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ABSTRAKSI 

Penelitian ini didasarkan pada pilihan moda transportasi bagi pekerja migran di 

Kabupaten Jombang. Pekerja migran yang dihadapkan pada pilihan antara moda 

transportasi umum (bus dan kereta api) maupun transportasi pribadi (sepeda motor) 

yang memiliki perbedaan satu sama lain seperti tingkat kenyamanan, keamanan, 

waktu perjalanan, waktu pelayanan, biaya ongkos dan mobilitasnya. Dimana, 

transportasi merupakan urat nadi bagi pembangunan suatu wilayah. Karena untuk 

melancarkan arus manusia, barang maupun informasi sebagai penunjang 

tercapainya pengalokasian sumber-sumber perekonomian secara optimal. Tidak 

hanya itu, pilihan transportasi juga akan mempengaruhi perekonomian dan 

sosialisasi masyarakat. Untuk itu jasa transportasi harus cukup tersedia secara 

merata dan terjangkau daya beli masyarakat. Dalam kaitan itulah, maka 

perkembangan perekonomian suatu kota sangat dipengaruhi oleh perkembangan 

sistem transportasi di daerah tersebut. Penelitian ini ingin mengetahui hubungan 

antara pendapatan pekerja dengan pilihan transportasi yang akan digunakan ke 

tempat bekerja dan faktor yang mempengaruhi pekerja dalam memilih moda 

transportasi yang akan digunakan ke tempat bekerja. Metode penelitian ini bersifat 

deskriptif kuantitatif, yaitu dimana data dari variabel yang diperoleh dari kelompok 

subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis serta 

menekankan penelitian ini pada data-data numeric (angka) yang diolah dengan 

metode statistika. Dalam penelitian ini responden yang digunakan adalah pekerja 

migran asal Kabupaten Jombang. Hasil penelitian diperoleh bahwa variabel 

pendidikan dan jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap pemilihan moda 

transportasi. 

Kata kunci: Pilihan Transportsi 



 

ABSTRACK 

 

The study was based on alternative modes of transportation for migrant workers in 

Jombang district. Migrant workers are faced with the choice between public 

transportation modes (buses and trains) or private transportation (motorcycles) who 

have each other’s differences such a level of comfort, safety, travel time, service 

time, cost and mobility costs. Where, transportation is the lifeblood for the 

development of a region. Due to smooth the flow of people, goods or information to 

support the achievement of economic resource allocation maximally. Not only that, 

the choice of transport will also affect the economy and community outreach. For 

that transportation services should be available equally and fairly affordable 

purchasing power. In that regard, the development of the economy of a city heavily 

influenced by the development of the transport system in the area. This study wants 

to find out the relationship between income workers with transportation options that 

used to work place and factors affecting workers in choosing a mode of 

transportation that will be used to work place. This methods research is descriptive 

quantitative, which is where the data from the variables obtained from a group of 

subjects studied and isn’t intended to test the hypothesis as well as this study 

emphasizes the numerical data are processed with statistical methods. In this study 

respondents used were migrant workers from Jombang. The result showed that the 

variables of education and gender significantly influence selection of transportation 

mode. 

Keywords: Transportation Options 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jombang merupakan Kabupaten yang terletak di tengah Provinsi Jawa Timur, 

dengan jumlah penduduk 1.290.335 jiwa yang terdiri dari 649.350 laki-laki dan 

640.985 perempuan (BPS Kabupaten Jombang 2012). Kabupaten ini berjarak 79 km 

dari Barat Daya Kota Surabaya. Kota Surabaya merupakan Kota tujuan bagi 

sebagian besar pekerja migran asal Kabupaten Jombang. Karena Kota Surabaya 

merupakan Ibu Kota dari Provinsi Jawa Timur, selain itu juga memiliki UMK (Upah 

Minimum Kabupaten/Kota) tertinggi di Provinsi Jawa Timur dan jenis pekerjaannya 

lebih bervariasi. Oleh sebab itu, banyak orang dari daerah diluar Surabaya seperti 

Jombang dan sekitarnya berbondong-bondong untuk bekerja di Kota Surabaya 

sebagai pekerja migran.  

Pekerja migran itu sendiri merupakan orang yang berpindah dari suatu daerah 

ke daerah lain dengan menggunakan transportasi tertentu dan dalam jangka waktu 

tertentu. Penyebab terjadinya seseorang menjadi pekerja migran yaitu, kurangnya 

lapangan pekerjaan dan rendahnya gaji di daerah asalnya (Kabupaten Jombang). 

Pekerja migran juga dapat dibagi menurut jenisnya, yaitu: pekerja formal (PNS, 

pegawai kantor, buruh pabrik, dan lain-lain) dan pekerja informal (pedagang kaki 

lima, buruh tani, dan lain-lain). 
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Berikut ini adalah Peringkat 10 Teratas Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa 

Timur 2014. 

Tabel. 1.1 : UMK Jawa Timur Tahun 2014 

No. Kota/Kabupaten UMK 2014 

1. Kota Surabaya Rp 2.200.000 

2. Kab. Gresik Rp 2.195.000 

3. Kab. Pasuruan Rp 2.190.000 

4. Kab. Sidoarjo Rp 2.190.000 

5. Kab. Mojokerto Rp 2.050.000 

6. Kab. Malang Rp 1.635.000 

7. Kota Malang Rp 1.587.000 

8. Kota Batu Rp 1.580.037 

9. Kab. Jombang Rp 1.500.000 

10. Kab. Probolinggo Rp 1.353.750 

Sumber: BPS Jatim 2014 

Pada tabel.1.1 Kota Surabaya merupakan kota yang menetapkan UMK 

tertinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di Jawa Timur yaitu sebesar Rp 

2.200.000. Sedangkan untuk Kabupaten Jombang berada pada urutan kesembilan 

dengan jumlah UMK sebesar Rp 1.500.000. Upah yang tinggi itu merupakan faktor 
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yang membuat sebagian besar penduduk di Jawa Timur terutama penduduk 

Kabupaten Jombang memilih untuk bekerja di Kota Surabaya, selain karena faktor 

upah juga dikarenakan jarak antara kota Surabaya dengan Kabupaten Jombang 

yang dekat yaitu sekitar kurang lebih 80 km. Orang–orang inilah yang biasanya 

disebut sebagai pekerja migran. 

Berkaitan dengan hal diatas, terdapat permasalahan yang muncul adalah 

pemilihan moda yang terjadi sebagai akibat adanya kebutuhan akan pergerakan dan 

pergerakan terjadi karena adanya proses pemenuhan kebutuhan. Pemenuhan 

kebutuhan merupakan kegiatan yang biasanya harus dilakukan setiap hari, misalnya 

pemenuhan kebutuhan akan pekerjaan seperti halnya sebagai pekerja migran, 

dimana tidak semua kebutuhan tersebut tersedia disekitar tempat tinggal tetapi 

biasanya tersebar secara heterogen sesuai dengan tata guna lahannya, sehingga 

memerlukan pergerakan baik tanpa moda transportasi (jarak pendek antara 1 – 2 

km) maupun dengan moda transportasi (jarak sedang – jauh). Sedangkan jenis 

moda transportasi yang digunakan juga sangat beragam seperti kendaraan pribadi 

atau umum.  

Pada saat ini, moda transportasi yang sering dan banyak digunakan oleh 

pekerja migran adalah kendaraan pribadi (sepeda motor) dan kendaraan umum 

(kereta api dan bus). Transportasi adalah urat nadi bagi pembangunan suatu 

wilayah. Karena untuk melancarkan arus manusia, barang maupun informasi 

sebagai penunjang tercapainya pengalokasian sumber-sumber perekonomian 

secara optimal. Tidak hanya itu, pilihan transportasi juga akan mempengaruhi 

perekonomian dan sosialisasi masyarakat. Untuk itu jasa transportasi harus cukup 

tersedia secara merata dan terjangkau daya beli masyarakat.  
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Dalam  kaitan  itulah,  maka  perkembangan  perekonomian suatu  kota sangat 

dipengaruhi oleh perkembangan sistem transportasi di daerah tersebut. Suatu 

sistem transportasi haruslah berjalan baik sepanjang waktu karena semakin  

meningkatnya  kegiatan  penduduk  suatu  daerah,  maka  semakin meningkat pula 

pergerakan manusia, barang dan  jasa, sehingga kebutuhan utamanya di daerah 

perkotaan yang didominasi oleh angkutan umum. 

Adapun permasalahan dalam moda transportasi darat yaitu masih kecilnya 

penggunaan moda transportasi umum (kereta api dan bus) dibandingkan kendaraan 

pribadi (sepeda motor). Dimana, rendahnya pengguna moda transportasi umum 

terkait dengan tingkat kenyamanan pelayanan dan ketepatan waktu. Permasalahan 

lain yang dihadapi sektor transportasi darat adalah rendahnya kapasitas jalan 

dibandingkan dengan volume lalu lintas, sehingga mengakibatkan terjadinya 

kemacetan. Munculnya permasalahan tersebut disebabkan oleh faktor lain, seperti: 

ringannya DP (Down Payment) saat membeli sepeda motor, sehingga banyak orang 

lebih memilih membeli sepeda motor daripada menggunakan kereta api dan bus.  

Pada saat ini saja jumlah kendaraan bermotor di Jawa Timur mencapai 

12.504.207 unit yang terdiri dari 11.104.959 unit sepeda motor, 934.690 unit mobil 

berpenumpang, 20.884 unit bus, 441.945 unit mobil barang dan 1.729 unit 

kendaraan besar. Di Kabupaten Jombang jumlah kendaraan bermotor mencapai 

195.768 unit yang terdiri dari 188.214 unit sepeda motor, 1.134 unit mobil 

berpenumpang, 113 unit bus, 5.669 unit mobil barang dan 638 unit kendaraan besar 

(BPS Jatim 2014). 
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Upaya untuk mengurai kemacetan juga bisa dilakukan dengan cara 

memaksimalkan layanan dan fasilitas moda transportasi umum seperti kereta api 

dan bus serta dibuatnya beberapa ruas jalan layang untuk mengurai kemacetan. 

Terdapat beberapa titik kemacetan sepanjang ruas jalan Provinsi Kabupaten 

Jombang–Kota Surabaya yaitu perlintasan kereta api Peterongan Jombang, 

Perempatan Lampu Merah Mojokerto, Ruas jalan yang mengecil sepanjang Kota 

Mojokerto–Krian dan pertigaan Sepanjang saat akan masuk Kota Surabaya.  

Dimana setiap masyarakat memiliki tempat tujuan yang berbeda maka jarak 

tempuh dan moda transportasi juga bervariasi. Sehingga moda transportasi umum 

dan kendaraan pribadi memiliki peran penting untuk membantu masyarakat dalam 

menjalankan aktifitasnya seperti pekerja migran yang menggunakan moda 

transportasi umum dan kendaraan pribadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari,dan meningkatkan perekonomian serta pembangunan wilayah. 

Dalam pemilihan moda transportasi pada dasarnya ditentukan dengan 

mempertimbangkan salah satu persyaratan pokok, yaitu “pemindahan barang dan 

manusia dilakukan dalam jumlah terbesar dengan jarak terkecil”. Pemilihan 

angkutan massal (kereta api) berorientasi pada kepentingan publik merupakan 

pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan angkutan pribadi (sepeda motor) atau 

bus. Bus memiliki kelebihan yaitu mobilitasnya tinggi yang dapat bergerak kapan 

saja dan mudah untuk dijangkau. Angkutan pribadi seperti sepeda motor memiliki 

beberapa kelebihan yaitu mobilitasnya lebih tinggi dibandingkan kendaraan lain, 

dapat bergerak kapan saja dan mampu menerobos kemacetan. 
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Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai pilihan transportasi bagi pekerja migran guna 

mengetahui transportasi yang dipilih untuk pekerja migran dengan mengangkat judul 

“Analasis Pilihan Transportasi Bagi Pekerja Migran (Studi kasus di Kabupaten 

Jombang)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dideskripsikan pada latar belakang penelitian 

di atas, maka perumusan masalah yang ingin peneliti kemukakan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Apakah terdapat hubungan antara pendapatan pekerja dengan pilihan 

transportasi yang digunakan ke tempat bekerja? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pekerja migran dalam memilih moda 

transportasi antara transportasi umum dan transportasi pribadi? 

 

1.3      Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis hubungan antara pendapatan pekerja dengan pilihan 

transportasi yang digunakan ketempat bekerja. 
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2. Untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi pekerja migran 

dalam memilih moda transportasi antara transportasi umum dan transportasi 

pribadi? 

 

1.4       Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas yang telah dipaparkan, maka manfaat dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti: penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi mengenai 

alat transportasi yang sesuai bagi pekerja migran.  

2. Bagi Praktisi: hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi 

bagi para pembuat kebijakan yang berkaitan dengan masalah transportasi. 

3. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya: penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi kajian ilmiah yang bermanfaat untuk menambah 

wawasan keilmuan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ekonomi Transportasi  

 Merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang berkaitan dengan 

kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan transportasi untuk kebutuhan 

produksi, distribusi dan konsumsi masyarakat. Ekonomi transportasi mengandung 

arti sebagai studi tentang fungsi transportasi dan berbagai aktivitas dari sistem 

ekonomi dan dari organisasi sosial sebagai keseluruhan di negara yang 

bersangkutan. Ekonomi transportasi bertujuan untuk dapat mengerti dan memahami 

fungsi transportasi (Kamaluddin, 2003). 

 

2.1.1 Transportasi 

Transportasi berasal dari kata Latin yaitu transportare, dimana trans berarti 

seberang atau sebelah lain dan portare berarti mengangkut atau membawa. Dengan 

demikian, transportasi dapat diberi definisi sebagai usaha dan kegiatan mengangkut 

atau membawa barang dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Usaha 

transportasi ini, bukan hanya berupa gerakan barang dan orang dari suatu tempat ke 

tempat lain dengan cara dan kondisi yang statis tanpa perubahan, tetapi transportasi 

selalu diusahakan perbaikan dan kemajuannya sesuai dengan perkembangan 

peradapan dan teknologi (Kamaluddin, 2003). Ada berbagai jenis transportasi, 

namun untuk setiap bentuk transportasi itu terdapat empat unsur pokok transportasi 

yaitu jalan, kendaraan, alat angkutan, tenaga penggerak dan terminal. 
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Menurut (Nasution, 2008): Penemuan dua terbesar setelah alphabet (tulisan) 

yang telah membawa kemajuan dalam kebudayaan dan kesejahteraan manusia 

adalah penemuan peralatan transportasi. 

 

2.1.2 Klasifikasi Transportasi 

Transportasi dapat diklasifikasikan menurut macam, moda atau jenisnya 

(modes of transportation) yang dapat ditinjau dari segi barang yang diangkut, dari 

segi geografis transportasi itu berlangsung dan dari sudut teknis serta alat 

angkutannya (Kamaluddin, 2003). 

1. Dari Segi Barang yang Diangkut 

Dari segi barang yang diangkut, transportasi dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

 a. Angkutan Penumpang (passanger) 

 b. Angkutan Barang (goods) 

 c. Angkutan Pos (mail) 

     2. Dari Sudut Geografis  

 Ditinjau dari sudut geografis, transportasi dapat dibagi sebagai berikut: 

 a. Angkutan antar benua: misalnya dari Asia ke Amerika 

b. Angkutan antar kontinental: misalnya dari Perancis ke Swiss dan    

seterusnya sampai ke Timur Tengah  

c. Angkutan antar pulau: misalnya dari Sumatera ke Jawa 

d. Angkutan antar kota: misalnya dari Jakarta ke Bandung  

e. Angkutan antar daerah: misalnya dari Jawa Barat ke Jawa Timur 
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f. Angkutan dalam kota: seperti oplet dan bus di kota-kota Medan, Jakarta, 

Surabaya dan seterusnya. Jenis angkutan ini disebut sebagai intra-city 

transportation atau urban transportation. 

 

 3. Dari Sudut Teknis dan Alat Pengangkutannya 

  Jika dilihat dari sudut teknis dan alat angkutannnya, maka transportasi dapat 

pula dirinci menurut jenisnya sebagai berikut: 

  a. Angkutan jalan raya atau highway transportation (road transportation), 

seperti pengangkutan dengan menggunakan truk, bus dan mobil. 

  b. Pengangkutan rel (rail transportation), yaitu angkutan kereta api, trem 

listrik dan sebagainya. Pengangkutan jalan raya dan rel kadang-kadang 

kedua-duanya digabung dalam golongan yang disebut rail and road 

transportation atau land transportation (transportasi darat). 

  c. Pengangkutan melalui air di pedalaman (inland transportation), seperti 

pengangkutan sungai, kanal, danau dan sebagainya. 

  d. Pengangkutan pipa (pipe line transportation), seperti transportasi untuk 

mengangkut atau mengalirkan minyak tanah, bensin, dan air minum. 

  e. Pengangkutan laut dan samudera (ocean transportation), yaitu angkutan 

dengan menggunakan kapal laut yang mengarungi samudera. 

  f. Pengangkutan udara (transportation by air atau air transportation), yaitu 

pengangkutan dengan menggunakan kapal terbang yang melalui jalan 

udara. 
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2.1.3 Unsur-unsur Transportasi 

1. Jalan atau the way (Kamaluddin, 2003) 

Jalan merupakan suatu kebutuhan yang paling esensial dalam transportasi. 

Tanpa adanya jalan tak mungkin disediakan jasa transport bagi pemakainya. Jalan 

ditujukan dan disediakan sebagai basis bagi alat angkutan untuk bergerak dari suatu 

tempat asal ke tempat tujuannya. Unsur jalan dapat berupa jalan raya, jalan kereta 

api, jalan air dan jalan udara. 

Selanjutnya, jalan itu dapat pula diklasifikasikan menurut jalan alam (natural) 

dan jalan buatan (artificial). Jalan alam merupakan pemberian alam dan karenanya 

tersedia bagi setiap orang tanpa (atau hampir tidak) adanya suatu beban ongkos 

bagi pemakainya, seperti: jalan setapak, sungai, danau dan (jalan) udara. 

Sedangkan jalan buatan adalah jalan yang dibangun melalui usaha manusia secara 

sadar dengan sejumlah dana investasi bagi pembiayaan tertentu untuk membuat 

konstruksinya dan pemeliharaannya. 

 

2. Alat Angkutan atau the Vehicle (Kamaluddin, 2003) 

Kendaraan dan alat angkutan pada umumnya merupakan unsur transpor 

yang penting lainnya. Perkembangan dan kemajuan jalan dan alat angkutan 

merupakan dua unsur yang saling memerlukan atau berkaitan satu sama lainnya. 

Alat angkutan ini dapat dibagi dalam jenis-jenis alat angkutan jalan darat, alat 

angkutan jalan air dan alat angkutan jalan udara. Alat angkutan jalan darat dapat 

berupa gerobak, pedati, bendi, sepeda, sepeda motor, mobil, bus, truk, kereta api, 

trem, dan lain-lain. Alat angkutan melalui air dapat berupa rakit, sampan, kano, kapal 

layar, kapal uap, dan kapal mesin. Sedangkan alat angkutan udara adalah berbagai 

rupa jenis pesawat terbang. 
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3. Tenaga Penggerak atau Motive Power (Kamaluddin, 2003) 

Yang dimaksud dengan tenaga penggerak di sini adalah tenaga atau energi 

yang dipegunakan untuk menarik atau mendorong alat angkutan. Untuk keperluan 

ini dapat dipergunakan tenaga manusia, binatang, tenaga uap, batu bara, BBM, 

tenaga diesel dan tenaga listrik bahkan juga tenaga atom dan tenaga nuklir. 

Penggunaan berbagai rupa tenaga penggerak ini telah semakin berkembang sesuai 

dengan kemajuan dan pemakain teknologinya di negara dan daerah yang 

bersangkutan. 

 

4. Tenaga Pemberhentian atau Terminal (Kamaluddin, 2003) 

Terminal adalah tempat di mana suatu perjalanan transportasi dimulai 

maupun berhenti atau berakhir sebagai tempat tujuannya. Karena itu, terminal 

disediakan berbagai fasilitas pelayanan penumpang, bongkar dan muat dan lain-lain. 

Lebih – lebih lagi untuk terminal yang dibuat seperti stasiun kereta api, stasiun bus, 

bandar udara dan pelabuhan (laut) adalah perlu disediakan jasa-jasa pemakai yang 

pantas dan menyenangkan bagi pemakainya. 

 

2.1.4 Teori tentang Transportasi dan Jenis Moda Transportasi 

Teori  lokasi biaya minimum, bahwa  lokasi  setiap  industri  tergantung  pada 

total  biaya  transportasi  dan  tenaga  kerja  dimana  penjumlahan  keduanya harus  

minimum.  Tempat  dimana  total  biaya  transportasi  dan  tenaga  kerja yang 

minimum  adalah  identik  dengan  tingkat  keuntungan  yang maksimum. Biaya  

transportasi  merupakan  faktor  pertama  dalam menentukan  lokasi, sedangkan 

kedua  faktor  lainnya merupakan  faktor yang dapat  memodifikasi  lokasi. Titik 
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terendah biaya transportasi menunjukkan biaya minimum untuk angkutan bahan 

baku dan distribusi hasil produksi.  

  Teori  lain  mengatakan  mengatakan  bahwa  lokasi  pekerja  sangat 

berpengaruh  terhadap  pemilihan  transportasi  bagi  bagi  konsumen,  makin jauh  

dari  tempat  tinggal  ke  tempat  kerja  maka  konsumen  makin  menjadi suatu  

alasan  kuat  bagi  seorang  pekerja  untuk  menentukan  alat transportasinya. 

 

2.1.4 Permintaan Jasa Transportasi  

Jasa angkutan kota merupakan bagian dari suatu sistem transportasi kota.  

Tingkat  kebutuhan  angkutan  kota  erat  kaitannya  dengan  pola pergerakan  atau  

penyebaran  perjalanan  (trip  distribusi) pengguna jasa angkutan kota (penumpang). 

Kecenderungan masyarakat kota menggunakan kendaraan pribadi dalam  

mengadakan perjalanan  pada  tingkat-tingkat tertentu dapat  menimbulkan  masalah  

transportasi  yang  memerlukan penyelesaian. Salah  satu  cara menurunkan  tingkat  

penggunaan kendaraan pribadi  adalah  meningkatkan  sistem  pelayanan  angkutan  

kota, sehingga pemakai kendaraan pribadi  berkenan  menggunakan  jasa  angkutan  

kota. 

 

2.1.6 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penawaran Transportasi (Nasution, 

2008) 

1. Teknologi yang dipakai mempengaruhi kemampuan atau kinerja sistem 

transportasi tertentu, yaitu dalam hal biaya operasi, kapasitas dan kecepatan. 

2. Perilaku dan tujuan operator (perusahaan angkutan) menentukan strategi 

eksploitasi yang berhubungan dengan kinerja ciri-ciri penawaran dari sistem 
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berjadwal, misalnya transportasi udara dan bus dipengaruhi oleh strategi 

perluasan kapasitas sistem dalam menghadapi permintaan yang meningkat. 

3. Perilaku operator (supplier), yaitu strategi operasi (operating strategies) 

dipengaruhi oleh lingkungan kelembagaan, seperti peraturan yang 

membatasi kebijakan harga, kapasitas dan tipe peralatan. 

4. Perilaku pemakai jasa, seperti ukuran (volume), pembungkusan, persediaan 

dan keteraturan dalam pengiriman barang oleh shipper’s mempengaruhi 

aspek biaya dalam fungsi supply transport. Aspek volume dan biaya 

transportasi juga dipengaruhi oleh perilaku penumpang atau pengendara 

dalam hal pemilihan moda, rute dan kecepatan.  

 

2.1.7 Manfaat Transportasi 

Sementara itu, kegiatan masyarakat sehari–hari bersangkut paut dengan 

produksi barang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan yang beraneka ragam. 

Karena itu manfaat dari transportasi dapat dilihat dari beberapa segi diantaranya 

adalah manfaat: 

1. Manfaat ekonomi (Nasution, 2008) 

Kegiatan ekonomi masyarakat sangat berkaitan dengan produksi, distribusi, 

dan pertukaran kekayaan.Kegiatan tersebut membutuhkan moda transportasi 

dengan tranportasi bahan baku dibawa menuju tempat produksi dan pasar. Selain 

itu, dengan tranportasi pula konsumen datang ke pasar atau tempat pelayanan 

kebutuhan. Sementara itu distribusi barang karena adanya transportasi akan 

berdampak pada beberapa hal yaitu: 

1. Terjadi transaksi penjual dan pembeli 

2. Persediaan barang antar daerah dapat disamakan 
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3. Harga barang antar daerah dapat disamakan 

4. Spesialisasi dalam kegiatan ekonomi dapat dibedakan 

5. Timbul komunikasi dalam perukaran barang antar masyarakat 

 

2. Manfaat Sosial (Nasution, 2008) 

Untuk kepentingan sosial transportasi sangat membantu dalam berbagai 

kemudahan yaitu: pelayanan perorangan atau kelompok, pertukaran atau 

penyampaian informasi dan perjalanan untuk bersantai. 

 

3. Manfaat Kewilayahan (Nasution, 2008) 

Bagi daerah perkotaan, pengangkutan memegang peranan yang sangat 

menentukan. Kota yang baik dapat ditandai, antara lain dengan melihat kondisi 

pengangkutannya. Pengangkutan yang aman dan lancar, selain mencerminkan 

keteraturan kota, juga mencerminkan kelancaran kegiatan perekonomian kota. 

Perwujudan kegiatan pengangkutan yang baik adalah dalam bentuk jaringan jalan 

dengan segala kelengkapannya, yakni rambu lalu lintas, lampu lalu lintas, marka 

jalan, petunjuk jalan, trotoar dan lain-lainnya. 

 

2.1.8 Jenis Alat atau Moda Transportasi 

1. Angkutan Kereta Api (Nasution, 2008) 

Adalah jenis angkutan yang bergerak di atas rel. Kereta api yang diciptakan 

dalam masa revolusi industri merupakan alat angkutan untuk mengangkut barang 

dalam jumlah besar dan jarak jauh. Satu gerbong barang dengan tekanan gandar 18 

ton dapat memuat puluhan ton barang, kereta penumpang mempunyai tempat 

duduk untuk 90 orang dan satu lokomotif memiliki kapasitas sampai 5.000 tenaga 
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kuda. Dalam memberikan pelayanannya, kereta api terdiri atas puluhan gerbong 

atau kereta penumpang yang ditarik oleh beberapa lokomotif, bisa juga mengangkut 

ribuan ton barang atau ratusan penumpang. 

 

2. Angkutan Laut (Nasution, 2008) 

Adalah jenis angkutan yang hampir sama tuanya dengan sejarah manusia. 

Namun, selama ribuan tahun lamanya, pelayaran dilakukan dengan kapal-kapal 

layar yang masih terbatas daya angkut dan jangkauan pelayarannya. Pelayaran 

maju pesat sesudah mesin diesel ditemukan pada abad ke-18. Dalam tahun 1950-

an, kapal bermesin motor diesel telah menggantikan kapal bermesin uap. Sepuluh 

tahun setelah itu, diluncurkan kapal bertenaga nuklir, walaupun belum dioperasikan 

secara penuh untuk komersial karena biayanya masih terlalu mahal. 

Sekarang, dibidang pelayaran beroperasi beberapa jenis kapal, seperti kapal 

penumpang, kapal barang, kapal peti kemas, kapal pengangkut kayu dan kapal 

tangki pengangkut minyak. Selain kapal, unsur angkutan laut yang lain dapat berupa 

pelabuhan, alur pelayaran, peralatan navigasi, serta telekomunikasi yang harus ada 

bagi kelancaran dan keselamatan pelayaran.  

 

3. Angkutan Jalan Raya (Kamaluddin, 2003) 

Transportasi jalan raya merupakan kebutuhan dasar dan fundamental bagi 

kehidupan manusia. Pada dasarnya kebutuhan dasar angkutan itu dapat diisi oleh 

transportasi jalan raya, sedangkan angkutan kereta api, angkutan laut dan angkutan 

udara tidak bisa berdiri sendiri. Berbagai rupa moda transportasi ini tergantung atau 

perlu dilengkapi dengan transportasi jalan raya. 
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Terdapat tiga unsur jalan raya, yaitu: (1) jalan atau jalan raya, (2) kendaraan 

bermotor dan (3) tenaga penggerak. Selain tenaga penggerak dengan berbagai 

macam ragamnya, transportasi jalan raya disebut mempunyai unsur utama 

prasarana dan sarana. Dalam prasarana itu berbentuk jalanan yang dilalui oleh 

kendaraan dan terminal untuk tempat pemberhentian maupun transit bagi 

kendaraan, sedangkan sarana adalah berupa kendaraan pengangkut dalam 

memindahkan/mengangkut orang dan barang dari tempat asal ke tempat tujuan.  

 

4. Angkutan Udara (Kamaluddin, 2003) 

Merupakan alat transportasi yang mutakhir dan tercepat. Angkutan udara 

(pesawat) dapat memenuhi keinginan manusia yang sangat berharap untuk terbang 

di ruang angkasa dan dapat mencapai tempat-tempat yang jauh dalam waktu yang 

sangat cepat. Angkuan udara ini sangat cocok untuk keperluan eksekutif dan 

usahawan yang sibuk, dan keperluan lain-lain yang sangat perlu menghemat waktu 

yang berharga. Disamping itu, angkutan udara juga ideal untuk mengangkut 

komoditi berharga yang ringan dan cepat rusak. Selanjutnya, angkutan udara juga 

dapat menyediakan banyak jasa angkutan tertentu yang tidak dapat disediakan oleh 

transportasi lainnya, seperti pemotretan udara, pengendalian dan pemadaman 

kebakaran hutan, penelitian serta pemetaan udara.  

Sistem ini membentuk jenis gabungan alat angkutan sebagai berikut: 

piggyback, yang merupakan bentuk gabungan antara kereta api dan kendaraan 

bermotor. Bentuk gabungan kereta api dan kapal dinamakan trainshipdan antara 

angkutan motor dengan angkutan laut tercipta bentuk angkutan yang bernama 

fishyback. Bentuk gabungan juga terjadi antara angkutan laut, motor dan kereta api 

dengan angkutan udara. Airtruck ialah gabungan antara kereta api dan angkutan 
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udara, skytrail adalah antara kereta api dan angkutan udara, serta airbarge antara 

angkutan udara dan angkutan laut. 

 

Pemilihan Penggunaan Moda Transportasi tergantung dan ditentukan dari beberapa 

faktor yang ada, antara lain:  

a. Segi pelayanan   

b. Keandalan dalam bergerak   

c. Keselamatan dalam perjalanan   

d. Biaya   

e. Jarak Tempuh   

f. Kecepatan gerak   

g. Keandalan 

h.Keperluan 

i. Fleksibilitas 

j. Tingkat Polusi 

k. Penggunaan bahan bakar 

l. dan lain-lain 

 

Masing-masing moda transportasi memiliki ciri-ciri operasional yang 

berlainan yaitu dalam hal: 

1. Kecepatan gerak, menunjukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk 

bergerak antara dua lokasi 

2. Tersedianya pelayanan, menyangkut kemampuan untuk menyelenggarakan 

hubungan antara dua lokasi 

3. Pengoperasian yang diandalkan (dependability of operations), menunjukkan 

perbedaan-perbedaan yang terjadi antara kenyataan dan jadwal yang 

ditentukan. 

4. Kemampuan (capability), merupakan kemampuan untuk dapat menangani 

segala bentuk dan keperluan akan angkutan. 

5. Frekuensi adalah banyaknya gerakan atau hubungan yang dijadwalkan. 
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Menurut Nasution (2008), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

perkembangan transportasi dimasa yang akan datang, seperti kondisi ekonomi, letak 

geografis, politik, dan lainnya.  

a. Ekonomi  

Alasan ekonomi biasanya merupakan dasar dari dikembangkannya sistem 

transportasi, dengan tujuan utama untuk mengurangi biaya produksi dan distribusi 

serta untuk mencari sumber daya alam dan menjangkau pasar yang lebih luas. 

b. Geografi  

Alasan dikembangkannya sistem transportasi pada awalnya adalah untuk 

mengatasi keadaan alam setempat dan kemudian berkembang dengan upaya untuk 

mendekatkan sumber daya dengan pusat produksi dan pasar. Pada alasan yang 

pertama, terdapat beberapa sistem transportasi yang dikembangkan secara spesifik 

pada beberapa daerah khusus untuk mengatasi rintangan pada daerah tersebut, 

misalnya sistem transportasi kereta gantung di daerah pegunungan. 

c. Politik 

Alasan dikembangkannya suatu sistem transportasi secara politik adalah 

untuk menyatukan daerah-daerah dan mendistribusikan kemakmuran ke seluruh 

pelosok suatu negara tertentu, pemerataan kemajuan sosial, ekonomi dan budaya. 

Misalnya dengan dibangunnya beberapa jalan utama di Sumatera (trans-Sumatera) 

atau Kalimantan (trans-Kalimantan). 

d. Pertahanan dan Keamanan 

Untuk keperluan pembela diri dan menjamin terselenggaranya pergerakan 

dan akses yang cepat ke tempat-tempat strategis, misalnya daerah perbatasan 

negara, pusat-pusat pemerintahan atau instalasi penting lainnya. 
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e. Teknologi 

Adanya penemuan-penemuan teknologi baru tentu akan mendorong 

kemajuan di keseluruhan sistem transportasi. Misalnya ditemukannya mesin uap 

atau mesin bakar, serta komputer yang juga sangat berpengaruh terhadap bidang 

transportasi. 

f. Kompetisi 

Dengan adanya persaingan, baik antar moda maupun dalam bentuk lainnya, 

seperti pelayanan, material, dan lain-lain, secara tidak langsung akan mendorong 

perkembangan sistem transportasi dalam rangka memberikan pilihan dan layanan 

yang terbaik. Contoh dari pengaruh ini adalah adanya kompetisi antara angkutan 

jalan dengan angkutan kereta antara Jakarta-Surabaya, yang masing-masing akan 

mengembangkan jaringan jalan tol dan kereta api cepat yang menghubungkan 

kedua daerah tersebut. 

g. Urbanisasi  

Dengan makin meningkatnya arus urbanisasi, maka pertumbuhan kota-kota 

akan semakin meningkat dan dengan sendirinya, kebutuhan jaringan transportasi 

untuk menampung pergerakan warga kotanya pun akan semakin meningkat pula. 

Contoh akibat dari perkembangan di bidang ini adalah dengan mulai dipikirkannya 

pembangunan beberapa sistem angkutan umum massal di beberapa kota 

metropolitan di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan lain-lain. 
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Selain itu ada pula Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemilihan moda 

transportasi umum.Pemilihan moda transportasi umum dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yaitu:  

1. Tingkat Pendapatan  

Perjalanan yang dilakukan oleh penumpang kendaraan transportasi umum 

dapat dibedakan untuk golongan yang tidak mempunyai pilihan moda (captive) dan 

untuk golongan yang mempunyai pilihan moda yaitu menggunakan kendaraan 

pribadi atau kendaraan umum (choice).Golongan penumpang ini pada dasarnya 

tergolong pada tingkat pendapatan tinggi, yang umumnya mempunyai kendaraan. 

Presentase penumpang yang tidak mempunyai pilihan (captive) seharusnya lebih 

rendah dibandingkan dengan golongan penumpang dengan tingkat pendapatan 

rendah. 

Dari keterangan diatas dapat dikatakan bahwa pendapatan juga sangat 

berpengaruh terhadap tingkat ekonomi seseorang. Apabila  seseorang mempunyai  

pendapatan  yang  tinggi,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  tingkat ekonominya  

tinggi  juga.  

 

2. Waktu Perjalanan 

Menyatakan lama waktu untuk melakukan perjalanan, yang didalamnya 

mengandung sub faktor ketepatan waktu sampai tujuan, kelancaran selama 

perjalanan dan bebas melakukan perjalanan kapan saja. Rasio waktu perjalanan 

dengan menggunakan kendaraan angkutan umum dan kendaraan pribadi akan 

mempengaruhi pemilihan moda angkutan. Penumpang lebih cenderung memilih 

moda angkutan yang memerlukan waktu tersingkat untuk sampai pada tempat 

tujuan. Makin tinggi rasio waktu perjalanan tersebut, maka akan makin sedikit 
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penumpang yang tertarik pada angkutan kendaraan umum. Salah satu yang 

berperan penting dalam waktu perjalanan yaitu dengan adanya jalan raya dan 

fungsinya dikelompokkan sebagai berikut:  

1. Jalan Arteri 

jalan yang melayani lalu lintas khususnya melayani angkutan jarak jauh 

dengan kecepatan rata-rata tinggi serta jumlah akses yang dibatasi. 

2. Jalan Kolektor 

jalan yang melayani lalu lintas terutama terutama melayani angkutan 

jarak sedang dengan kecepatan rata-rata sedang serta jumlah akses 

yang masih dibatasi. 

3. Jalan Lokal 

jalan yang melayani angkutan setempat terutama angkutan jarak pendek 

dan kecepatan rata-rata rendah serta akses yang tidak dibatasi. 

4. Volume Lalu lintas 

Volume lalu lintas menunjukkan jumlah kendaraan yang melintasi satu 

titik pengamatan dalam satu satuan waktu (hari, jam, menit). Volume lalu 

lintas yang tinggi membutuhkan lebar perkerasan jalan lebih besar 

sehingga tercipta kenyamanan dan keamanan dalam berlalu lintas. 

Sebaliknya jalan yang terlalu lebar untuk volume lalu lintas rendah 

cenderung membahayakan karena pengemudi cenderung 

mengemudikan kendaraannya pada kecepatan yang lebihtinggi 

sedangkan kondisi jalan belum tentu memungkinkan. Disamping itu juga 

mengakibatkan peningkatan biaya pembangunan jalan yang tidak pada 

tempatnya atau tidak ekonomis.   
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3. Waktu Pelayanan 

Rasio waktu pelayanan adalah perbandingan antara waktu pelayanan yang 

diperlukan oleh kendaraan angkutan umum dan yang diberikan oleh kendaraan 

pribadi. Rasio waktu pelayanan pada dasarnya sama dengan rasio waktu 

perjalanan. Makin tinggi rasio waktu pelayanan, maka makin sedikit penumpang 

yang tertarik pada angkutan kendaraan umum. Selain itu juga merujuk kepada 

fasilitas yang tersedia selama dalam perjalanan, misalnya perlindungan dari cuaca, 

tersedianya fasilitas AC, tempat duduk yang nyaman, privasi dari orang lain (yaitu 

kebebasan untuk melakukan segala sesuatu selama perjalanan) dan suasana 

tenang selama perjalanan. 

 

4. Biaya Perjalanan 

Meliputi biaya langsung yang dikeluarkan untuk melakukan perjalanan, 

misalnya biaya bahan bakar minyak dan ongkos untuk angkutan umum, biaya parkir 

kendaraan, dan lain-lain. Rasio biaya perjalanan dengan menggunakan kendaraan 

angkutan umum dan kendaraan pribadi juga akan mempengaruhi pemilihan moda 

angkutan. Penumpang cenderung memilih moda angkutan yang murah. Makin tinggi 

rasio biaya perjalanan, maka akan sedikit penumpang yang memilih kendaraan 

angkutan umum. 
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2.2 Teori Migrasi  

2.2.1  Pengertian Migrasi 

Menurut Todaro (1995), migrasi merupakan proses selektif yang 

mempengaruhi masing-masing individu dengan karakteristik ekonomi, sosial, 

pendidikan dan demografi tertentu yang tidak hanya antara satu bangsa dengan 

bangsa yang lain dan antara wilayah satu dengan wilayah yang lain, tetapi juga di 

dalam wilayah geografis dan penduduk tertentu.  

Sifat dasar model migrasi Todaro bermula dari asumsi bahwa migrasi pada 

pokoknya merupakan fenomena ekonomi, yang bagi pendatang (migran) individual 

dapat merupakan keputusan yang benar-benar rasional. Maka postulat model 

Todaro menyatakan bahwa migrasi berlangsung sebagai respon adanya perbedaan 

antara kota dan desa di dalam perolehan penghasilan yang diharapkan daripada 

yang aktual. Premis fundamental Todaro adalah bahwa kaum pendatang 

menanggap berbagai kesempatan pasar tenaga kerja tersedia bagi mereka, seperti 

layaknya antara sektor desa dan sektor kota dan memilih salah satu yang dapat 

memenuhi apa yang diharapkan dari migrasi. Hasil yang diharapkan di ukur dengan 

(1) perbedaan pendapatan riil antara bekerja di desa dan bekerja di kota (2) 

probabilitas pendatang baru memperoleh pekerjaan di kota.  

Intinya teori Todaro berasumsi bahwa para anggota angkatan kerja, baik 

yang aktual maupun yang potensial memperbandingkan pendapatan yang mereka 

harapkan selama cakrawala waktu tertentu di sektor kota (yaitu perbedaan hasil 

returns) dan biaya migrasi dengan rata-rata pendapatan di desa yang tetap dan 

bermigrasi jika keuntungan lebih besar atau melampaui biaya cost-nya. 
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2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Migrasi 

Menurut Todaro (1995), berikut inimerupakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi migrasi: 

1. Faktor-faktor sosial, yang meliputi keinginan para pendatang melepaskan diri 

dari kendala tradisional pada organisasi-organisasi sosial 

2. Faktor-faktor fisik, yang meliputi iklim dan bencana-bencana meteorologis 

seperti banjir dan kekeringan.  

3. Faktor-faktor demografi, yang meliputi menurunnya angka kematian dan 

bersamaan dengan itu meningginya tingkat pertumbuhan penduduk di desa 

4. Faktor-faktor kebudayaan, yang meliputi terjaminnya hubungan keluarga 

besar (extended family) di kota dan daya tarik gemerlapnya lampu-lampu 

kota besar 

5. Faktor-faktor komunikasi, sebagai akibat dari sarana transportasi yang lebih 

baik, sistem pendidikan yang berorientasi kota dan pengaruh modern media 

radio, televisi, bioskop, surat kabar dan majalah. 
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2.2.3 Karakteristik Model Migrasi Todaro 

1. Migrasi didorong terutama oleh timbangan ekonomi yang rasional mengenai 

relatif manfaat dan biayanya, umumnya dari segi keuangan, disamping juga 

segi kejiwaan. 

2. Keputusan melakukan migrasi lebih didasarkan pada pendapatan yang 

diharapkan daripada perbedaan upah riil dari kota-desa, dimana diferensial 

yang diharapkan ditentukan oleh interaksi dua variabel, diferensial upah kota 

desa dan probabilitas sukses mendapatkan lowongan pekerjaan di sektor 

kota. 

3. Probabilitas memperoleh pekerjaan di kota berkaitan sebaliknya dengan 

tingkat pengangguran di kota. 

4. Tingkat migrasi dimana tingkat pertumbuhan kesempatan kerja di kota 

berlebihan tidak hanya mungkin tetapi juga rasional dan bahkan perbedaan 

pendapatan yang dihadapkan antara kota dan desa demikian besar. Tingkat 

pengangguran kota yang tinggi, dengan demikian merupakan akibat yang 

tidak dapat dihindarkan dari ketidakseimbangan yang serius dalam 

kesempatan-kesempatan ekonomi antara kota dan desa di negara-negara 

kurang berkembang. 

 

Ada 4 faktor yang menyebabkan orang mengambil keputusan untuk 

melakukan migrasi, yaitu:  

1. Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal  

2. Faktor-faktor yang terdapat di tempat tujuan  

3. Rintangan-rintangan yang menghambat  

4. Faktor-faktor pribadi  
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Di setiap tempat asal ataupun tujuan, ada sejumlah faktor yang menahan 

orang untuk tetap tinggal di situ, dan menarik orang luar untuk pindah ke tempat 

tersebut, ada sejumlah faktor negatif yang mendorong orang untuk pindah dari 

tempat tersebut, dan sejumlah faktor netral yang tidak menjadi masalah dalarn 

keputusan untuk migrasi. Selalu terdapat sejumlah rintangandalam keadaan-

keadaan tertentu yang tidak seberapa beratnya, tetapi dalam keadaan lain dapat 

diatasi. Rintangan-rintangan itu antar lain adalah mengenai jarak, walaupun 

rintangan "jarak" ini meskipun selalu ada, tidak selalu menjadi faktor penghalang. 

Rintangan-rintangan tersebut mempunyai pengaruh yang berbeda-beda 

pada orang-orang yang mau pindah.Ada orang yang memandang rintangan-

rintangan tersebut sebagai hal sepele, tetapi ada juga yang memandang sebagai hal 

yang berat yang menghalangi orang untuk pindah.Sedangkan faktor dalam pribadi 

mempunyai peranan penting karena faktor-faktor nyata yang terdapat di tempat asal 

atau tempat tujuan belum merupakan faktor utama, karena pada akhirnya kembali 

pada tanggapan seseorang tentang faktortersebut, kepekaan pribadi dan 

kecerdasannnya. 

 

2.2.4 Proses Migrasi Penduduk dari Asal ke Daerah Tujuan 

1. Dalam memilih daerah tujuan para migran cenderung memilih daerah yang 

terdekat dengan daerah asal. 

2. Kurangnya kesempatan kerja di daerah asal dan adanya kesempatan kerja di 

daerah tujuan merupakan salah satu alasan seseorang melaksanakan 

mobilitas penduduk. 
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3. Informasi yang positif dari sanak saudara, kerabat tentang daerah tujuan 

merupakan sumber informasi yang penting dalam pengambilan keputusan 

seseorang untuk bermigrasi. 

4. Informasi yang negatif yang datang dari daerah tujuan, menyebabkan orang 

enggan untuk bermigrasi.  

5. Makin besar pengaruh daerah perkotaan terhadap seseorang, makin tinggi 

frekuensi mobilitas orang tersebut. 

6. Makin tinggi pendapatan seseorang, makin tinggi frekuensi mobilitas orang 

tersebut. 

7. Seseorang akan memilih daerah tujuan dimana terdapat sanak saudara atau 

kenalan yang berada di daerah tersebut. 

8. Migrasi masih akan terjadi apabila di suatu daerah ada bencana alam. 

9. Orang yang berumur muda dan belum berumah tangga lebih banyak 

mengadakan mobilitas daripada orang yang berusia lanjut. 

10. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, makin banyak melaksanakan 

mobilitas penduduk. 
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2.3 Perilaku Konsumen 

2.3.1  Pengertian Perilaku Kosumen 

Menurut Nugroho (2008) Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung 

terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk atau jasa, 

termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini. The 

American Marketing Association mendefinisikan perilaku konsumen sebagai berikut:  

“Perilaku konsumen merupakan interaksi dinamis antara afeksi dan kognisi, 

perilaku dan lingkungannya dimana manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam 

hidup mereka….(American Marketing Association)”. 

Dari definisi tersebut di atas terdapat 3 (tiga) ide penting, yaitu: (1) perilaku 

konsumen adalah dinamis; (2) hal tersebut melibatkan interaksi antara afeksi dan 

kognisi, perilaku dan kejadian di sekitar; serta (3)hal tersebut melibatkan pertukaran. 

Perilaku Konsumen adalah Dinamis, berarti bahwa perilaku seseorang 

konsumen, grup konsumen, ataupun masyarakat luas selalu berubah dan bergerak 

sepanjang waktu. Perilaku Konsumen Melibatkan Pertukaran, merupakan hal 

terakhir yang ditekankan dalam definisi perilaku konsumen yaitu pertukaran di antara 

individu.   

Menurut Putong (2005), Teori Perilaku Konsumen pada dasarnya 

menjelaskan bagaimana konsumen mendayagunakan sumber daya yang ada (uang) 

dalam rangka memuaskan keinginan atau kebutuhan dari suatu atau beberapa 

produk. 
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2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Kosumen  

Perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan 

pribadi (Nugroho, 2008): 

1. Faktor Kebudayaan 

Menurut Nugroho, 2008, Kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling 

dasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Bila makhluk-makhluk lainnya 

bertindak berdasarkan naluri, maka perilaku manusia umumnya dipelajari. 

a. Subbudaya (subculture)  

Setiap kebudayaan terdiri dari sub-sub budaya yang lebih kecil yang 

memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk para 

anggotanya. Sub budaya dapat dibedakan menjadi empat jenis: Kelompok 

nasionalisme, kelompok keagamaan, kelompok ras dan area geografis. 

b. Kelas Sosial  

Kelas-kelas sosial adalah kelompok-kelompok yang relatif homogen dan 

bertahan lama dalam suatu masyarakat, yang tersusun secara hierarki dan 

keanggotaannya mempunyai nilai, minat dan perilaku yang serupa. 

 

2. Faktor Sosial (Nugroho, 2008) 

Kelompok Referensi 

Kelompok referensi seseorang terdiri dari seluruh kelompok yang 

mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau 

perilaku seseorang. Beberapa diantaranya adalah kelompok-kelompok 

primer, yang dengan adanya interaksi yang cukup berkesinambungan, 

seperti keluarga, teman, tetangga dan teman sejawat. Kelompok-kelompok 

sekunder, yang cenderung lebih resmi dan yang mana interaksi yang terjadi 
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kurang berkesinambungan. Kelompok yang seseorang ingin menjadi 

anggotanya disebut kelompok aspirasi. Sebuah kelompok diasosiatif 

(memisahkan diri) adalah sebuah kelompok yang nilai atau perilakunya tidak 

disukai oleh individu. 

a. Keluarga  

Terdapat keluarga dalam kehidupan pembeli, yaitu keluarga orientasi (family  

of  orientation) yang  terdiri  dari  orang  tua  dan  saudara kandung.  Dari 

orang tua seseorang mendapatkan orientasi terhadap agama, politik, dan 

ekonomi serta rasa ambisi pribadi, harga diri dan cinta. Pengaruh yang lebih 

langsung terhadap perilaku pembelian setiap hari adalah keluarga prokreasi 

(family of procreation) terdiri dari pasangan dan anak-anak. 

b. Peran dan Status  

Seseorang umumnya berpartisipasi dalam banyak kelompok keluarga, klub, 

organisasi. Kelompok sering menjadi sumber informasi penting dan 

membantu mendefinisikan norma perilaku. Posisi  seseorang  dalam  tiap  

kelompok  di  mana ia  menjadi anggota  berdasarkan  peran  dan  status. 

Peran (role) terdiri dari kegiatan yang diharapkan dapat dilakukan seseorang. 

Setiap peran menyandang status. 

 

3. Faktor Pribadi (Nugroho, 2008) 

Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Faktor 

pribadi meliputi umur dan tahapan dalam siklus hidup pembeli, pekerjaan dan 

keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri serta gaya hidup dan nilai.  

a. Umur dan Tahapan dalam Siklus Hidup  
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Konsumsi seseorang juga dibentuk oleh tahapan siklus hidup keluarga. 

Beberapa penelitian terakhir telah mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam 

siklus hidup psikologis. Orang-orang dewasa biasanya mengalami perubahan 

atau transformasi tertentu pada saat mereka menjalani hidupnya.  

b. Pekerjaan  

Para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok-kelompok pekerja yang 

memiliki minat di atas rata-rata terhadap produk dan jasa tertentu. 

c. Keadaan Ekonomi 

Yang dimaksud dengan keadaan ekonomi seseorang adalah terdiri dari 

pendapatan yang dapat dibelanjakan (tingkatnya, stabilitasnya dan polanya), 

tabungan dan hartanya (termasuk presentase yang mudah dijadikan uang), 

kemampuan untuk meminjam dan sikap terhadap mengeluarkan lawan 

menabung. 

d. Gaya Hidup dan Nilai  

Gaya hidup seseorang adalah pola hisup di dunia yang diekspresikan oleh 

kegiatan, minat dan pendapat seseorang. Gaya hidup menggambarkan 

“seseorang secara utuh” dengan lingkungannya. Gaya hidup juga 

mencerminkan sesuatu dibalik kelas sosial seseorang. 

e. Kepribadian dan Konsep Diri  

Setiap orang mempunyai karakteristik pribadi yang mempengaruhi perilaku 

pembeliannya. Yang dimaksudkan dengan kepribadian (personality), adalah 

sekumpulan sifat psikologis manusia yang menyebabkan respons yang relatif 

konsisten dan tahan lama terhadap rangsangan lingkungan (termasuk 

perilaku pembelian). Kepribadian juga dapat menjadi variabel yang berguna 

dalam menganalisis pilihan merek konsumen. 
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2.4 Teori Konsumsi 

1. Teori Konsumsi John Maynard Keynes  

Dalam  teorinya  Keynes  mengandalkan  analisis  statistik,  dan  juga 

membuat  dugaan-dugaan  tentang  konsumsi  berdasarkan  introspeksi  dan 

observasi  casual.  Pertama  dan  terpenting  Keynes  menduga  bahwa, 

kecenderungan mengkonsumsi marginal  (marginal  propensity  to  consume) jumlah  

yang  dikonsumsi  dalam  setiap  tambahan  pendapatan  adalah  antara  nol dan  

satu.  Kecenderungan mengkonsumsi marginal adalah krusial bagi rekomendasi 

kebijakan Keynes untuk menurunkan pengangguran yang kian meluas. Kekuatan 

kebijakan fiskal, untuk mempengaruhi perekonomian seperti ditunjukkan oleh 

pengganda kebijakan fiskal muncul dari umpan balik antara pendapatan dan 

konsumsi.  

Kedua, Keynes menyatakan bahwa rasio konsumsi terhadap pendapatan, 

yang disebut kecenderungan mengkonsumsi rata – rata (avarage prospensity to 

consume), turun ketika pendapatan naik.  Ia  percaya  bahwa  tabungan  adalah 

kemewahan,  sehingga  ia  barharap  orang  kaya  menabung dalam proporsi yang 

lebih tinggi dari pendapatan mereka ketimbang si miskin.  

Ketiga, Keynes berpendapat bahwa pendapatan merupakan determinan 

konsumsi yang penting dan tingkat bunga tidak memiliki peranan penting. Keynes 

menyatakan bahwa pengaruh tingkat bunga terhadap konsumsi hanya sebatas teori. 

Kesimpulannya bahwa pengaruh jangka pendek dari tingkat bunga terhadap 

pengeluaran individu dari pendapatannya bersifat sekunder dan relatif tidak penting. 

Berdasarkan tiga dugaan ini, fungsi konsumsi Keynes sering ditulis sebagai 

berikut. 

C = C + cY,          C > 0, 0 < c < 1  
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Keterangan:  

C = konsumsi  

Y = pendapatan disposebel 

C = konstanta  

c = kecenderungan mengkonsumsi marginal  

(Mankiw,N.G, 2003) 

2. Teori Konsumsi dengan Hipotesis Pendapatan Permanen (Milton Friedman)  

Teori dengan hipotesis pendapatan permanen dikemukakan oleh Milton 

Friedman. Menurut teori ini pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi 2 

yaitu pendapatan permanen (permanent income) dan pendapatan sementara 

(transitory income). Pengertian dari pendapatan permanen adalah:  

1. Pendapatan yang selalu diterima pada setiap periode tertentu dan 

dapat diperkirakan sebelumnya, misalnya pendapatan dari gaji, upah.   

2. Pendapatan yang diperoleh dari semua faktor yang menentukan 

kekayaan seseorang (yang menciptakan kekayaan).   

 Milton Friedman dengan teori pendapatan permanennya mengemukakan 

bahwa  orang  menyesuaikan  perilaku  konsumsi  mereka  dengan  kesempatan 

konsumsi  permanen  atau  jangka  panjang,  dan  bukan  dengan  tingkat  

pendapatan mereka  yang  sekarang  (Dornbusch  and  Fisher,  2004). Dalam  

bentuk  yang  paling sederhana,  hipotesis  pendapatan  permanen  dari  perilaku  

konsumsi  berpendapat bahwa konsumsi itu adalah proporsional terhadap 

pendapatan permanen, yaitu : 

C = cYP  

di mana YP merupakan pendapatan (disposibel) permanen  
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Lebih  jauh hipotesis Friedman menjelaskan bahwa konsumsi pada  saat  ini 

tidak  tergantung  pada  pendapatan  saat  ini  tetapi  pada  Expected  Normal  

Income.  

Bentuk lain fungsi konsumsinya adalah:  

C = f (YP,i) 

 di mana YP adalah permanen income dan i adalah real interest rate.  
 

3.    Teori Konsumsi dengan Hipotesis Siklus Hidup 

Teori dengan hipotesis siklus hidup dikemukakan oleh A. Ando dan Franco 

Modigliani  pada  tahun  1963  yang  lazim  disebut  sebagai  Life  Cycle  Hypothesis. 

Franco Modigliani menerangkan  bahwa  pola  pengeluaran  konsumsi masyarakat 

mendasarkan  kepada  kenyataan  bahwa  pola  penerimaan  dan  pola  

pengeluaran konsumsi  seseorang  pada  umumnya  dipengaruhi  oleh  masa  dalam  

siklus hidupnya.  

Teori  daur  hidup  (life-cycle)  yang  terutama  dikembangkan  oleh  Franco 

Modigliani, melihat bahwa individu merencanakan perilaku konsumsi dan tabungan 

mereka  untuk  jangka  panjang  dengan  tujuan  mengalokasikan  konsumsi  mereka 

dengan  cara  terbaik  yang  mungkin  selama  masa  hidup  mereka.  Tabungan 

dipandang sebagai akibat dari keinginan individu untuk menjamin konsumsi di hari 

tua.  

Fungsi konsumsi yang dikembangkan berdasarkan teori daur hidup adalah:  

C = aWR + cYL  

di  mana WR  merupakan  kekayaan  riel,  a  adalah  kecenderungan 

mengkonsumsi marjinal  dari  kekayaan,  YL  merupakan  pendapatan  tenaga  kerja  
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dan  c  adalah kecenderungan mengkonsumsi marjinal dari pendapatan tenaga 

kerja. 

4. Teori Konsumsi dengan Hipotesis Pendapatan Relatif 

James  Dusenberry  mengemukakan  bahwa  pengeluaran  konsumsi  suatu 

masyarakat ditentukan  terutama oleh  tingginya pendapatan  tertinggi yang pernah 

dicapainya.  Pendapatan  berkurang,  konsumen  tidak  akan  banyak  mengurangi 

pengeluaran  untuk  konsumsi. Untuk mempertahankan konsumsi yang tinggi, 

terpaksa mengurangi besarnya saving.   

Dalam teorinya, Dusenberry menggunakan dua asumsi yaitu:  

a. Selera sebuah rumah tangga atas barang konsumsi adalah interdependen. 

Artinyapengeluaran konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh 

pengeluaran yang dilakukan oleh orang sekitarnya.  

b. Pengeluaran konsumsi adalah irreversibel. Artinya pola pengeluaran 

seseorang pada saat penghasilan naik berbeda dengan pola pengeluaran 

pada saat penghasilan mengalami penurunan (Mangkoesoebroto, 1998). 

5. Pilihan Antar Waktu (Irving Fisher) 

Ekonom  Irving  Fisher  mengembangkan  model  yang  digunakan  

paraekonom  untuk menganalisis  bagaimana  konsumen  yang  berpandangan  ke  

depan dan  rasional membuat  pilihan  antar waktu  yaitu,  pilihan  yang meliputi  

periode waktu  yang  berbeda.  Model  Fisher  menghilangkan  hambatan-hambatan  

yang dihadapi  konsumen,  preferensi  yang  mereka  miliki,  dan  bagaimana  

hambatan-hambatan serta preferensi  ini bersama-sama menentukan pilihan mereka 

terhadap konsumsi dan tabungan. Dengan  kata  lain  konsumen  menghadapi  

batasan  atas  beberapa  banyak yang mereka  bisa  belanjakan,  yang  disebut  

batal  atau  kendala  anggaran  (budget constraint). Ketika mereka memutuskan  
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berapa  banyak  akan menkonsumsi  hariini versus berapa banyak akan menabung 

untuk masa depan, mereka menghadapi batasan  anggaran  antar waktu  

(intertemporal  budget  constaint),  yang mengukur sumber  daya  total  yang  

tersedia  untuk  konsumsi  hari  ini,  dan  dimasa  depan. (Mankiw, 2003). 

 

2.4.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Konsumsi Seseorang 

1. Tingkat Pendapatan  

Pendapatan merupakan suatu balas jasa dari seseorang atas tenaga atau 

pikiran yang telah disumbangkan, biasanya berupa upah atau gaji. Makin 

tinggi pendapatan seseorang makin tinggi pula daya belinya dan semakin 

beranekaragamlah kebutuhan yang harus dipenuhi. Sebaliknya makin 

rendah pendapatan seseorang, makin rendah daya belinya karena 

kebutuhan akan barang dan jasa disesuaikan dengan pendapatan yang 

rendah itu. 

2. Tingkat Pendidikan 

Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang makin tinggi pula kebutuhan yang 

ingin dipenuhinya. Misalnya, seorang sarjana lebih membutuhkan komputer 

dibandingkan dengan seorang lulusan sekolah dasar. 

3. Tingkat Kebutuhan  

Kebutuhan setiap orang tidaklah sama. Seseorang yang tinggal dikota daya 

belinya akan lebih tinggi dibandingkan seseorang yang tinggal didesa. 

Seseorang yang tinggal didesa pola pikirnya sederhana dan tidak terlalu 

banyak dituntut akan kebutuhan yang bermacam-macam. 
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4. Kebiasaan Masyarakat  

Di zaman yang serba modern ini muncul kecenderungan konsumerisme di 

dalam masyarakat. Terkadang seseorang terseret pada pola hidup 

konsumerisme dengan membeli barang-barang yang terkadang tidak terlalu 

dibutuhkan. 

5. Harga Barang  

Di dalam masyarakat apabila harga barang naik maka daya beli konsumen 

cenderung menurun, sedangkan apabila harga suatu barang atau jasa turun 

maka daya beli konsumen akan naik. Seorang konsumen harus berprinsip 

ekonomi yaitu dengan pengeluaran yang sedikit mampu menghasilkan yang 

sebanyak-banyaknya. Tetapi prinsip diatas tidaklah berlaku pada barang dan 

jasa yang merupakan kebutuhan pokok. 

6. Mode  

Jika seseorang memakai sepatu sandal yang sedang in dalam masyarakat, 

orang tersebut dapat dikatakan mengikuti mode. Barang-barang yang baru 

menjadi mode dalam masyarakat biasanya akan laku keras dipasar sehingga 

konsumsi bertambah. Dengan demikian mode dapat mempengaruhi 

konsumsi. 
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2.4.2  Tujuan Konsumsi  

Manusia senantiasa berusaha untuk memperoleh kepuasan setinggi-

tingginya dan mencapai tingkat kemakmuran dengan memenuhi berbagai macam 

kebutuhannya.Usaha itu dilakukan dengan mengkonsumsi barang dan jasa yang 

dibutuhkan. 

 

Tujuan konsumsi antara lain sebagai berikut:  

1. Pendapatan seseorang tidak semuanya dihabiskan untuk konsumsi 

2. Konsumsi akan menciptakan tingkat permintaan masyarakat 

3. Konsumsi dapat memenuhi kebutuhan nilai ganda pada seseorang 

4. Konsumsi dapat memenuhi kepuasan seseorang 
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2.5 PENELITIAN TERDAHULU 

 

Peneitian terdahulu dari oleh Ida Bagus Putu Widiarta tahun 2010 dengan 

judul “Analisis Pemilihan Moda Transportasi Untuk Perjalanan Kerja” memiliki tujuan 

penelitian  sebagai berikut, yaitu: Menganalisis biaya yang harus dikeluarkan oleh 

penduduk ke tempat kerja dengan membandingkan bila menggunakan angkutan 

pribadi dan menggunakan angkutan umum (angkot/mikrolet) dan untuk menganalisis 

besarnya peluang masyarakat memilih angkutan umum. Sehingga hasil yang di 

dapatkan seperti: Biaya umum untuk angkutan umum yaitu biaya yang harus dibayar 

atau ongkos waktu di dalam dan menunggu kendaraan atau waktu nilai penumpang. 

Biaya umum untuk angkutan pribadi yaitu biaya yang harus dibayar termasuk biaya 

parkir. 

Selain itu, ada pula penelitian terdahulu dari Sapto Wicaksono tahun 2010 

dengan judul Penenlitian “Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan 

Moda Transportasi Penduduk Kerja di Kecamatan Sukmajaya Depok Menuju 

Tempat Kerja dengan Menggunakan Metode Analytic Hierarchy Process” dan tujuan 

penelitiannya, yaitu:Mengetahui faktor yang dominan dalam memilih moda 

transportasi perjalanan menuju ke tempat kerja berdasarkan jumlah total penduduk 

bekerja di Kecamatan Sukmajaya  dalam memilih moda transportasi, dan untuk 

mengetahui moda yang dominan dipilih  oleh penduduk Kecamatan Sukmajaya 

untukmelakukan kegiatan bekerja. Sehingga dapat diperoleh hasil sebagai berikut: 

Responden di Kelurahan Sukamaju  menganggap faktor waktu sebagai prioritas 

utama, yaitu 42,5 % menyusul biaya, aman, dan nyaman menjadi prioritas terakhir, 

sedangkan  yang menjadi prioritas utama pemilihan moda transportasi responden 
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dalam melakukan perjalanan menuju tempat kerja adalah motor yaitu sebesar 

26,2%, menyusul kereta api, mobil pribadi, angkutan kota dan bis kota.  

Sedangkan dari Akhmad Khaerul Islam tahun 2013 dengan judul penelitian 

”Analisis Faktor Penentu Pemilihan Kendaraan Bagi Pegawai Kota Massakar” 

mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:Menganalisis  hubungan  antara  

pendapatan  dengan kendaraan yang digunakan ke kantor oleh seorang pegawai.  

Dan hasil penelitiannya, yaitu: Pendapatan berpengaruh terhadap pemilihan atau 

permintaan kendaraan bagi pegawai. Karena dari pengumpulan data dari beberapa  

responden terlihat dari pegawai yang memiliki pendapatan di atas 3 juta di kantor  

ada 19  orang  yang menggunakan  mobil  pribadi,1orang  menggunakan motor  

pribadi, dan tidak ada yang menggunakan angkutan umum. Yang berpendapatan 2 

– 3 juta 5 orang menggunakan motor pribadi, 3 orang menggunakan angkutan 

umum. Dan yang berpenghasilan 1 – 2 juta, 9 orang menggunakan motor pribadi  

dan 10 orang menggunakan angkutan umum. 
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 Transportasi merupakan alat yang sangat penting bagi kebutuhan sehari-

hari. Pada era modern seperti saat ini, terdapat berbagai macam pilihan transportasi. 

Pilihan transportasi umum yang sering digunakan oleh para pengguna kendaraan 

adalah kereta api dan bus. Sedangkan kendaraan pribadi paling banyak digunakan 

dan dimiliki oleh hampir semua orang adalah sepeda motor. Ketiga moda 

transportasi tersebut kereta api, bus dan sepeda motor sering digunakan oleh para 

pekerja migran. Karena mudah untuk di akses dan biaya yang dikeluarkan cukup 

bervariasi (murah). Namun, peran dari moda transportasi kereta api dan bus 

nampaknya masih kurang diminati oleh pekerja migran, sedangkan peran sepeda 

motor banyak diminati oleh para pekerja migran. Hal tersebut disebabkan oleh 

beberapa faktor, yaitu: pendapatan, waktu perjalanan, waktu pelayanan dan biaya 

perjalanan. Pendapatan merupakan faktor utama dalam pemilihan moda transportasi 

(kereta api, bus dan sepeda motor), apabila pendapatan mereka tinggi maka ada 

kecenderungan untuk memilih menggunakan sepeda motor dibandingkan dengan 

kereta api dan bus karena kecepatan dan mobilitas sepeda motor yang fleksibel dan 

dapat diatur sendiri. Hal ini juga berkaitan dengan waktu perjalanan, dimana untuk 

dapat sampai ketempat yang akan dituju maka ketepatan waktu yang lebih 

diutamakan. Meskipun kereta api tidak mengalami kemacetan tetapi tingkat mobilitas 

kereta api lebih rendah dibandingkan mobilitas sepeda motor. Waktu pelayanan 

pada dasarnya sama dengan rasio waktu perjalanan. Makin tinggi rasio waktu 

pelayanan, maka semakin sedikit penumpang yang tertarik pada moda transportasi 

umum. Sedangkan biaya perjalanan merupakan biaya tertentu yang dikeluarkan 

ketika melakukan perjalanan baik itu menggunakan kendaraan umum maupun 

kendaraan pribadi. 
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2.7 Hipotesis 

 Berdasarkan kerangka pikir diatas, maka dapat dikemukakan hipotesis 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Diduga bahwa ada hubungan antara pekerja migran dengan pilihan 

transportasi kereta api 

2. Diduga bahwa ada hubungan antara pekerja migran dengan pilihan 

transportasi bus 

3. Diduga bahwa ada hubungan antara pekerja migran dengan pilihan 

transportasi sepeda motor 

4. Diduga bahwa ada hubungan antara pekerja migran dalam pemilihan moda 

transportasi dengan pendapatan pekerja 

5. Diduga bahwa ada hubungan antara pekerja migran dalam pemilihan moda 

transportasi dengan waktu perjalanan 

6. Diduga bahwa ada hubungan antara pekerja migran dalam pemilihan moda 

transportasi dengan waktu pelayanan 

7. Diduga bahwa ada hubungan antara pekerja migran dalam pemilihan moda 

transportasi dengan biaya perjalanan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 
 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Dalam pemecahan masalah yang ada suatu penelitian diperlukan 

penyelidikan yang hati-hati, teratur dan terus-menerus, sedangkan untuk 

mengetahui bagaimana seharusnya langkah penelitian harus dilakukan dengan 

menggunakan metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara 

mencari, memperoleh, mengumpulkan  atau  mencatat  data  baik  berupa  data  

primer  maupun  data sekunder  yang  digunakan  untuk  keperluan  menyusun  

suatu  karya  ilmiah  dan kemudian  menganalisa  faktor-faktor  yang  berhubungan  

dengan  pokok-pokok permasalahan  sehingga  akan  terdapat  suatu  kebenaran  

data-data  yang  akan diperoleh.  Untuk lebih jelasnya ada beberapa  pengertian  

metode  penelitian menurut para ahli yaitu : 

Menurut Sugiyono (2002) pengertian dari metodologi penelitian adalah : 

“Cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu,” 

Sedangkan menurut, Supardi (2005) metode penelitian adalah sebagai 

berikut : 

“Suatu ilmu tentang tata cara (metode) melakukan penelitian atau ilmu 

tentang cara meneliti.” 

Jadi metode  penelitian merupakan  pedoman  atau  cara  dalam melakukan  

suatu penelitian melalui penyelidikan terhadap suatu masalah tersebut yang 

dilakukan secara sistematis  agar  dapat  memperoleh  hasil  yang  subjektif  serta  

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga dapat diperoleh  
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pemecahannya. Penelitian  pada penulisan  ini  berorientasikan  atau  memfokuskan  

kegiatannya  pada masalah-masalah  yang ada di bidang  pelayanan publik,  yaitu  

pada pilihan transportasi bagi pekerja migran. 

 Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif 

analisis  dengan  pendekatan  kuantitatif,  yaitu  hasil  penelitian  yang  kemudian 

diolah  dan  dianalisis  untuk  diambil  kesimpulannya,  artinya  penelitian  yang 

dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerik 

(angka),  dengan  menggunakan  metode  penelitian  ini  akan  diketahui  hubungan 

yang  signifikan  antara variabel  yang diteliti,  sehingga menghasilkan  kesimpulan 

yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. 

Menurut Nazir (2011) mengemukakan metode deskriptif sebagai berikut: 

“Metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, 

suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada 

masa sekarang”. 

 Sedangkan, menurut Azwar (2004) metode deskriptif adalah: 

 “Deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang 

diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian 

hipotesis.” 

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, 

gambaran atau lukisan secara sistematis aktual  dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. 

 Azwar (2004) mengemukakan metode kuantitatif sebagai berikut: 

“Penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada 

data-data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistika.” 
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Metode kuantitatif bertujuan untuk membuat suatu uraian secara sistematis 

mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari objek yang diteliti kemudian 

menggabungkan antar variabel yang terlibat didalamnya. 

Berdasarkan  pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif 

analisis  dengan  pendekatan  kuantitatif  merupakan  metode  yang  bertujuan 

menggambarkan secara sistematis dan faktual  tentang fakta-fakta serta hubungan 

antar  variabel  yang  diselidiki  dengan  cara  mengumpulkan  data,  mengolah, 

menganalisis, dan menginterpretasi data dalam pengujian hipotesis statistik. 

 

3.2 Lokasi Penelitian  

Kegiatan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa 

Timur pada tahun 2013. Pemilihan wilayah ini dikarenakan banyaknya pekerja 

migran di Kabupaten Jombang yang dihadapkan pada pilihan moda transportasi 

(sepeda motor, bus dan kereta api) yang digunakan untuk menempuh perjalanan 

menuju tempat bekerja. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Menurut Azwar (2004) data primer atau data tangan pertama adalah data 

yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat 

pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai 

sumber informasi yang dicari. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus 

mengumpulkannya secara langsung. Adapun responden dari penelitian ini 
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yaitu pekerja migran di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. Teknik 

yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer dengan 

penyebaran kuesioner dan wawancara. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang 

dipilih yaitu wawancara terstruktur dimana dalam teknik penelitian ini peneliti telah 

mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.  

Menurut Arikunto (2010) populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti. 

Populasi dalam penelitian ini adalah pekerja migran di Kabupaten Jombang yang 

bekerja di Surabaya yang menggunakan moda trasnportasi sepeda motor, bus dan 

kereta api. Adapun jumlah keseluruhan dari populasi ini kurang lebih 5642 

berdasarkan data DINSOSNAKERTRANS. 

Sampel menurut Arikunto (2010) adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling. 

Menurut Sugiyono (2002) Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu. Sedangkan, menurut Supardi (2005) Purposive 

Sampling merupakan teknik non probability sampling yang lebih tinggi kualitasnya 

dan merupakan pengembangan atau penyempurnaan dari metode-metode 

sebelumnya, dimana peneliti telah membuat kisi-kisi atau batas-batas berdasarkan 
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ciri-ciri subyek yang akan dijadikan sampel penelitian. Data primer dikumpulkan 

melalui wawancara dengan 90 responden dimana dari sini dibatasi 30 responden 

pengguna sepeda motor, 30 responden pengguna bus dan 30 responden pengguna 

kereta api.  

3.5 Variabel dan Indikator Penelitian 

 Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2002). Variabel 

dalam penelitian ini yaitu:  

a. Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

Pilihan moda transportasi (sepeda motor, bus dan kereta api) bagi pekerja 

migran. Moda transportasi umum (bus dan kereta api) dan moda transportasi 

pribadi (sepeda motor). Dalam penelitian ini moda transportasi umum 

dikategorikan sebagai 1 dan transportasi pribadi dikategorikan sebagai 0. 

b. Variabel Independen (Variabel Bebas) 

1. Pendidikan 

Merupakan persepsi individu tentang tingkat pendidikan formal dan non-

formal yang pernah dialami pekerja dalam rangka menunjang pemilihan  

transportasi yang akan digunakan ke tempat bekerja 

2. Pendapatan 

Upah yang didapatkan dari kegiatan bekerja selama waktu tertentu 

(mingguan, dwi mingguan atau bulanan) 
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3. Umur 

Merupakan persepsi individu terhadap usia yang kaitannya dengan 

aktivitas penyesuaian dalam memilih alat transportasi. 

4. Jenis Kelamin 

Yaitu mencakup nilai-nilai kesesuaian jenis kelamin dengan jenis pilihan 

transportasi yang digunakannya. Dalam penelitian ini jenis kelamin laki-

laki dikategorikan sebagai 1 dan jenis kelamin perempuan dikategorikan 

sebagai 0. 
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3.6 Metode Analisa Data 

Menurut Nazir (2011) yang dimaksud dengan analisis data adalah sebagai 

berikut: 

“Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, 

karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna 

dalam memecahkan masalah penelitian.” 

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Logistic 

Regression. Analisis regresi logistik digunakan untuk menjelaskan hubungan antara 

variabel terikat yang berupa data dikotomi/biner dengan variabel bebas yang berupa 

data berskala interval atau kategorik (Hosmer dan Lomeshow, 2000). Variabel terikat 

berskala biner adalah variabel terikat y yang yang menghasilkan dua kategorik 

(dikotomi) yang dinotasikan sebagai y = 1 menyatakan kejadian “sukses” dan y = 0 

menyatakan kejadian “gagal”. Variabel y ini mengikuti sebaran/distribusi Bernoulli. 

Bentuk umum model peluang regresi logistik dengan p variabel penjelas, 

diformulasikan sebagai berikut: 

x
exp  ₁ ₁ ………. βρxρ

1 exp  ₁ ₁ ………. βpxρ
 

 

Dimana :  

x  : peluang kejadian sukses dengan nilai probabilita 0 x 1 

  : nilai parameter dengan j = 1,2,…..p. 
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 x  merupakan fungsi non linier, sehingga perlu dilakukan transformasi 

kedalam bentuk logit untuk memperoleh fungsi yang linier. Dengan melakukan 

transformasi dari logit x , maka di dapat persamaan yang lebih sederhana, yatu: 

g  
 

1
 ₁ ₁ ………. βρxρ  

Langkah-langkah dalam penggunaan analisis Regresi Logistik adalah: 

1. Uji Signifikan Model 

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas 

secara bersama-sama (overall) di dalam model, dapat menggunakan uji 

Likelihood Ratio. Hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

Ho: ₁ 2 …… 0(tidak ada pengaruh variabel bebas secara simultan 

terhadap variabel tak bebas) 

Hi: minimal ada satu 0 (ada penagruh paling sedikit satu variabel bebas 

terhadap variabel tak bebas.) 

 

Untuk j = 1,2,…..p 

Uji statistik yang digunakan adalah:  

G² 2
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Dimana : 

Lo = Maksimum Likelihood dari model reduksi (Reduced Model) atau mode 

yang terdiri dari konstanta saja 

Lp = Maksimum Likelihood dari model penuh (Full Model) atau dengan semua 

variabel bebas 

 Statistik G2ini mengikuti distribusi Chi-squares dengan derajat bebas p 

sehingga hipotesis ditolak jika G2> X2 , ) atau p-value < , yang berarti variabel 

bebas X secara bersama-sama mempengaruhi variabel tak bebas Y. 

2. Uji Parameter Model 

Pada umumnya, uji ini dilakukan setelah uji signifikansi model memutuskan 

bahwa minimal ada satu variabel bebas yang memiliki pengaruh signifikansi 

terhadap variabel tak bebas. Tujuannya adalah untuk mencari tahu manakah 

variabel bebas yang signifikan mempengaruhi variabel tak bebas tersebut. 

Pengujian keberartian (koefisien ) secara partial dapat dilakukan melalui Uji Wald 

dengan hipotesisnya sebagai berikut: 

Ho: 0 (varibel bebas ke j tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

variabel tidak bebas) 

Hi:  0 (varibel bebas ke j mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel 

tidak bebas) 

Untuk j = 1,2,…..p 
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Dengan uji statistik sebagai berikut: 

W ² 

 Hipotesis akan ditolak jika W > X2 , 1 atau p-value <  yang berarti variabel 

bebas Xj secara partial mempengaruhi variabel tidak bebas Y.  

3. Odds Ratio  

 Berbeda dengan regresi linier berganda dengan variabel tidak bebas 

berbentuk kontinue (kuantitatif), pada regresi logistik koefisien dari modelnya tidak 

bisa serta merta di interpretasikan langsung. Oleh karena itu, digunakanlah odds 

ratio (Exp( )). Odds ratio merupakan ukuran risiko atau kecenderungan untuk 

mengalami kejadian tertentu antara satu kategori dengan kategori lainnya, 

didefinisikan sebagai ratio dari oddsuntuk Xj = 1 terhadap Xj = 0. Odds ratio ini 

menyatakan risiko atau kecenderungan pengaruh observasi dengan Xj = 0, untuk 

variabel bebas yang berskala kontinue maka interpretasi dari koefisien  pada 

model regresi logistik adalah setiap kenaikan c unit pada variabel bebas akan 

menyebabkan risiko terjadinya Y = 1, adalah exp (c, ) kali lebih besar. 

 Odds Ratio dilambangkan dengan , didefinisikan sebagai perbandingan dua 

nilai odds Xj = 1, Xj = 0, sehingga: 

    /
/
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Nilai ketergantungan model Y terhadap Xj dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:  

Tabel 3.1 : Nilai Ketergantungan model Y terhadap Xj 

 
Peubah Bebas (X) 

X=0 X=1  

Peubah Tidak 

Bebas  (Y) 

Y=0  
 ₁

 ₁
 

Y=1 1  1  ₁
 ₁

 

Total 1.0 1.0 

Dari tabel diatas, maka akan diperoleh nilai odds: 

    
1 / 1 1
0 / 1 0

 

                   

  ₁
    

  
    

 

exp  ₁
exp  

 

exp  

 Jadi nilai  , dapat diartikan bahwa risiko terjadiya peristiwa Y = 1 

pada kategori Xj = 1 adalah sebesar exp  risiko terjadinya peristiwa Y = 1 pada 

kategori Xj = 0. 
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Asumsi Multikolinieritas dan cara mengantisipasinya 

 Hosmer dan Lemeshow (2000), menyatakan bahwa seperti halnya pada 

regresi linier, pembentukan model pada regresi logistik juga sensitif akan 

keberadaan kolinieritas diantara variabel-variabel bebas yang ada. Adanya 

kolinieritas ini akan menyebabkan besarnya nilai SE (standar error) yang akhirnya 

membuat suatu variabel menjadi tidak signifikan. 

 Masalah lainnya adalah adanya frekuensi yang bernilai nol pada tabel 

kontingensi. Adanya kolom yang bernilai nol/kosong menyebabkan peluang menjadi 

infinite (tak berhingga). Secara otomatis proses interaksi akan membuang kolom 

yang bernilai nol, yang berakibat variabel tersebut menjadi tidak signifikan. Jika 

variabel tersebut cukup penting untuk dipertahankan, maka dapat dilakukan 

pengkatagorian ulang dengan mengurangi dimensinya, yaitu mengurangi jumlah 

kategori dalam suatu variabel, sehingga diharapkan tidak ada lagi kolom yang 

kosong dan didasarkan pada teori yang ada. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran UmumWilayah Penelitian  

  4.1.1. Kabupaten Jombang 

 Kabupaten Jombang memiliki posisi sangat strategis, karena berada di jalur 

utama lintas selatan Pulau Jawa (Jogjakarta-Surabaya-Bali). Selain itu, Kabupaten 

Jombang juga merupakan persimpangan jalur menuju Kediri atau Tulungagung, 

Malang, serta Babat atau Pantura. Pusat kota Jombang dapat ditempuh 2½ jam dari 

ibu kota Provinsi Jawa Timur Surabaya, atau dari Bandara Internasional Juanda di 

Sidoarjo. Saat ini juga telah dikembangkan ruas jalan tol Mojokerto-Kertosono, yang 

melintasi bagian utara Kabupaten Jombang. 

Secara geografis  Kabupaten  Jombang  terletak  disebelah selatan garis 

katulistiwa berada antara 112o 03’ 46” sampai 112o 27’ 21” Bujur Timur dan 7o 20’ 

48” sampai 7o 46’ 41” Lintang Selatan, dengan luas wilayah 1.159,50 Km2, terdiri 

dari 21 Kecamatan dan 306 desa. Wilayah Kabupaten Jombang sebagian besar 

berada pada ketinggian ± 350 meter dari permukaan laut, dan sebagian kecil 

dengan ketinggian > 1500 meter dari permukaan laut yaitu wilayah yang berada di 

Kecamatan Wonosalam. Ibu kota Kabupaten Jombang terletak pada ketinggian ± 44 

m diatas permukaan laut. 

Kabupaten Jombang berbatasan dengan batas administratif wilayah-wilayah 

berikut: 

a. Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan 

b. Sebelah Timur : Kabupaen Mojokerto 

c. Sebelah Selatan : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang 
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d. Sebelah Barat : Kabupaten Ngajuk 

Secara topografis, Kabupaten Jombang dibagi menjadi 3 (tiga) sub area, 

yaitu : 

a. Kawasan Utara, bagian pegunungan kapur muda Kendeng yang sebagian 

besar mempunyai fisiologi mendatar dan sebagian berbukit, meliputi 

Kecamatan Plandaan, Kabuh, Ploso, Kudu dan Ngusikan. 

b. Kawasan Tengah, sebelah selatan sungai Brantas, sebagian besar 

merupakan tanah pertanian yang cocok bagi tanaman padi dan palawija, 

karena irigasinya cukup bagus meliputi Kecamatan Bandar Kedungmulyo, 

Perak, Gudo, Diwek, Mojoagung, Sumobito, Jogoroto, Peterongan, Jombang, 

Megaluh, Tembelang dan Kesamben. 

c. Kawasan Selatan, merupakan tanah pegunungan, cocok untuk tanaman 

perkebunan, meliputi Kecamatan Ngoro, Bareng, Mojowarno dan 

Wonosalam. 

Berdasarkan kondisi geologi dan hidrogeologi, Kabupaten Jombang 

termasuk dalam wilayah Sub Cekungan Air Bawah Tanah Mojokerto, yang 

merupakan bagian dari cekungan air bawah Brantas yang sebarannya berada di 

wilayah Sungai Brantas. Aliran air bawah tanah di wilayah Kabupaten Jombang 

dibagi menjadi dua bagian, yaitu aliran air bawah tanah yang mengalir ke sungai 

Brantas dari arah barat-selatan (wilayah cekungan air bawah tanah Kediri–Nganjuk 

dan perbukitan vulkanik/Wonosalam), dan aliran air bawah tanah yang mengalir ke 

sungai Brantas dari utara (wilayah perbukitan struktural/Kabuh).  

Sebagian besar wilayah Kabupaten Jombang terdiri dari darataran rendah, 

yakni 95% wilayahnya memiliki ketinggian kurang dari 500 meter, sementara 50,76% 
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memiliki ketinggian 500-700 meter, dan 0,6% memiliki ketinggian >700 meter yang 

berada di Kecamatan Wonosalam. 

 Kemiringan wilayah Kabupaten Jombang dapat dibedakan menjadi 4 (empat) 

kelompok, yaitu: 

1. Kelerengan 0-2% meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Jombang kecuali 

Kecamatan Wonosalam 

2. Kelerengan 2-5% meliputi sebagian wilayah Kecamatan Mojowarno, Bareng, 

Wonosalam, Mojoagung, Jombang, Kudu, Ngusikan, Kabuh dan Plandaan 

3. Kelerengan 15%-40% meliputi sebagian wilayah Kecamatan Bareng, 

Wonosalam, Mojoagung, Sumobito, Kudu, Ngusikan, Kabuh dan Plandaan 

4. Kelerengan >40% meliputi sebagian wilayah Kecamatan Bareng, 

Wonosalam, Mojoagung, Sumobito, Ngusikan, Kabuh dan Plandaan.  

 Kondisi tata guna tanah wilayah Kabupaten Jombang pada tahun 2007 

meliputi daerah pemukiman seluas 27.852,80 ha (24,02%); lahan sawah seluas 

50.100,83 ha (43,21%);  tegalan seluas 13.617,36 ha (11,74%); hutan seluas 

22.562,00 ha (19,46%); kawasan industri seluas 122,28 ha (0,11%), perkebunan 

seluas 675,98 ha (0,58%) dan lainnya seluas 1.012,61 ha (0,87%). 

 Hutan merupakan daerah yang berfungsi sebagai daerah penyimpan air dan 

daerah penyangga yang berfungsi untuk keseimbangan alam.Namun hutan juga 

dapat dieksploitasi sehingga memberi manfaat ekonomi. Hutan di Kabupaten 

Jombang dibagi ke dalam empat fungsi, yaitu hutan lindung seluas 873,10 ha, hutan 

produksi seluas 14.868,10 ha, hutan suaka alam/hutan wisata/ taman nasional 

seluas 2.864,70 ha, dan lainnya seluas 1.045,70 ha. 
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  4.1.2. Sistem Transportasi Kabupaten Jombang  

Sistem transportasi di Kabupaten Jombang sebagian besar merupakan 

transportasi darat.  Jumlah kendaraan bermotor yang mencapai 195.768 unit dan 

terdiri dari 188.214 unit sepeda motor, 1.134 unit mobil berpenumpang, 113 unit bus, 

5.669 unit mobil barang dan 638 unit kendaraan besar. Dengan terus adanya 

peningkatan volume kendaraan pribadi (mobil dan sepeda motor), maka dapat 

menyebabkan beberapa titik-titik kemacetan di beberapa wilayah di Kabupaten 

Jombang. Seperti Jalan A. Yani, Jalan KH. Abdurrahmanwahid, Jalan Veteran, Jalan 

Soekarno-Hatta, Jalan Raya Mojoagung dan Jalan Raya Peterongan. Dimana jalan-

jalan tersebut merupakan jalan primer dan jalan utama yang menghubungkan antar 

kabupaten atau provinsi. 

Upaya untuk mengurai kemacetan dilakukan dengan cara memaksimalkan 

layanan dan fasilitas moda transportasi umum seperti kereta api dan bus.Karena 

berbagai macam sektor kehidupan yang ada di Kabupaten Jombang seperti 

Perdagangan, Industri, Pariwisata dan sebagainya mengakibatkan kegiatan 

transportasi di Kabupaten Jombang semakin kompleks. 

Terminal Kepuhsari adalah salah satu terminal bus di Kabupaten Jombang 

yang terletak di Kecamatan Peterongan, 5 km dari pusat kota Jombang, merupakan 

terminal utama kabupaten yang menghubungkan Jombang dengan kota-kota 

lainnya. Jalur bus jurusan Surabaya, Kediri atau Tulungagung, dan Solo atau Jogja 

merupakan jalur yang beroperasi 24 jam nonstop. Bus yang ingin memberhentikan 

para penumpang yang ingin ke Jombang Kota biasanya diturunkan di “Simpang 

Tiga” Kabupaten Jombang yang biasanya disebut Terminal Lama. 
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Kabupaten Jombang juga dihubungkan dengan kota-kota lain di Pulau Jawa 

dengan menggunakan jalur kereta api. Stasiun Jombangyang merupakan bagian 

dari Daerah Operasi VII Madiun merupakan stasiun utama, disamping 4 stasiun 

lainnya sepertiSembung, Peterongan, Sumobito, dan Curahmalang. 

Berikut adalah kereta api yang melintasi Stasiun Jombang beserta relasinya : 

1. Surabaya – Jombang – Kertosono PP KRD (Kereta Rel Diesel) 

2. Surabaya – Kertosono – Blitar – Malang – Surabaya Gubeng PP Rapih 

Dhoho/ Penataran) 

3. Surabaya Gubeng – Yogyakarta PP  Sancaka 

4. Surabaya – Madiun PP  Madiun Ekspres (Arjuna) 

5. Banyuwangi – Jember – Surabaya – Yogyakarta PP  Sri Tanjung 

6. Jember – Surabaya – Yogyakarta – Purwokerto PP  Logawa 

7. Surabaya – Yogyakarta – Bandung PP  Pasundan, Mutiara Selatan, 

Turangga dan Argo Wilis 

8. Malang – Surabaya – Yogyakarta – Cirebon – Jakarta PP  Bima 

9. Surabaya – Jombang – Semarang – Tegal – Cirebon – Jakarta PP  

Bangunkarta 

 

Berikut adalah jadwal keberangkatan kereta api dari Stasiun Jombang: 

1. KRD   = Kertosono-Surabaya 04.30-07.00 

2. Rapih Dhoho  = Blitar-Surabaya  07.30-09.30 

= Malang-Blitar-Surabaya 11.30-01.25 

= Surabaya-Malang-Blitar 06.35-08.35 
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3. Arjuna   = Madiun-Surabaya  05.00-06.30 

4. Gaya Baru  = Jakarta-Surabaya  03.00-04.30 

5. Bima   = Jakarta-Surabaya  05.15-06.45 

6. Bangunkarta  = Jakarta-Surabaya  04.00-05.30 

7. Turangga  = Bandung-Surabaya  05.30-07.00 

8. Sancaka   = Jogjakarta-Surabaya 10.00-11.30 

= Surabaya-Jogjakarta 07.45-09.15 

9. Logawa  = Jogjakarta-Jember  11.45-01.15 

10. Pasundan   = Surabaya-Bandung  07.15-08.45 

11. Mutiara Selatan = Surabaya-Jogja-Bandung 09.00-10.30 

Jadwal kereta api diatas merupakan jam keberangkatan dari stasiun jombang 

menuju stasiun kota Surabaya. Berbagai jenis kereta api mulai dari kelas ekonomi 

sampai kelas eksekutif banyak ditawarkan untuk para konsumen. Tarif yang 

dikenakan untuk jenis kereta api ekonomi seperti KRD, Rapih Dhoho sekitar 2rb-6rb 

karena kelas ekonomi ini dapat subsidi dari pemerintah untuk memudahkan 

masyarakat dalam menjangkau tempat tujuannya. Kemudian untuk tarif kereta api 

ekonomi AC dikenakan mulai dari 20rb-50rb seperti kereta api jenis Arjuna, Gaya 

baru, Logawa dan Pasundan. Selain itu, ada pula jenis kereta api kelas eksekutif 

seperti Bangunkarta, Bima, Turangga dan Sancaka dengan tarif mulai dari 120rb-

300rb. Harga tiket tersebut merupakan harga normal dan bisa naik 2-3 kali lipat pada 

hari besar dan hari libur. 

Meskipun menggunakan kelas ekonomi kini masyarakat bisa lebih nyaman 

untuk menggunakan transportasi kereta api, karena sistem pengamanan yang 
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lebihdiperketat sehingga tidak ada lagi penumpang yang berdesakan dan tidak ada 

lagi lalu lalang para penjual jajanan maupun makanan, dan pada semua stasiun 

sekarang diberlakukan pengamanan untuk setiap penumpang agar tidak masuk 

kedalam area depan pemberhentian kereta api sebelum ada pemberitahuan jadwal 

kereta api akan datang. Ketika kereta api akan datang para calon penumpang akan 

diperiksa tiket dan KTPnya saat melewati pintu masuk yang dijaga oleh petugas. 

Selain itu, setelah persero diganti menjadi PT.KAI sistem pelayanan tiket sekarang 

juga bisa diperoleh dengan cara online ataupun bisa diperoleh di kantor pos 3 bulan 

sebelum hari keberangkatan dengan tujuan jarak jauh dan 1 minggu dengan tujuan 

jarak dekat. Hal tersebut untuk mempermudah para calon penumpang kereta dan 

untuk mengurangi antrian panjang di loket stasiun serta mengurangi para calo tiket 

juga. 

Jenis transportasi lainnya yang ada di Jombang yaitu Bus, dimana moda 

transportasi umum yang satu ini juga tak kalah banyak peminatnya. Dengan posisi 

yang sangat strategis yang merupakan perlintasan antara kota dan provinsi. 

Kabupaten Jombang banyak dilalui oleh berbagai macam jenis bus antar kota dan 

provinsi seperti: 

1. Bus  Eka     = Surabaya-Jogjakarta  

2. Bus Sugeng Rahayu (Sumber Kencono) = Surabaya-Jogjakarta 

3. Bus Mira     =Surabaya-Jogjakarta 

4. Bus Gunung Harta   = Kediri-Bali 

5. Bus Harapan Jaya   = Surabaya-Trenggalek 

6. Bus Rosalia Indah    = Malang-Surabaya-Jogjakarta 
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Berbagai macam jenis bus diatas merupakan bus antar kota dan provinsi 

yang melintasi Kabupaten Jombang. Terminal Kepuh sari merupakan salah satu 

terminal utama tempat transit bus antar kota dan provinsi di Kabupaten Jombang. 

Kemudian untuk tarif yang dikenakan saat menggunakan transportasi bus mulai 

harga 10rb dengan kelas ekonomi dan tarif mulai 25rb-250rb untuk bus eksekutif. 

Tarif tersebut tergantung tujuan dan jenis busnya. Berdasarkan observasi yang telah 

dilakukan, ada perbandingan penggunaan moda transportasi antara kereta api, bus 

dan sepeda motor sebagai berikut: 

Tabel 4.1 :Perbandingan antara Kereta Api, Bus dan Sepeda Motor 

Jenis 
Transportasi  Kemudahan  Akses  Kecepatan  Biaya  Keamanan

Kereta Api  Mudah  Sulit (harus oper) 
85‐

100Km/Jam  20.000  Aman 
Bus  Mudah  Sulit (harus oper)  80‐90Km/Jam  10.000  Aman 
Sepeda 
Motor  Mudah 

Mudah(langsung 
pada tujuan)  60‐90Km/Jam  15.000 

Tidak 
Aman 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014 
 
 
 Pada tabel 4.1, menjelaskan perbandingan antara Kereta Api, Bus dan 

Sepeda Motor, berdasarkan pengamatan yang dilihat dari segi kemudahan, akses, 

kecepatan, biaya dan keamanan pada masing-masing moda transportasi 

tersebut.Selain itu, ada juga kelemahan dan kelebihan pada masing-masing 

transportasi tersebut. Pertama, kelemahan dari transportasi kereta api adalah harus 

oper kendaraan untuk bisa sampai ke tempat yang dituju dan kebanyakan yang 

menggunakan transportasi kereta api ini yang jarak dari rumah ke stasiun yang lebih 

dekat. Adapun kelebihan dari transportasi kereta api, yaitu bebas dari macet karena 

memiliki jalur khusus (rel). Kedua, kelemahan dari transportasi bus, yaitu sama 

dengan kereta api yang harus oper untuk sampai ke tempat tujuan setelah berhenti 
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di terminal dan kelebihannya adalah tidak ada jam khusus untuk menanti 

kedatangan transportasi bus, jadi setiap saat dan kapanpun bisa menggunakannya. 

Ketiga, kelemahan dari transportasi pribadi seperti sepeda motor, yaitu tingkat resiko 

keamanan yang lebih tinggi dari kedua jenis transportasi umum diatas dan 

kelebihannya adalah transportasi ini mudah di dapat dengan biaya yang terjangkau 

karena DP yang lebih murah, sehingga setiap orang mampu membelinya dan 

kendaraan ini mampu menerobos kemacetan. 

 Jika dilihat dari segi kemanan dan kenyamanan menurut para responden, 

sepeda motor memiliki resiko tingkat kemanan dan kenyamanan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan jenis moda transportasi umum seperti bus dan kereta api. 

Karena sepeda motor memiliki resiko yang cukup tinggi ketika sedang berada di 

jalan raya dimana sebagian besar jenis kendaraannya lebih besar daripada sepeda 

motor seperti truk, bus, mobil dan mobil barang. Sehingga resiko keamanan dan 

kenyamanan lebih tinggi dibandingkan dengan transportasi umum bus dan kereta 

api. 
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4.2 Gambaran Umum Responden  

Dalam penelitian ini, pihak yang diteliti ialah pekerja migran di Kabupaten 

Jombang.Teknik pengambilan sampling yang digunakan adalah jenis Purposive 

Sampling.Menurut Sugiyono (2002)  Purposive Samplingadalah teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu. Sedangkan, menurut Supardi (2005) 

Purposive Sampling merupakan teknik non probability sampling yang lebih tinggi 

kualitasnya dan merupakan pengembangan atau penyempurnaan dari metode-

metode sebelumnya, dimana peneliti telah membuat kisi-kisi atau batas-batas 

berdasarkan ciri-ciri subyek yang akan dijadikan sampel penelitian. 

4.2.1  Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan 

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 90 orang.Berikut ini 

merupakan data responden berdasarkan atas pendidikan terakhir yang ditempuh. 

Gambar 4.1 : Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan 
 
 
 
 

 

 

 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014 

Berdasarkan gambar 4.1, pada distribusi responden berdasarkan pendidikan 

terdapat tujuh tingkatan pendidikan yang ada pada kuesioner yaitu, lebih rendah dari 

SD, SD, SMP, SMA/ Sederajat, Sarjana Muda/ Diploma, Sarjana (S1), S2/S3 

Sederajat. Dalam data entry kategori lebih rendah dari SD dan SD adalah 0% atau 

tidak ada pekerja migran yang berpendidikan lebih rendah dari SD, jadi saat data di 

1%

27%
23%

44%

4%

SMP SMA atau 
sederajat

Sarjana Muda 
/ Diploma

Sarjana (S1) S2/S3 
sederajat



67 
 

 
 

input maka secara otomatis dalam diagram batang tidak muncul jenis pendidikan 

lebih rendah dari SD dan SD. Sehingga yang bisa muncul dalam diagram batang 

diatas hanya yang memiliki nilai atau yang berpendidikan di atas SD. Kategori 

pendidikan SMP pada saat data di input dari hasil penyebaran kuesioner hanya ada 

1 orang yang memiliki latar belakang pendidikan SMP atau sekitar 1% saja. 

Kemudian untuk kategori pendidikan SMA atau Sederajat hanya ada 24 

orang yang memiliki latar belakang pendidikan SMA atau sekitar 27%.Kategori 

pendidikan Sarjana Muda atau Diploma ada 21 orang atau sekitar 23%. Sedangkan, 

kategori pendidikan Sarjana atau S1 ada 40 orang atau sekitar 44% dan untuk 

kategori pendidikan S2 atau S3 Sederajat ada 4 orang atau sekitar 4%. Data 

tersebut berdasarkan hasil dari penyebaran kuesioner sebanyak 90 sampel. 

Pada diagram diatas pendidikan berpengaruh terhadap pemilihan moda 

transportasi.Selain itu,pendidikan bagi pekerja migran jugapenting salah satunya 

untuk pemenuhan persyaratan agarbisa menjadi seorang pegawai atau untuk 

memilih posisi staff yang diinginkan di sebuah perusahaan tersebut.Jika seseorang 

memiliki latar belakang yang semakin tinggi, maka keinginan untuk menjadi 

karyawan atau memilih posisi staff di sebuah perusahaan yang di inginkan akan 

tercapai. Selain itu, pada era saat ini pendidikan sangat penting untuk menaikkan 

taraf hidup manusia agar menjadi lebih baik atau untuk meningkatkan perekenomian 

masing-masing individu. 
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4.2.2  Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan 

Klasifikasi responden berikutnya ialah berdasarkan tingkat 

pendapatan.Berikut ini merupakan data responden berdasarkan pendapatan. 

Gambar 4.2 :Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014 

Berdasarkan gambar 4.2, distribusi responden berdasarkan tingkat 

pendapatan dalam kuesioner terdapat lima tingkatan pendapatan mulai dari < dari 

Rp. 1.000.000, Rp. 1.000.001-Rp. 1.500.000, Rp. 1.500.001-Rp. 2.000.000, Rp. 

2.000.001-Rp. 2.500.000, >dari Rp. 2.500.000. Tetapi, yang bisa muncul dalam 

diagram batang pada saat data di input yaitu dengan pendapatan sebesar 

Rp.1.500.001-Rp. 2.000.000, Rp. 2.000.001-Rp. 2.500.001 dan > dari Rp. 

2.500.000. Kemudian,pendapatan dibawah satu juta rupiah dan pendapatan antara 

satu juta satu rupiah sampai satu juta lima ratus ribu rupiah tidak bisa muncul pada 

diagram batang karena tidak ada pekerja yang berpenghasilan pada tingkatan 

pendapatan tersebut atau presentasenya nol (0%). Oleh karena itu, distribusi 

pendapatan ini hanya menampilkan tiga dari lima tingkatan pendapatan yang ada 

pada data kuesioner. 

3%

60%

37%

Rp. 1.500.001 – Rp. 
2.000.000

Rp. 2.000.001 – Rp. 
2.500.001

> dari Rp. 2.500.000
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Selain itu,dari beberapa data hasil penyebaran kuesioner pendapatan yang 

diterima oleh seorang pekerja migran cukup bervariasi namun yang paling banyak 

rata-rata diatas UMK didaerah tempat pekerja migran bekerja.Dengan pendapatan 

yang lebih tinggi di luar daerah asal seorang pekerja migran bekerja memang lebih 

menarik, sehingga hal tersebut yang membuat seseorang untuk memilih bekerja di 

daerah yang lebih tinggi tingkat upahnya. 

 

Tabel4.2 :Cross Tab Perbandingan antara Pendidikan dan Pendapatan 

   Pendidikan  Pendapatan 

   
Dibawah 

D3  % 
S1 

Keatas  % 
< 2 
juta  % 

> 2 
juta  % 

Transportasi 
Pribadi 
  13  28%  17  39%  20  35%  10  30% 
Transportasi 
Umum 
  33  72%  27  61%  37  65%  23  70% 

Total  46  100% 44  100% 57  100%  33  100%
Sumber: Data primer yang diolah, 2014  

 Perbandingan antara pendidikan dan pendapatan di atas yaitu tingkat 

pendidikan dapat membedakan suatu aktifitas yang dapat dilakukan oleh seorang 

responden (pekerja).Pendidikan juga dapat menentukan jenis pekerjaan yang 

diinginkan dan pendidikan juga dapat menentukan pilihan moda transportasi 

seseorang dalam memilih moda transportasi yang digunakan ke tempat 

bekerja.Dilihat dari data diatas, tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung 

memilih menggunakan transportasi pribadi daripada transportasi umum, sedangkan 

tingkat pendidikan yang lebih rendah memilih menggunakan trasportasi umum, 

karena apabila seseorang memiliki latar belakang yang tinggi maka dalam memilih 
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transportasi yang akan digunakan ke tempat bekerja akan memilih transportasi yang 

terbaik.Artinya, transportasi pribadi merupakan moda transportasi dirasa yang 

terbaik baginya bila dibandingkan dengan transportasi umum.Sedangkan pada 

kategori pendapatan, seseorang dapat memilih moda transportasi berdasarkan 

penghasilan yang mereka peroleh dari hasil bekerja.Transportasi umum lebih 

banyak dipilih oleh para pekerja karena biayanya yang bervariasi dan muda 

dijangkau serta fasilitas dan tingkat resiko yang lebih rendah dibandingkan dengan 

menggunakan kendaraan pribadi. 

  

4.2.3  Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

Berikut ini merupakan klasifikasi responden berdasarkan usia. 

Gambar 4.3: Distribusi Responden Berdasarkan Usia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Data primer yang diolah, 2014 

 

Berdasarkan gambar4.3, pada data distribusi responden berdasarkan usia di 

input maka semua data yang terdiri dari <20 tahun, 21-25 tahun, 26-30 tahun, 31-35 

tahun dan > 35 tahun bisa muncul semua dalam diagram batang seperti di gambar 

diatas. Karena masing-masing tingkatan usia memiliki nilai atau terdapat responden 

yang berusia seperti yang dijelaskan di atas.   

2%

13%

31%
29%

24%

< 20 tahun 21 – 25 tahun 26 – 30 tahun 31 – 35 tahun > 35 tahun
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Usia seorang pekerja migran juga diperhitungkan dalam suatu perusahaan 

atau kantor tempat pekerja migran bekerja. Rata-rata usia produktif 15-65 tahun 

yang banyak diperlukan oleh para perusahaan dan perkantoran, karena usia 

tersebut yang mampu menghasilkan atau dapat menaikkan produktifitas suatu 

perusahaan yang juga dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan itu sendiri. 

Tetapi jika seseorang itu memiliki usaha sendiri, maka usia tidak akan 

diperhitungkan atau tidak ada keputusan kapan akan berhenti bekerja. 

 

 

4.2.4 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berikut ini merupakan klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin. 

Gambar 4.4 : Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Data primer yang diolah, 2014 

 

Berdasarkan gambar 4.4, pada distribusi responden berdasarkan jenis 

kelamin pasti akan muncul niliainya pada saat data di input karena jenis kelamin 

merupakan data yang sudah pasti identitasnya (laki-laki/perempuan).Sehingga tidak 

ada kemungkinan seseorang untuk tidak menjawab jenis kelaminnya.Setelah 

melakukan penyebaran kuesioner, data yang di dapat untuk kategori jenis kelamin 

56%

44% Laki – Laki

Perempuan
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terdapat 40 orang perempuan atau sekitar 44% yang berjenis kelamin perempuan 

dan terdapat 50 orang laki-laki atau sekitar 56% yang berjenis laki-laki. 

Jenis kelamin merupakan salah satu hal yang penting pada identitas 

seseorang ketika akan bekerja. Karena tidak semua perusahaanmerekrut  pegawai 

atau karyawan laki-laki dan perempuan.Tetapi, ada perusahaan yang hanya 

membutuhkan tenaga kerja khusus laki-laki.Jadi identitas seperti jenis kelamin 

sangat penting saat ini untuk kebutuhan pekerjaan atau lainnya. 

 

Tabel 4.3 : Cross Tab Perbandingan antara Umur dan Jenis Kelamin 

   Usia  Jenis Kelamin 

   
< 30 
tahun  % 

> 30 
tahun  % 

Perempuan 
% 

Laki‐Laki 
% 

Transportasi 
Pribadi 

13  31%  17  35%  21  41%  9  23% 

Transportasi 
Umum 

29  69%  31  65%  30  59%  30  77% 

Total  42  100% 48  100% 51  100%  39  100%
Sumber: Data primer yang diolah, 2014 

 

Umur juga dapat membedakan kekuatan fisik dari seseorang yang 

memungkinkan terciptanya keputusan untuk melakukan pilihan moda transportasi 

yang akan digunakan oleh seorang pekerja. Umur juga mempengaruhi seseorang 

dalam melakukan aktifitasnya dalam bekerja, tetapi tidak mempengaruhi seseorang 

untuk memutuskan pekerjaan karena aktifitas bekerja tergantung pada masing-

masing individu.Sedangkan, jenis kelamin tidak mempengaruhi aktifitas seseorang 

dalam bekerja, karena laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk 

bekerja. Sehingga, jenis kelamin juga mempengaruhi seseorang dalam memilih 

moda transportasi, tetapi dalam pemilihan moda transportasi perempuan lebih 
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mempertimbangkan moda transportasi yang baik atau lebih nyaman yang akan 

digunakan ke tempat bekerja.  
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4.3 Analisa Data 

 Keputusan seorang pekerja migran untuk melakukan pilihan terhadap moda 

trasnportasi yang akan digunakan ke tempat bekerja dalam penelitian ini di uji 

dengan model Binary Logistic. Sebagaimana yang telah di terangkan di bab 3, 

bahwa penelitian ini untuk menganalisis variabel pendidikan, pendapatan, umur dan 

jenis kelamin terhadap pemilihan moda transportasi bagi pekerja migran di 

Kabupaten Jombang.  

 

4.3.1 Hasil Analisis Binary Logistic Regression 

1. Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit) 

Uji kelayakan model pada prinsipnya dilakukan dengan membandingkan 

prediksi model regresi logistik dengan data hasil observasi.Model regresi logistik 

yang baik adalah apabila tidak terjadi perbedaan antara data hasil pengamatan 

dengan data yang diperoleh dari hasil prediksi. Pengujian tidak adanya perbedaan 

antara prediksi dan observasi ini dilakukan dengan uji  Hosmer Lameshow. 

Ketepatan model regresi logistik dengan data observasi dapat ditunjukkan 

dengan tabel klasifikasi yang berupa tabel tabulasi silang antara hasil prediksi dan 

hasil observasi. Tabulasi silang sebagai konfirmasi tidak adanya perbedaan yang 

signifikan antara data hasil observasi dengan data prediksi dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.4 :Tabel Klasifikasi 

Classification Tablea 
 

Observed 

Predicted 
 TRANS Percentage 

Correct  .00 1.00 

Step 1 TRANS .00 7 23 23.3

1.00 4 56 93.3

Overall Percentage   70.0

a. The cut value is .500 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014 
 

Berdasarkan tabel diatas, 93,3% yang memilih transportasi umum dapat 

diprediksi secara tepat oleh model regresi logistik ini. Yang tidak memilih kategori 

transportasi umum dapat diprediksi secara tepat 23,3%. 

2. Overall Fit Test 

Pengujian pada blok 1 atau pengujian dengan memasukkan seluruh prediktor 

diperoleh nilai  –2  log likelihood  awal mengalami penurunan dari 107.557 menjadi 

102,634. Dengan demikian diperoleh nilai  –2  log likelihood mengalami penurunan 

yang besar sehingga memungkinkan diperolehnya  overall fit model. Dengan 

demikian model dengan empat prediktor menunjukkan sebagai model yang baik.Hal 

ini berarti bahwa penggunaan dengan konstanta dengan empat variabel 

menunjukkan sebagai model yang mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap 

status pemilihan moda transportasi. 
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Tabel 4.5:Omnibus Tests of Model Coefficients 

Omnibus Tests of Model Coefficients 
 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 7.015 4 .135 

Block 7.015 4 .135 

Model 7.015 4 .135 
   Sumber: Data primer yang diolah, 2014 

Hasil pengujian omnibus test diperoleh nilai chi-square sebesar 7,015 

dengan signifikansi 0,135.Dengan nilai lebih besar dari 0,005 tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa keputusan pemilihan moda transportasi dapat diprediksi dari 

variabel EDUC (pendidikan), IN (pendapatan), GEN (jenis kelamin), OLD (umur). 

3. Uji secara Parsial 

Pengujian kemaknaan prediktor secara parsial dilakukan dengan 

menggunakan uji Wald dan diperoleh hasil sebagai  berikut : 

 

Tabel 4.6 :Hasil Analisa Menggunakan Binary Logistic 

Variables in the Equation 
 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

Step 1a ED -.893 .537 2.763 1 .096* .409

G .972 .494 3.867 1 .049** 2.643

IN .703 .562 1.561 1 .211 2.019

OLD -.565 .496 1.298 1 .255 .568

Constant .812 .456 3.176 1 .075* 2.252

a. Variable(s) entered on step 1: ED, G, IN, OLD. 

* berpengaruh sangat signifikan pada α = 0.05 
** berpengaruh signifikan pada α = 0.1 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014 

 Dari hasil analisa menggunakan Binary Logisticseperti yang telah dilakukan 

pada tabel 4.5, maka dapat diambil beberapa keputusan, antara lain: 



 

 
 

d

m

t

d

m

u

k

p

v

r

t

k

t

d

m

u

y

p

v

k

Sig. 

dengan kata

maka keput

terdapat pe

dengan var

mempengar

untuk bekerj

Sig. 

keputusan y

pengaruh 

variabel je

respondenm

transportasi 

Sig. 

keputusan 

terdapat pe

dengan vari

mempengar

untuk bekerj

Sig. 

yang sesua

pengaruh 

variabel us

keputusan re

value varia

a lain Sig. v

tusan yang 

engaruh ya

riabel pend

ruhi keputus

ja. 

value dari v

yang sesuai

yang signi

nis kelamin

mempengaru

untuk beker

value dari 

yang sesua

engaruh ya

abel pendap

ruhi keputus

ja. 

value dari v

ai dengan 

yang signi

sia.Dengan 

esponden te

abel dari pe

value variab

sesuai de

ang signifi

idikan. Den

san respond

variabel jeni

i dengan hi

ifikan anta

n responde

uhi keputus

rja. 

variabel pen

ai dengan 

ang signifi

patan.Denga

san respond

ariabel usia 

hipotesis a

ifikan anta

kata lain 

ersebut dala

endidikan re

el dari pend

ngan hipote

kan antara

ngan kata 

den tersebu

s kelamin re

potesis ada

ra variabel 

en.Dengan 

an respond

ndapatan re

hipotesisada

kan antara

an kata lain 

den tersebu

responden 

dalah  y

ra variabel 

variabel u

m memilih m

esponden a

didikan resp

esis adalah 

 variabel p

lain variabe

ut dalam m

esponden a

alah  yang

pilihan mo

kata lain 

den tersebu

esponden ad

alah  ya

 variabel p

variabel pen

ut dalam m

adalah 0.25

yang berart

pilihan mo

usiaresponde

moda transp

adalah 0.096

onden adala

 yang b

pilihan moda

el pendidika

emilih moda

adalah 0.049

g berarti ba

oda transpo

variabel j

ut dalam m

dalah 0.211

ang berarti 

pilihan moda

ndapatan re

emilih moda

55> 0.05, ma

i bahwa ti

oda transpo

en tidak m

ortasi untuk 

6> 0.05, at

ah 0.096< 0

berarti bahw

a transporta

an respond

a transporta

9> 0.05, ma

ahwa terdap

ortasi deng

jenis kelam

memilih mo

> 0.05, ma

bahwa tid

a transporta

sponden tid

a transporta

aka keputus

dak terdap

ortasi deng

mempengaru

bekerja. 

77 

tau 

0.1 

wa 

asi 

en 

asi 

aka 

pat 

an 

min 

da 

aka 

ak 

asi 

ak 

asi 

an 

pat 

an 

uhi 



78 
 

 
 

4.3.2 Pembahasan 

Dari hasil analisa data diatas bahwa variabel pendidikan dan jenis kelamin 

berpengaruh signifikan terhadap pilihan transportasi.Variabel pendidikan memiliki 

koefisien negatif (-) sedangkan variabel jenis kelamin memiliki koefisien positif 

(+).Apabila tingkat pendidikan seorang pekerjasemakin tinggi maka probabilitas 

pemilihan moda transportasi umum semakinmenurun.Sebaliknya, jika variabel 

pendidikan seorang pekerja maka probabilitas pemilihan terhadap moda transportasi 

umum semakin meningkat.Jika tingkat pendidikan semakin tinggi maka semakin 

berpengaruh pada pola pikir seseorang dan apabila seorang pekerja migran 

pendidikannya semakin tinggi maka pekerja tersebut lebih memilih menggunakan 

transportasi pribadi dibandingkan dengan transportasi umum, karena dengan 

menggunakan transportasi pribadi dirasa lebih aman dan privasi.Berbeda dengan 

saat menggunakan transportasi umum yang di dalam kendaraannya lebih banyak 

jumlah orangnya.Berdasarkan hasil analisa data, bahwa pekerja migran yang 

berlatar belakang pendidikan dibawah D3 lebih mendominasi dalam menggunakan 

transportasi umum daripada yang berlatar belakang diatas S1, karena pekerja 

migran yang memiliki latar belakang diatas S1 lebih memilih menggunakan 

kendaraan pribadi. 

Sedangkan, pada variabel jenis kelaminmemiliki koefisien positif dan 

berpengaruh signifikan terhadap pemilihan moda transportasi.dalam pemilihan moda 

transportasi jenis kelamin sangat mempengaruhi, karena ketika menentukan 

pilihannya seorang pekerja migran terutama yang berjenis kelamin perempuan 

pastinya lebih berfikir lebih matang ketika menggunakan moda transportasi apa yang 

terbaik baginya saat menuju tempat bekerja. Berbeda dengan laki-laki yang dalam 

kondisi apapun bisa dilakukan dengan sendiri, artinya laki-laki lebih bisa mandiri 
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menjaga dirinya dibandingkan perempuan yang lebih mudah mengalami tindak 

kejahatan.Pada hasil analisa data menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak 

daripada perempuan yang menggunakan kendaraan umum.Dari hasil survey dan 

wawancara para responden yang berjenis kelamin laki-laki, alasan mereka 

menggunakan transpotasi umum karena kendaraan umum lebih efektif dalam 

membantu pekerja migran untuk melakukan perjalanan ke tempat bekerja, dimana 

jarak antara terminal/stasiun lebih dekat dengan tempat kerja mereka. Selain itu, 

biaya ongkos yang dikeluarkan sama saja ketika menggunakan kendaraan pribadi. 

Kemudian alasan pekerja migran dengan jenis kelamin perempuan lebih memilih 

menggunakan kendaraan pribadi, karena saat menggunakan kendaraan umum lebih 

rawan terhadap tindak kejahatan seksual dan penjambretan. Oleh sebab itu, pekerja 

migran perempuan memilih sepeda motor meskipun resiko saat dijalan lebih bahaya. 

Lain halnya dengan variabel usia, dimana variabel ini tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pilihan transportasi dan memiliki koefisien negatif, karena usia 

seseorang tidak dibatasi untuk penggunaan moda transportasi yang akan 

digunakannya. Tetapi, dalam menjalankan aktifitas pekerjaan,usiabisa dibatasi 

ketika seseorang bekerja pada suatu instansi yang sudah ada ketentuan masa 

berakhir bekerja (pensiun). Oleh karena itu, kategori usia tidak mempengaruhi 

seseorang untuk memilih moda transportasi yang akan digunakan. 

Variabel pendapatan memiliki koefisien positif dan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pemilihan moda transportasi, karena  biaya ongkos untuk naik 

transportasi umum dan transportasi pribadi jatuhnya sama saja. Misalnya, untuk 

ongkos sekali perjalanan (Jombang-Surabaya) dengan menggunakan transportasi 

umum sekitar 10rb-20rb dan ketika menggunakan transportasi pribadi (sepeda 

motor) ongkosnya juga sama. Hal itulah yang menyebabkan pendapatan tidak 
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berpengaruh terhadap pemilihan transportasi, karena transportasi bagi pekerja 

migran merupakan kebutuhan pokok yang setiap hari dibutuhkannya, sehingga 

berapapun biaya ongkosnya pasti akan dikeluarkan, jadi tidak memperhitungkan 

pendapatan yang di dapatkan dari hasil bekerja, karena penghasilan pekerja migran 

rata-rata diatas UMK tempat bekerjanya. 

Dari hasil keputusan dengan menggunakan model Binary Logistic 

Regression secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa variabel pilihan moda 

transportasi pekerja migran di Jombang dipengaruhi oleh variabel pendidikan dan 

jenis kelamin. Namun yang sangat berpengaruh adalah dari pendidikan.Semakin 

tinggi pendidikan seseorang, maka pemilihan moda transportasi semakin baik dan 

fleksibel. Selain itu, jenis kelamin juga akan mempengaruhi seseorang dalam 

memilih moda transportasi yang akan digunakan ke tempat bekerja. Kendaraan 

pribadi seperti sepeda motor memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan kendaraan umum. Sehingga kendaraan umum seperti kereta 

api dan bus lebih dipilih sebagai moda transportasi untuk bekerja. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian terhadap pekerja migran di Kabupaten Jombang, 

mengenai Analisis Pilihan Transportasi Bagi Pekerja Migran dan setelah melalui 

proses pengolahan serta analisa data dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menggunakan data primer dengan jumlah sampel sebanyak 90 

responden, yang terdiri dari 60 responden yang menggunakan kendaraan 

umum dan 30 responden yang menggunakan kendaraan pribadi. dengan 

estimasi model binary logistic regression memperkirakan atau 

memprediksikan dengan benar bahwa kemungkinan pekerja migran memilih 

menggunakan kendaraan umum sangat besar. 

2. Faktor yang dominan dalam pemilihan moda transportasi bagi pekerja migran 

di Kabupaten Jombang dalam melakukan kegiatan bekerja adalah variabel 

pendidikan dan variabel jenis kelamin 

3. Moda yang dominan dipilih oleh responden dalam melakukan kegiatan 

bekerja adalah transportasi umum seperti kereta api dan bus. Alternatif 

pilihan moda kedua adalah kendaraan pribadi seperti sepeda motor. 

 

Dari analisa model binary logistic berdasarkan empat faktor tersebut, maka 

dapat diambil kebijakan-kebijakan dalam upaya meningkatkan fasilitas transportasi 

umum seperti AC, pengaturan rute perjalanan dan waktu keberangkatan, karena 

transportasi umum banyak dipilih oleh pekerja migran dalam melakukan perjalanan 

ke tempat bekerja. 
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5.2 Saran 

1. Untuk kajian topik yang sama kedepannya, disarankan agar menggunakan 

model analisis data yang lebih akurat dengan memperhatikan data dan 

instansi-instansi yang terkait. 

2. Diperlukan pengembangan dalam pengambilan sampel yang lebih merata, 

menambahkan pertimbangan-pertimbangan lain dalam memberikan penilaian 

terhadap moda transportasi dan membuat analisa yang lebih baik lagi.  

3. Untuk pengguna transportasi umum diharapkan mampu menggunakan 

fasilitas sarana transportasi semaksimal mungkin. Agar dapat dilihat jumlah 

penggunaan transportasi untuk pekerja, sehingga dapat terlihat seberapa 

besar tingkat kebutuhan sarana transportasi bagi para pekerja. 
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LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Binary Logistic Regression 
 

Case Processing Summary 

UnweightedCasesa N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 90 100.0

Missing Cases 0 .0

Total 90 100.0

Unselected Cases 0 .0

Total 90 100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of 

cases. 

 

 

 
Dependent Variable Encoding 

Original Value Internal Value 

.00 0 

1.00 1 

 

 
Classification Tablea,b 

 

Observed 

Predicted 

 TRANS Percentage 

Correct  .00 1.00 

Step 0 TRANS .00 0 30 .0

1.00 0 60 100.0

Overall Percentage   66.7

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is .500 

 

 

 
Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant .693 .224 9.609 1 .002 2.000 



 

 
Variables not in the Equation 

 Score df Sig. 

Step 0 Variables ED 1.089 1 .297

G 3.258 1 .071

IN .215 1 .643

OLD .201 1 .654

Overall Statistics 6.831 4 .145

 

 
Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 7.015 4 .135

Block 7.015 4 .135

Model 7.015 4 .135

 

 
Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 107.557a .075 .104

a. Estimation terminated at iteration number 4 because 

parameter estimates changed by less than .001. 

 

 

 
Classification Tablea 

 

Observed 

Predicted 

 TRANS Percentage 

Correct  .00 1.00 

Step 1 TRANS .00 7 23 23.3

1.00 4 56 93.3

Overall Percentage   70.0



Classification Tablea 

 

Observed 

Predicted 

 TRANS Percentage 

Correct  .00 1.00 

Step 1 TRANS .00 7 23 23.3

1.00 4 56 93.3

Overall Percentage   70.0

a. The cut value is .500 

 

 

 
Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

Step 1a ED -.893 .537 2.763 1 .096 .409 

G .972 .494 3.867 1 .049 2.643 

IN .703 .562 1.561 1 .211 2.019 

OLD -.565 .496 1.298 1 .255 .568 

Constant .812 .456 3.176 1 .075 2.252 

a. Variable(s) entered on step 1: ED, G, IN, OLD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Model Logit Untuk Transportasi Umum dan Pribadi 

  
Classification 
Table(a,b)                

Observed  Predicted       

         TRANS    
Percentage 
Correct 

        
Trans. 
Pribadi 

Trans. 
Umum    

Step 0  TRANS  Trans. Pribadi  0 30  0
      Trans. Umum  0 60  100

  
Overall 
Percentage           66,66667

a 

Constant is 
included in the 
model.             

b 
The cut value is 
.500             

 

Variables in 
the Equation                      

B  S.E.  Wald  df  Sig.  Exp(B) 
Step 0  Constant  0,693147 0,223607 9,60906 1 0,001936  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR KUESIONER 

Tentang  

ANALISIS PILIHAN TRANSPORTASI BAGI PEKERJA MIGRAN 

(Studi Kasus di Kabupaten Jombang ) 

 

I. Identitas Peneliti 

Nama  : Susan Sari Dewi 

NIM  : 105020101111017 

Jurusan  : Ilmu Ekonomi 

Program Studi : Perencanaan Pembangunan 

 

II. Pengantar  

Dalam rangka menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1), penulis 

melakukan penelitian untuk menyusun skripsi sebagai bentuk tugas 

akhir yang digunakan untuk memperoleh gelar Sarjana. Berkaitan 

dengan hal tersebut, maka penulis mengajukan judul penelitian yaitu 

“Analisis Pilihan Transportasi Bagi Pekerja Migran”. 

Sesuai dengan hal diatas maka penulis memohon dengan hormat 

kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi responden dan mengisi 

kuesioner yang telah penulis sediakan. Hasil penelitian ini akan 

dipergunakan sebagai data dalam penyusunan skripsi, oleh karena itu 

Bapak/Ibu/Saudara/i akan dijamin kerahasiaan pribadinya. 

 

 

 

 



Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan 

waktu untuk mengisi kuesioner, penulis mengucapkan banyak terima 

kasih. Penulis juga memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada 

kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak/Ibu/Saudara/i. 

 

 

Hormat Kami, 

 

PENELITI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR KUESIONER 

 

 IDENTITAS RESPONDEN 

1. NAMA  : 

2. ALAMAT  : 

   

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i 

untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada. 

2. Berilah tanda silang (X) atau lingkar (O) pada jawaban yang dipilih 

sesuai dengan kenyataan. 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

Q1. Apa pendidikan terakhir Anda? 

1. Lebih rendah dari SD 

2. SD 

3. SMP 

4. SMA atau sederajat 

5. Sarjana Muda / Diploma 

6. Sarjana (S1) 

7. S2/S3 sederajat 

 

 

 

 

 



Q2. Jenis kelamin Anda? 

1. Laki – Laki 

2. Perempuan 

 
Q3. Berapa pendapatan Anda dalam sebulan? 

1. < dari Rp. 1.000.000 

2. Rp. 1.000.001 – Rp. 1.500.000 

3. Rp. 1.500.001 – Rp. 2.000.000 

4. Rp. 2.000.001 – Rp. 2.500.001 

5. > dari Rp. 2.500.000 

 
Q4. Berapakah usia Anda? 

 Usia Responden Usia Sebenarnya 

1. < 20 tahun ___________ tahun 

2. 21 – 25 tahun ___________ tahun 

3. 26 – 30 tahun ___________ tahun 

4. 31 – 35 tahun ___________ tahun 

5. > 35 tahun ___________ tahun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Q5. Jumlah anak yang Anda miliki? 

 Anak yang dimiliki 

1. Belum ada 

2. 1 

3. 2 

4. 3 

5. 4 

6. > 4 

 

Q6. Berapakah jarak tempuh Anda dari rumah ke tempat bekerja? 

 Jarak Tempuh 

1. 0 – 10 km 

2. 11 – 20 km 

3. 21 – 30 km 

4. 31 – 40 km 

5. 41 – 50 km 

6. > 50 km 

 

 

 

 

 

 

 



 

Q7. Alat transportasi apa yang sering Anda gunakan saat bekerja? 

 Alat Transportasi yang Digunakan 

1. Kereta api 

2. Sepeda motor 

3. Bus 

4. Lainnya, sebutkan ____________________ 

 

Q8. Apa status pekerjaan Anda? 

 Status Pekerjaan 

1. Pelajar/Mahasiswa 

2. PNS 

3. Pegawai Swasta 

4. Wiraswasta 

5. Ibu Rumah Tangga 

6. Lainnya, sebutkan ___________________ 
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