
 
Pendekatan Revealed Preference 
Dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan mengenai saving terhadap biaya nilai 
waktu perjalanan yang telah terbentuk sejak tahun 1981 dan 1986 oleh para ahli, 
diantaranya menggunakan beberapa model data dengan Revealed and stated preferences 
(Bates and Robets 1986). 
Cara mudah untuk mengkalkulasikan nilai waktu adalah dengan mencari tingkat substitusi 
antara waktu yang dirasakan dan biaya perjalanan konstan menurut Gaudry et al. 1989 
dalam Ortuzar and Willumsen, 2001. Pendekatan umum yang sering digunakan adalah: 

 VOT = -
���

���
│� = 

���/���

���/���
 

Sumber: Ortuzar and Willumsen, 2001 
 
Penetapan Zona 
Setiap perjalanan orang atau kendaraan di wilayah studi, harus ditetapkan lokasi atau zona 
yang menjadi asal dan tujuannya.Secara umum zona asal/tujuan dapat dikelompokkan 
sebagaiberikut : 
a) Zona internal, yaitu zona-zona asal atau tujuan perjalanan yang berada di dalam 

wilayah studi, termasuk zona dari pengembangan kawasan yang direncanakan. 
b) Zona eksternal, yaitu zona-zona asal atau tujuan perjalanan yang berada di luar wilayah 

studi. 
Pada kassus penelitian ini penetapan zona digunakan sebagai sebaran kepemilikan rumah 
terhadap tempat bekerja. Sehingga dapat diketahui sebaran pemilihan tempat tinggal bagi 
pelaku perjalanan komuter yang menggunakan kendaraan pribadi khusus untuk mobil 
penumpang. Dengan variabel penentu jauh dan dekatnya kepemilikan tempat tinggal 
terhadap tempat bekerja berdasarkan pergerakannya. Dimana pergerakan inter zona adalah 
klasifikasi untuk kepemilikan tempat tinggal dekat dan intra zona adalah klasifikasi untuk 
kepemilikan tempat tinggal jauh 
 
Teori Analisis Nilai Waktu 
Dalam memperkirakan nilai waktu ada banyak biaya-biaya yang terlibat, biaya terhadap 
waktu yang dikeluarkan, biaya operasional kendaraan dan biaya transportasi 
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lainnya.Beberapa metode yang dapat menentukan besar nilai waktu diantaranya adalah 
Mode choice, Route choice, Speed choice, Dwelling choice (Allen & Hamilton, 1999). 
• Mode choice Analysis; analisis ini membandingkan antara pemilihan moda angkutan 

yang cepat, nyaman, bersih tetapi mahal dan moda angkutan lambat, kotor, tidak 
nyaman tetapi murah. Asumsinya adalah bahwa ada tradeoff antara biaya model dan 
waktu perjalanan. Perbedaan biaya mungkin sama dengan nilai dari perbedaan waktu. 
Kebanyakan moda Studi membandingkan mobil dengan semacam angkutan transit. 

• Route choice Analysis;analisis ini hanya berfokus pada satu moda tetapi dengan dua 
opsi pemilihan rute yang berbeda dan untuk perjalanan moda tunggal. Namun, 
metodologi yang mendasari sama yaitu perbandingan antara rute yang dekat tetapi 
dengan waktu yang lambat dan biaya yang murah sedangkan rute yang jauh tetapi 
dengan waktu yang cepat dan biaya yang mahal. 

• Speed choice Analysis;analisis pemilihan kecepatan adalah salah satu upaya untuk 
melengkapi hasil studi pemilihan rute. Analisis nilai waktu dengan  beberapa pilihan 
kecepatan ini didasarkan pada asumsi ekonomi yang rasional, dengan cara memaksa 
seseorang mengemudi dengan kecepatan tertentu sehingga dapat meminimalkan total 
biaya perjalanan 

• DwellingChoiceAnalysis; Pendekatan lain untuk estimasi waktu perjalanan melibatkan 
perbandingan nilai properti dan waktu perjalanan menuju ke tempat kerja. Secara teori, 
peningkatan jarak atau waktu tempuh dari pusat kota selalu dikaitkan dengan 
penurunan nilai properti, dan dari faktor lain yang berkaitan adalah tingkat keamanan, 
kualitas sekolah, tersedianya kebutuhan hidup, dan lain-lain. Dengan kata lain, 
penelitian dengan metode ini mengasumsikan bahwa pembeli melakukan trade-off 
antara biaya rumah dan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan komuter 
setiap hari yaitu pergi ketempat kerja. 

 
Biaya Operasional Kendaraan 
Salah satu perhitungan biaya operasional kendaraan yang digunakan dalam studi ini adalah 
dengan menggunakan metode Jasa Marga. Dimana nilai biaya operasional kendaran 
diperoleh berdasarkan kecepatan rata-rata kendaraan tersebut. Dalam metode Jasa Marga 
komponen Biaya Operasi Kendaraan dibagi menjadi 7 (tujuh) kategori, yaitu: 

1. Konsumsi Bahan bakar 
2. Konsumsi Minyak Pelumas 
3. Konsumsi Ban 
4. Pemeliharaan 
5. Depresiasi 
6. Bunga Modal 
7. Asuransi 

 
Metode Binomial Logit 
Metode ini digunakan untuk membantu dalam perhitungan pengolahan data yaitu dengan 
rasio cost dan selisih cost antara pelaku perjalanan jauh dan dekat yang dilakukan oleh para 
komuter. Kondisi tempat tinggal yang dekat dan jauh dari tempat kerja akan dibuat 
persamaan untuk menentukan pilihan pelaku perjalanan yang akan menghemat biaya-biaya 
transportasi berdasarkan waktu dan biaya perjalanan. 

Persamaan umum Model Logit-Binomial 
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Sumber: Tamin, 2008 
 

BAB METODOLOGI 
Adapun metodologi pelaksanaan penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan. Diantaranya 
tahapan tersebut adalah: 
1. Review beberapa penelitian tentang nilai waktu perjalanan dan beberapa metode 

statistik yang akan digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh. 
2. Pembuatan form survei dan melakukan survei pendahuluan untuk untuk menentukan 

alternatif pemilihan zona dan mengetahui seberapa besar respon masyarakat terhadap 
hasil yang akan diperoleh dengan hanya sebagian sampel saja dan dapat menentukan 
jumlah sampel sebagai jumlah responden. 

3. Analisis dilakukan dari hasil data revealed preference dimana responden yang diambil 
adalah pengguna kendaraan mobil penumpang yang melakukan perjalanan komuter 
(ulang-alik) setiap hari khusus untuk para pekerja/pegawai yang berpenghasilan. 

Kemudian tahap selanjutnya adalah pengolahan data dan analisis data sementara yang 
diperoleh dari survey pendahuluan 
 

BAB ANALISIS PENGOLAHAN DATA 
Review Nilai Waktu 

Dari beberapa penelitian untuk penaksiran nilai waktu perjalanan yang saat ini digunakan 
berdasarkan formula Jasa Marga dengan mempertimbangkan studi dari nilai waktu yang 
pernah dilakukan di beberapa kota di Indonesia. Diantaranya untuk jenis mobil penumpang 
diperoleh nilai waktu sebagai berikut dapat dilihat pada Tabel 4. 
Tabel 4. Referensi Nilai Waktu dari Beberapa Hasil Penelitian 

Referensi Nilai Waktu (Rp/Jam/Kend) 
PT. Jasa Marga (1990-1996), Formula 
Herbert Mohring 

12.287 

Padalarang-Cileunyi (1996) 3.385-5.425 
Semarang (1996) 3.411 - 6.221 
IHCM (1995) 
PCI (1979) 
JIUTR northern extension (PCI 1989) 
Surabaya-Mojokerto (JICA 1991) 

3.281,25 
1.241 
7.067 
8.880 

Sumber: Tamin, 2008 
 
Analisis nilai waktu yang digunakan pada tabel tersebut menggunakan data stated 
preference sebagai acuan penyelesaian masalah, sedangkan untuk penelitian ini digunakan 
data revealed preference sebagai acuan penyelesaian. Data stated preferencedidasarkan 
pada pendekatan harga nilai waktu yang sudah ada, sedangkan jika dengan data revealed 
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preferencedidasarkan pada kenyataan yang saat ini ada dilapangan, misalnya berapa total 
biaya operasional kendaraan, biaya akibat waktu tempuh, dan harga rumah. 
 
Penetapan Zona 
Sistem zona pada penelitian ini terdiri dari kawasan Surabaya Metropolitan yaitu 
GERBANGKERTOSUSILO sebagai batas wilayah studi, dengan Surabaya sebagai pusat 
zona. Sedangkan pergerakan perjalanan komuter dibedakan berdasarkan jauh dan dekatnya 
tujuan perjalanan dari rumah menuju tempat kerja. Pada penelitian ini, dikelompokan 
kriteria perjalanan dekat adalah perjalan interzona dan kriteria perjalanan dekat adalah 
perjalan intrazona. Berikut ini adalah batas wilayah studi yaitu 
GERBANGKERTOSUSILO dan Surabaya sebagai pusat zonanya. 
 
Pola Sebaran Kepemilikan Tempat Tinggal bagi Pelaku Komuter 
Berdasarkan hasil survey di lapangan menunjukkan bahwa pola sebaran yang terjadi akibat 
kegiatan komuter (kegiatan ulang-alik berangkat dan pulang pada waktu dan tujuan yang 
sama sebagai tujuan utama transportasi setiap hari) memang pada kenyataannya tidak 
semua pekerja di Surabaya bertempat tinggal di kota induknya yaitu Surabaya justru 
banyak dari mereka yang memang memilih tempat tinggal di luar tempat tinggal induk 
dengan alasan harga property diluar kota induk lebih murah. Dapat ditunjukkan pada 
gambar berikut pola sebaran kepemilikan tempat tinggal bagi pelaku komuter. 

 

Gambar 1. Pola Sebaran Kemilikan Tempat Tinggal bagi Pelaku Komuter 

2 
Kabupaten 
Mojokerto 

3 
Kabupaten 
Lamongan 

4 

Kabupaten 
Gresik 

1 

Kota 
Sidoarjo 

6 

Kabupaten 
Sidoarjo 

Kabupaten 
Bangkalan 

5 

Kota 
Surabaya 
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Sumber: www.mappery.com/Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan-
Tourist-Map 

Pembagian Nilai Waktu Berdasarkan Pendapatan (Wage Rates) 
Menurut The United States Department of Transportation (U.S. DOT) dalam mengevaluasi 
ekonomi, merekomendasikan bahwa tarif upah yang berbeda dapat digunakan sebagai 
dasar untuk menghitung nilai waktu bagi pengemudi mobil penumpang, pengemudi truck, 
dan air travelers. Bersandar pada keterangan tersebut, penelitian ini juga mencoba 
menghitung nilai waktu berdasarkan pada perbedaan tarif upah bagi pengguna mobil 
penumpang. Berikut ini adalah karakteristik tarif upah yang ditentukan untuk menghitung 
nilai waktu. 

1. Karakteristik 1 penghasilan 1-UMR kota Surabaya 2.71 rupiah. 
2. Karakteristik 2 penghasilan UMR-5 juta rupiah 
3. Karakteristik 3 penghasilan 5-10 juta rupiah. 
4. Karakteristik 4 penghasilan 10-20 juta rupiah. 
5. Karakteristik 5 penghasilan >20 juta rupiah. 

 
Komponen Harga untuk menghitung Nilai Waktu 

• Harga Rumah Hasil survey dilapangan untuk harga rumah adalah harga rumah milik 
sendiri atau hasil membeli sendiri bukan kos atau warisan. Harga berdasarkan hasil 
survey digunakan sebagai salah satu variable persamaan dengan digeneralisasikan 
menjadi satuan Rp/hari. 

• Biaya Operasional Kendaraan (BOK) Harga untuk menentukan nilai waktu dengan 
biaya operasional dengan komponen biaya yaitu konsumsi bahan bakar, minyak 
pelumas, konsumsi ban, pemeliharaan, depresiasi, bunga modal, dan asuransi. 

• Biaya Waktu (Travel Time)Biaya waktu merupakan nilai waktu dalam satuan 
Rp/jam/kendaraan dikalikan dengan total waktu yang dihabiskan selama perjalanan 
dikalikan dengan 60. Pada penelitian nilai waktu adalah parameter yang dicari dalam 
bentuk X  

 

Analisis Penggabungan Nilai Cost Transportasi 

Analisis akan dilakukan dengan dua pilihan alternative diantaranya adalah Model Logit-
Binomial Selisih dan Model Logit-Binomial Rasio. Dari semua biaya yang telah di 
generalisasikan tersebut akan dibentuk suatu persamaan berdasarkan jenis perjalanan yaitu 
perjalan dekat dan jauh.  

• Persamaan biaya untuk jenis perjalanan dekat (CDj) 
   ϹDJ = hr1 + d1.(BOK1) + tt1.(Vot.1)  

• Persamaan biaya untuk jenis perjalanan jauh (CLj) 
   ϹLJ = hr2 + d2.( BOK2) + tt2.( Vot.2) 
Selain itu juga akan ada nilai PDj dan PLj untuk masing-masing zona sebagai proporsi 
pemilihan perjalanan dekat dan jauh. Sehingga pada masing-masing karakteristik indikator 
jenis penghasilan akan diperoleh beberapa persamaan berikut ini. 

Tabel 5 Format Matriks dengan Metode Logit Binomial Rasio Cost dan Nilai Selisih 

 PDj PLj CDj CLj 
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 PDj PLj CDj CLj 

Zona 1 PDj1 PLj1 CRDj1+CTDj1+TTDj1.X CRLj1+CTLj1+TTLj1.X 

Zona 2 PDj2 PLj2 CRDj2+CTDj2+TTDj2.X CRLj2+CTLj2+TTLj2.X 

Zona 3 PDj3 PLj3 CRDj3+CTDj3+TTDj3.X CRLj3+CTLj3+TTLj3.X 

Zona 4 PDj4 PLj4 CRDj4+CTDj4+TTDj4.X CRLj4+CTLj4+TTLj4.X 

Zona 5 PDj5 PLj5 CRDj5+CTDj5+TTDj5.X CRLj5+CTLj5+TTLj5.X 

Misalnya perhitungan untuk karakteristik penghasilan 10-20 juta, langkah pertama adalah 
dengan memasukkan masing-masing variable harga untuk kepemilikan rumah dekat dan 
jauh. Berikut dapat dilihat pada Tabel 6 persamaan nilai cost dan proporsi perjalanan 
Tabel 6 Persamaan Nilai Cost dan Proporsi Perjalanan 
  CDJ CLJ PDJ PLJ 

Zona 1 
536375.66+2250401.443

7+0.694X 

255555.556+2391841.7715+

0.0833X 0.75 0.25 

Zona 2 
307163.07+2338023.184

8+0.556X 

289312.64+2265980.663+0.6

625X 0.428571 0.571429 

Zona 3 
364491.48+2292383.852

793+0.486X 

249485.60+2251854.974168

+0.667X 0.666667 0.333333 

Zona 4 
266771.09+2636525.865

+0.25X 

121527.778+1843224.0948+

1.5X 0.833333 0.166667 

Zona 5 
215838.659+2250243.24

96+0.367X 

142746.914+2060764.37415

+0.375X 0.777778 0.222222 

Zona 6 
249017.96+2394896.897

+0.458X 

137315.57+2687575.986+0.7

083X 0.428571 0.571429 

Sumber: Hasil Analisis 
 
Langkah yang sama yaitu dengan cara coba-coba terhadap nilai X pada semua persamaan. 
Cara tersebut dilakukan sampai mendapatkan nilai koefisien determinasi terbaik. Nilai R2 
terbaik yang diperoleh untuk metode rasio cost adalah Rp. 335.000,-.  Berikut ini adalah 
hasil Trial Error jika dimisalkan Log (CLj/CDj) = Sb. X dan Log (PDj/(1-PDj) = Sb. Y. 

Tabel 7. Hasil Trial Error Persamaan untuk X= Rp. 335.000,- 
  CDJ CLJ PDJ PLJ 

Zona 1 3019267.104 2675302.828 0.75 0.25 

Zona 2 2831446.255 2777230.803 0.428571 0.571429 

Zona 3 2819685.333 2724785.574 0.666667 0.333333 

Zona 4 2987046.955 2467251.873 0.833333 0.166667 

Zona 5 2466081.909 2329136.288 0.777778 0.222222 

Zona 6 3090023.946 3062172.056 0.428571 0.571429 

 
Semua persamaan tersebut di regresi-linier dengan nilai R2 yang terbaik adalah dengan 
nilai X = Rp. 335.000,- sehingga diperoleh R2 sebesar 0.6329. 
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Gambar 2Regresi Linier Berbasis Rasio Cost untuk R2 0. 6329 
 

BAB KESIMPULAN 
Dari tabel berikut dapat dilihat bahwa nilai waktu dengan karakteristik penghasilan 10-20 
juta adalah nilai yang paling sensitive dibandingkan dengan karakteristik penghasilan 
lainnya (lihat Gambar 8).  
Gambar 8. Hasil Analisis Nilai Waktu Berdasarkan Metode Dwelling Choice Analysis 

Metode 

Analisis 

Karakteristik 

Penghasilan 

Nilai Waktu (Rp/jam) 
Metode Perhitungan Biaya Operasional Kendaraan 

Berdasarkan 

Data Primer  

Signifikan/

Not 

Berdasarkan 

Metode 

Jasa Marga 

Signifikan/

Not 

Model Logit-

Binomial Rasio 

2.71-5 juta 250,000.00 No 250,000.00 No 

5-10 juta 210,000.00 No 275,000.00 No 

10-20 juta 50.00 No 335,000.00 Sig. 

Model Logit-

Binomial 

Selisih 

2.71-5 juta 220,000.00 No 225,000.00 No 

5-10 juta 260,000.00 No 280,000.00 No 

10-20 juta 40.00 No 320,000.00 Sig. 

 
Sehingga analisis nilai waktu yang diperoleh dengan menggunakan metode Dwelling 
Choice Analysis hanya menghasilkan satu nilai sensitif saja. Hal ini menunjukkan bahwa 
perhitungan nilai waktu ini tidak sesuai jika diterapkan dengan keadaan yang ada di 
Indonesia. Karena kepemilikan tempat tinggal disini bukan merupakan sebuah pilihan atau 
Captive. Bisa jadi analisis ini lebih cocok diterapkan pada negara yang justru mereka lebih 
suka sewa rumah dari pada beli. Sehingga mereka mempunyai pilihan mau sewa dekat 
dengan pusat kota atau jauh dari pusat kota. 
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