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ABSTRAK 

Pertambahan penduduk serta meningkatnya pembangunan pada pusat–pusat kegiatan perkotaan yang 

tidak tertata dengan baik akan mengakibatkan timbulnya permasalahan-permasalahan. salah satunya adalah 

masalah transportasi. 

Permasalahan transportasi seperti kemacetan, keterlambatan adalah akibat bangkitan pergerakan 

yang terjadi pada waktu bersamaan sehingga terjadi pembebanan lalu lintas yang begitu besar pada ruas jalan 

yang menuju pada kawasan  pendidikan pasa di Sekolah Menengah Petama Negeri. Hal yang menyebabkan 

permasalahan kemacetan pada  Sekolah Menengah Pertama terjadinya peningkatan jumlah kendaraan, 

buruknya pelayanan angkutan serta kondisi sistem jaringan jalan yang tidak memadai.maka dari itu untuk 

pemilihan lokasi sekolah sebaiknya memikirkan dalam mempertimbangkan kendaraan pengantar maupun 

penjemputan siswa pada saat jam pulang. 

Penelitian ini bertujuan mengalisis model bangkitan pergerakan perjalanan yangdilakukan. Siswa dari 

rumah ke sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey. Pengumpulan data dilakukan 

melalui pengisian kuesionersesuai jumlah sampel yang ada. Hasil survey di analisa dengan menggunakan 

persamaan Regresi linear berganda. 

 

Kata kunci:bangkitan pergerakan, SMP Negeri, Kota Padang , 
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LATAR BELAKANG 

Transportasi merupakan kebutuhan turunanderived demand akibat adanya aktifitas 

ekonomi,sosial, budaya dan sebagainya. Dalam kerangka makro ekonomi, transportasi 

merupakan tulang punggung perekonomian baik di tingkat nasional, regional maupun lokal, 

untuk wilayah perkotaan maupun pedesaan. 
Kota Padang sebagai ibu kota provinsi  Sumatera Barat  memiliki perkembangan yang 

pesat dalam kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan kegiatan lainnya.Hal ini ditandai dengan 

aktivitas penduduk yang relatif tinggi seiring dengan kegiatan perjalanannya.Dengan 

demikian aktifitas yang terjadi akibat terbentuknya pusat-pusat kegiatan/tata guna lahan 

seperti pusat administrasi pemerintahan, pemukiman, sekolah, rumah sakit, fasilitas hiburan, 

dan pusat perbelanjaan. Hal tersebut menyebabkan bangkitan pergerakan yang begitu besar 

yang akibatnya berpengaruh terhadap sistim transportasi.  

Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pertamanya tidak memiliki tempat /jalur khusus 

untuk menurunkan dan menaikkan penumpang . Hal tersebut menyebabkan kendaraan 

pengantar dan penjemput siswa berhenti atau parkir di daerah badan jalan, sehingga terjadi 

pengurangan kapasitas jalan. Akibatnya pada saat volume lalu lintas tinggi pada saat masuk 

sekolah dan pulang sekolah akan terjadi kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas yang 

terjadi disaat jam masuk sekolah dan pulang sekolah.  

Bangkitan dan tarikan lalu lintas pada tata guna lahan khususnya pada kawasan 

pendidikan di Kota Padang merupakan salah satu permasalahan yang sering menyebabkan 

terjadinya kemacetan lalu lintas pada waktu sibuk pada pagi dan siang hari Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut penulis memerlukaan suatu analisa bangkitan dan tarikan pergerakan 

arus lalu lintas. Dari hal tersebut cara mengatasi kemacetan tersebut dapat dilakukan dengan 

management lalu lintas. 
 

TINJAUANPUSTAKA 
BangkitanPergerakan 

BangkitanPergerakan(Trip Generation)adalah tahapanpemodelanyang 

memperkirakanjumlah pergerakan  yangberasaldarisuatuzonaatautata gunalahanatau 

jumlahpergerakanyangtertarikke suatutataguna lahanatauzona(Tamin,2000). 

Bangkitanpergerakan(Trip Generation)adalah banyaknyalalulintasyangditimbulkanoleh suatu 

zonaatautatagunalahanpersatuanwaktu(Wells,1975).  

Bangkitan Pergerakan  (Trip Generation)adalah  jumlah  perjalanan  yang   terjadi  

dalam satuanwaktupadasuatuzona tatagunalahan (Hobbs,1995).Waktuperjalanan  bergantung  

padakegiatankota, karena  penyebab perjalanan adalah adanya kebutuhanmanusiauntuk 

melakukankegiatan dan mengangkutbarang kebutuhannya. 

Setiapsuatu kegiatanpergerakanmempunyaizonaasal dan tujuan,dimanaasal 

merupakanzonayang menghasilkan perilaku  pergerakan, sedangkan tujuan adalah zona  yang  

menarik pelaku melakukankegiatan.Jaditerdapatdua pembangkit pergerakan,yaitu 

 Trip Productionadalahjumlahperjalananyang dihasilkansuatuzona 

 Trip Attraction  adalah jumlah   perjalanan  yang ditarikolehsuatuzona 

Trip production dan trip  atrtaction dapat dilihat padaGambar1.1berikutini 
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Gambar1.TripProductionDanTripAttraction 

 
Bangkitandan tarikanpergerakandigunakanuntuk 

menyatakanbangkitanpergerakanpada masa sekarang,yang akan digunakanuntukmeramalkan 

pergerakanpada masa mendatang.Bangkitan pergerakanini berhubungandenganpenentuan 

jumlahkeseluruhanyangdibangkitkanoleh sebuah kawasan.Parametertujuan perjalananyang 

berpengaruh di  dalam produksi perjalanan (Levinson,  1976),adalah:Tempatkerja,kawasan 

perbelanjaan,kawasan pendidikan,kawasan usaha, kawasanhiburan. 

 

Dalamsistem perencanaantransportasiterdapat empattahapyangsalingterkaitsatu 

denganyang lain.  Dalam  bahasan  model  empat  tahap   (Mc Nally,2000)merupakan  

kilaspandangpenerapan modelkonvensionaldari peramalanperjalanan, dikenalsebagaimodel4 

tahap.Pilihanpendekatan empattahap ini bukankarenaterbaik,tetapihanya pendekatanyang 

tersedia,denganbatasaninstitusi danfinansial.Dalamperamalantransportasi  perlu 

direpresentasikan  pendekatan  berbasis   kegiatan yangdikembangkan untuk pendekatan 

lebih  baik perilakuperjalanan.(Tamin,2000),Empat tahap tersebutadalah: 

1. Bangkitanpergerakan(Tripgeneration)  

2. Distribusiperjalanan(Tripdistribution)  

3. Pemilihanmoda(Modalsplit)  

4. Pembebananjaringan (Tripassignment) 

 

Konsep Pemodelan Bangkitan Pergerakan 

Model dapat didefinisikan sebagai alat bantu atau media yang dapat digunakan untuk 

mencerminkan dan menyederhanakan suatu realita (dunia sebenarnya) secara terukur (Tamin, 

2000). Model merupakan penyederhanaan dari keadaan  sebenarnya dan model dapat 

memberikan petunjuk dalam perencanaan transportasi. Karakteristik sistem transportasi untuk 

daerah-daerah terpilih seperti CBD sering dianalisis dengan model.\ 

Model memungkinkan untuk mendapatkan penilaian yang cepat terhadap alternatif-

alternatif transportasi dalam suatu daerah (Morlok, 1991). Model dapat digunakan untuk 

mencerminkan hubungan antara sistem tata guna lahan dengan sistem prasarana transportasi 

dengan menggunakan beberapa seri fungsi atau persamaan (model matematik). Salah satu 

alasan penggunaan model matematik untuk mencerminkan sistem tersebut adalah karena 

matematik adalah bahasa yang jauh lebih tepat dibandingkan dengan bahasa verbal. 

Ketepatan yang didapat dari penggantian kata dengan simbol sering menghasilkan penjelasan 

yang jauh lebih baik dari pada penjelasan dengan bahasa verbal (Black, 1981). 

Tahapan permodelan bangkitan pergerakan bertujuan meramalkan jumlah pergerakan 

pada setiap zona asal dengan menggunakan data rinci  mengenai tingkat bangkitan 

pergerakan, atribut sosial-ekonomi, serta tata guna lahan. 

 

 

 

Konsep Metode Analisis Regresi 
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Analisa Regresi 

Digunakan untuk memprediksi variabel yang berpengruh terhadap bangkitan dan tarikan pada 

tata guna lahan Sekolah menengah Pertama Negeri digunakan metode analisa regresi yaitu : 

1. Analisa Regresi Sederhana. 

Jika suatu variabel tak bebas (dependent Varible) tergantung pada suatu variabel bebas 

(independent Variable), hubungan antara kedua variabel dapat diselesaikan dengan analisa 

regresi sederhana. Bentuk matematis dari metode regresi sederhana adalah : 

 

Y =A + B. X 

 

Dimana : 

Y = variabel tak bebas (dependent variable) 

X = variabel bebas (independen Variable)  

A = koefisien intersep  

B = Koefisien regresi 

2. Anlisa Regresi Berganda  

Persamaan regresi berganda merupakan persamaan matematis yang menyatakan 

hubungan antara sebuah variabel tak bebas (Y) dengan beberapa variabel bebas (X). Bentuk 

Pertama dari persamaan regresi berganda adalah  

Y = A + B1  X1 + B2 X2 +.........Bn Xn 

 

Dimana : 

Y = variabel tak bebas (dependent variable) X1,X2,.... 

Xn = variabel bebas (independen Variable)  

A = koefisien intersep B1,B2,..... 

Bn = Koefisien regresi 

Metode regresi digunakan untuk menetukan model persamaan matematis yang terbaik 

dengan mengacuh pada kriteria statistik. Untuk dapat memperoleh hasil regresi terbaik maka 

harus memenuhi kriteria statistik sebagai berikut : 

 

1. Uji R2 (Koefisien Determinasi).  
Nilai koefisien determinasi yang terbaik mempunyai nilai antara 0 s/d 1 atau ( 0 < R2 <1). 

Semakin besar nilai R2 (mendekati satu) semakin baik hasil regresi, dan semakin mendekati 

0, maka variabel independen secra keseluruhan tidak bisa menjelaskan variabel dependen. 

 

2. Koefisien korelasi  
Koefisien korelasi ini digunakan untuk menentukan korelasi antara varibel dependen 

dengan variabel independen atau sesama variabel independen. 

Hubungan Transportasi dan Penggunaan Lahan 

Bangkitan perjalanan (trip generation) berhubungan dengan penentuan jumlah perjalanan 

keseluruhan yang dibangkitkan oleh suatu kawasan. Dalam kaitan antara aktifitas manusia 

dan antar wilayah ruang sangat berperan dalam menciptakan perjalanan. 

1. Model Interaksi Transportasi dan Penggunaan Lahan 

Bangkitan pergerakan bukan saja beragam dalam jenis tata guna lahan tetapi juga 

tingkat aktifitasnya. Makin tinggi tingkat aktifitas suatu tata guna lahan, makin  tinggi  pula  

tingkat  kemampuannya  dalaM  menarik   lalulintas .  

2. Penggunaan Lahan Ditinjau Dari Sistem Kegiatan 
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Sistem kegiatan secara komprehensif dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk 

memahami pola-pola perilaku dari perorangan, lembaga yang mengakibatkan terciptanya 

pola-pola keruangan didalam wilayah. Perorangan ataupun kelompok masyarakat selalu 

mempunyai nilai-nilai tertentu terhadap penggunaan setiap lahan (Hadi Yunus, 2005). 

 

Perjalanan(Trip) 
 

Perjalananbiasanyadidefinisikandalam buatan modelangkutansebagaisatu kali 

perjalananyang dilakukan    oleh  seseorang  antara  dua  tempat dengan  satu   jenis  

angkutan  dan   untuk  suatu maksudtertentu(Tamim,2000). 

1.MaksudPerjalanan 

Secara  spesifik terdapat kategori maksud perjalanan: 

a.Perjalanan   berdasarkan  rumah,dimanatempat asal  atau tujuan perjalanan adalah dari atau 

menujurumah. 

b. Perjalanan   lainnyayangtidakbersangkutpaut denganrumah. 

 

2.KarakteristikPelakuPerjalanan 

Faktor penting  yangtermasuk dalamkategori ini adalahyangberkaitan dengan  

cirisosial-ekonomi pelaku perjalanantermasuktingkatpenghasilan, 

kepemilikankendaraan,strukturdan besarnya keluarga,kerapatanpemukiman,macam pekerjaan 

danlokasitempatpekerjaan(Bruton,1985). 

 

3.KarakteristikPerjalanan 

Perjalanan     mempunyai    karakteristik    sebagai berikut  :   daerah  asal,  daerah  

tujuan,  tujuan perjalanan,mode perjalanan,maksudperjalanan, 

routeyangdilalui,waktuperjalanan. 

Biaya perjalanan 

biaya perjalanan yang merupakan fungsi dari alokasi penduduk dan alokasi pusat 

aktifitas pada sebagian model tidak mempengaruhi moda angkutan yang digunakan, model 

yang demikian tersebut merupakan model yang mode unresponse. 

Model Lowry (1964). 

Model Lowrey adalah model guna lahan yang menengah , model tersebut termasuk 

dalam model interaksi transportasi dan penggunaan lahan yang  banyak digunakan atau 

dikembangkan olehmodel-model guna lahan selanjutnya. Prisip model Lowrey adalah: 

1. Perubahan guna lahan ditentukan oleh Basic Employment, Residential (tempat 

tinggal) dan Service Employment. 

2. Basic Employment sebagai input awal, kemudian dialokasikan tempat tinggal 

berdasarkan lokasi Basic Employment tersebut. Alokasi dari Service Employment 

didasarkan pada alokasi tempat tinggal. 

3. Menggunakan 2 (dua) persamaan yaitu persamaan untuk alokasi tempat tinggal dan 

persamaan untuk alokasi aktifitas.  

 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 
Suatu penelitian merupakan rangkaian proses yang kompleks dan terkait secara 

sistematik. Agar penelitian dapat dilakukan dengan cermat dan efisien. 

Data yang di dapatkan berupa data primer dan sekunder . 
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Penelitian ini dilakukan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri dan swasta (SMP) di 

Kota Makassar dengan mengambil 5 lokasi survey terpilh berdasarkan kriteria tertentu, yaitu  

 SMP Negeri 1 Padang 

 SMP Negeri 2 Padang 

 SMP Negeri 13 padang 

 MTsN Kuranji 

 SMP Negeri 15 Padang 

Dengan pertimbangan: 

Kelima SMP tersebut merupakan sekolah yang terletak di tepi jalan sehingga dapat 

menimbulkan kemacetan pada pagi hari disaat siswa masuk sekolah dan juga pada saat jam 

pulang sekolah.  

 

Jenis dan sumber data 

Dalam penulisan ini data yang di dapatkan bersal dari data primer dan data sekunder  

1. Data primer yang dimaksud adalah data yang di peroleh secara langsung data yang 

di dapatkan berupa quisoner yang diberikan kepada siswa/siswi SMP. 

Data yang didapat dari survey primer adalah : 

 Jenis kelamin 

 Jumlah orang di rumah. 

 Jumlah orang bekerja di rumah. 

 Jumlah orang sekolah di rumah. 

 Jumlah kepemilikan mobil. 

 Jumlah kepemilikan motor 

 Jumlah orang bersama ke sekolah. 

 Jarak rumah ke sekolah. 

 Biaya transportasi 

 Waktu perjalanan  

2. Data sekunder  

data sekunderadalahdata yanglebihdulu dikumpulkandari instansi-instansiterkaitdan 

perpustakaan. 

 

Metode Analisis Data 

 Data bangkitan/tarikan pergerkan dan variabel tata guna lahan yang telah diperoleh dari 

survei primer dan survei sekunder dimasukkan ke dalam tabulasi dengan ketentuan: 

1. Variabel terikat/tak bebas (Y) yaitu estimasi biaya perjalanan siswa/i. 

2. Variabel tak terikat/bebas (X) yaitu jenis kelamin (X1), jumlah orang di rumah (X2), 

jumlah orang bekerja di rumah (X3), jumlah orang sekolah di rumah (X4), jumlah 

kepemilikan mobil (X5), jumlah kepemilikan motor(X6), jumlah orang bersama ke 

sekolah (X7), jumlah orang bersama pulang dari sekolah, jarak rumah ke kampus 

(X9),waktu perjalanan ke sekolah (X10) 

Data yang akan diolah berupa data kuantitatif  Uji korelasi, proses kalibrasi dan uji 

model regresi dilakukan dengan bantuan program SPSS Ada 18 parameter perencanaan (Xi) 

sebagai input  data yang akan dianalisis dengan SPSS yang dianggap sebagai variabel 

 bebas (Xi). Dari masing-masing parameter akan diuji apakah parameter  tersebut 

apakah mempunyai korelasi yang kuat terhadap variabel tidak bebas yaitu variabel 

bangkitan/tarikan (Y).  Parameter yang memiliki korelasi tinggi yang akan digunakan dalam 

menentukan permodelan bangktan/tarikan ini. 



The 18 th FSTPT International Symposium, STTD, Lampung, 2015   
 

 

Menentukan Nilai R pada Tiap Hubungan Variabel 
Menurut Young ( 1982:317), ukuran koefisien korelasi (R) dinyatakan sebagai berikut: 

 0,70 s.d 1,00 (baik positif maupun negatif) menunjukkan adanya tingkat  hubungan 

yang tinggi. 

 0,40 s.d < 0,70 (baik positif maupun negatif) menunjukkan adanya tingkat  hubungan 

sustansial. 

 0,20 s.d < 0,40 (baik positif maupun negatif) menunjukkan adanya tingkat  hubungan 

yang rendah. 

 < 0,20 (baik positif maupun negatif) menunjukkan tidak adanya hubungan 

 

Penentuan Jenis Model 

Jenis model bangkitan/tarikan yang akan dipakai dalam kajian ini adalah model 

bangkitan/tarikan perjalanan untuk zona dengan basis wilayahpusat pemerintah. Dengan 

pemodelan transportasinya, untuk model bangkitan/tarikan perjalan digunakan pemodelan 

dengan analisa regresi linier berganda yaitu dengan menggunakan metode Stepwise. 

 

Pemilihan Persamaan Model Yang Optimum 
Persamaan model regresi (untuk model bangkitan tarikan pergerakan) yang optimum 

dari hasil uji model adalah: 

 Persamaan regresi yang tidak memiliki nilai koefesien korelasi tinggi antar variabel 

bebasnya. 

 Tanda aljabar semua koefesien regresinya sesuai dengan logika 

 Niali koefesisen determinasi (R2) yang paling tinggi mendekati 1,000 

 Nilai konstanta regresi (A) yang minimum, 0,000 

 Nilai Standard Error of Estimated mendekati 0,000 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisa Normalitas Data Tiap Variabel 

Uji normalitas data untuk penelitian ini tidak dapat dilakukan dengan uji Chi-Square, 

Kolmogorov Smirnov, Lilliefors, Shapiro Wilk. Uji Normalitas untuk data kualitatif 

dilakukan dengan cara grafik sebagai berikut: 

Uji Normalitas Data Variabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 1.1Rekap Statistik Uji Normalitas Tiap Variabel 
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Sumber : Analisis 
Berdasarkan Grafik Normalitas Perjalanan Pelajar SMP di Kota Padang diatas, 

diperoleh 5 Variabel yang mempunyai sebaran data normal dan 4 variabel yang tidak normal. 

Dengan demikian untuk tahap selanjutnya adalah melakukan uji korelasi terhadap 5 variabel 

tersebut.Yakni :  X3, X4, X6 X9 dan X10. 

 

Uji Korelasi pada SMP di Kota Padang 

Metode ini dimaksudkan untuk melihat hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel tidak bebas dan hubungan antar sesama variabel bebas. Jika korelasi antar sesama 

variabel bebas mempunyai nilai > 0,5 , maka salah satu dari variabel bebas tersebut 

dihapuskan karena sudah saling mewakili satu sama lain. Untuk mengetahui variabel bebas 

apa yang dihapus, maka dilihat hubungan variabel bebas dengan variabel tidak bebasYang 

mempunyai nilai korelasi lebih besar dengan variabel tidak bebas harus dipertahankan.Tabel 

1.2 berikut menampilkan hasil uji korelasi yang disyaratkan. 

Tabel 1.2   Hasil uji korelasi Data Tarikan pelajar SMPN di Kota Padang 

 
Sumber : Analisis 

Pada tabel 1.2  terlihat bahwa keseluruhan nilai kolerasi antar sesama variabel bebas berada 

dibawah 0,5 sehingga keseluruhan variabel dapat dimasukkan dalam permodelan 

 

Analisa Penentuan Model Regresi pada SMP di  Kota Padang 



The 18 th FSTPT International Symposium, STTD, Lampung, 2015   
 

Hasil analisa penentuan model regresi dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini: 

 
  Sumber : Hasil Analis 

Pada  tabel 1.3bahwa model pertama yang diperoleh dengan memasukkan semua variabel 

yang  valid dengan tahap uji kolerasi pada variabel X3, X4, X6, X9 dan X10, setelah itu 

dilakukan analis. Pada model ke 1 koefisien regresi untuk X6 memiliki nilai tanda negatif, 

atau tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan.  Dan selanjutnya pada model ke 2 terdapat 

nilai signifikan > 0,05 yaitu pada X3, dan X4. tersisa variable X9 (jarak rumah ke sekolah) 

dan X10 (waktu perjalanan) yang merupakan variable dengan tingkat signifikansi yang tinggi 

dan dengan model yang terbaik sebesar 0,639. 

PEMBAHASAN HASIL PERMODELAN 

Pembahasan Model Regresi perjalanan pelajar SMP di Kota Padang 

Berdasarkan pembahasan diatas (Tabel 1.3) mengenai model regresi telah ditentukan 

model regresi untuk estimasi biaya transportasi ke sekolah yaitu model yang dihasilkan pada tahap 

ke-3. Beberapa alasan yang menyebabkan model tahap ke-3 yang dipilih adalah sebagai berikut : 

 Meskipun nilai R
2
 (=0,639) yang dihasilkan bukan yang tertinggi, namun tanda regresi peubah 

bebasnya sesuai dengan yang diharapkan (nilai positif/negatif).  

 Nilai Signifikansi Model F Change = 0,00  

 konstanta regresi sebesar 0,256 berarti jika tidak ada kesemua variabel biaya transportasi ke 

sekolah sebesar 0,256. 

 Koefisien X9 sebesar 0.766 berarti setiap bertambah jarak rumah ke sekolah akan menambah 

biaya transportasi ke sekolah sebesar 0,766 x/minggu. 

 Koefisien X10 sebesar 0.055 berarti setiap bertambah waktu perjalanan ke sekolah akan 

menambah biaya transportasi ke sekolah sebesar 0.055 x/minggu. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
kesimpulan 

 Faktor – faktor yang mempengaruhi biaya transportasi (Y) siswa SMPN di Kota 

Padang adalah jauhnya jarak rumah ke sekolah (X9) dan lamanya waktu perjalanan 

(X10). 

 Model tarikan pergerakan siswa SMP di Kota Padang  adalah Y = 0,639 + 0,766x9 + 

0,055x10 dengan nilai R
2
 = 0,639.  
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Saran  

Kebijakan pemerintah dalam hal manajemen transportasi perkotaan perlu ditinjau 

kembali dalam rangka mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, 

lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan transportasi lainnya, 

menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan 

dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan 

biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Dan juga menggunakan sistem zona asal 

transportasi guna memusatkan daerah-daerah yang memilki bangkitan dan tarikan besar 

dalam sekolah. 
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