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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Transportasi dapat diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, 

mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, di mana di 

tempat lain objek tersebut lebih bermanfaat atau berguna untuk tujuan-tujuan tertentu 

(Miro, 2005). Sistem transportasi merupakan elemen dasar infrastruktur yang 

berpengaruh pada pola pengembangan perkotaan. Sehingga perlu adanya perencanaan 

sistem transporatasi yang terpadu yang berorientasi pada efisiensi transportasi guna 

mempercepat pembangunan disegala bidang. Sistem transportasi memiliki komponen 

yakni sistem kegiatan, sistem jaringan, sistem pergerakan, dan sistem kelembagaan. 

Sistem transportasi yang baik mempunyai peranan dalam membuka, mempermudah, 

dan meningkatkan aspek ekonomi, sosial dan budaya. Pertambahan penduduk dan luas 

suatu wilayah memberikan pengaruh terhadap sistem transportasi pada suatu wilayah. 

Diperlukan suatu pemilihan sistem transportasi yang baik karena dengan pemilihan 

sistem transportasi yang salah untuk wilayah perkotaan dapat mengakibatkan terjadinya 

kemacetan lalu lintas, yang berarti pemborosan besar dari penggunaan energi dan ruang, 

serta timbulnya masalah pencemaran udara akibat gas buang kendaraan yang semakin 

besar jumlahnya. Sehingga dibutuhkan suatu pemodelan transportasi yang bertujuan 

untuk merefleksikan realita permasalahan transportasi secara terukur. 

Kota Surabaya adalah ibukota Provinsi Jawa Timur yang merupakan kota 

terbesar kedua di Indonesia setelah Kota Jakarta. Kota Surabaya dikenal sebagai kota 

budaya, pendidikan, pariwisata, maritim, industri, dan perdagangan. Populasi penduduk 

di Kota Surabaya sebagai kota metropolitan mencapai 2.833.743 pada tahun 2014 

(Statistik, 2014). Dalam sistem transportasi, ledakan penduduk merupakan dinamika 

yang dihadapi kota-kota besar terkait permintaan masyarakat terhadap pelayanan 

transportasi untuk mempermudah aktivitas manusia. Akhirnya timbul masalah 

kemacetan sebagai akibat ketidakseimbangan antara kinerja ruas jalan dengan 

peningkatan jumlah kendaraan yang melintas. Jumlah kemacetan cenderung tinggi di 

beberapa ruas jalan seperti di jalan penghubung Surabaya bagian selatan ke utara yang 

dihubungkan arteri sekunder Jalan Raya Darmo, Kecamatan Wonokromo yang 

memiliki volume kapasitas atau V/C Ratio 0,95 termasuk dalam kategori pelayanan 

kelas E (Muhis & Herijanto, 2014). Jalan Raya Darmo juga menjadi penghubung 
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Surabaya Timur (Jalan Kertajaya dan sekitarnya) ke Surabaya Barat (Jalan Mayjen 

Sungkono dan sekitarnya) karena harus memutar kawasan tengah kota. Segmen Jalan 

Raya Darmo terbagi di Surabaya Pusat dan Surabaya Selatan dengan jumlah penduduk 

676.876 jiwa dan luas 64,06 km
2
 (Surabaya Dalam Angka, 2011) dimana Surabaya 

Pusat dan Selatan merupakan kawasan terpadat dibanding kawasan administratif 

lainnya, karena merupakan gerbang utama dari arah Kota Sidoarjo dan Mojokerto 

dimana terdapat 10 ribu kendaraan roda dua dan roda empat masuk melalui surabaya 

selatan. 

Tahun 2014 ini Pemerintah Kota Surabaya merencakan pembangunan monorel 

yang akan menghubungkan Surabaya timur ke Surabaya barat sepanjang 23 Km dan 

trem yang menghubungkan Surabaya utara ke Surabaya selatan sepanjang 16,7 Km 

(Smart, 2013). Sementara penggunaan transportasi umum di Kota Surabaya sendiri 

masih terbatas pada angkutan kota/mikrolet, bus kota, komuter, dan kereta api yang 

masih belum dapat menjamin keamanan, kenyamanan, cepat dan terintegrasi sehingga 

masyarakat di Surabaya lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Pemerintah 

Kota Surabaya terus mengkaji berbagai alternatif solusi untuk mengatasi kemacetan di 

Kota Surabaya, salah satunya penambahan kapasitas jalan dan panjang pada ruas 

Central Business District (CBD) dan pusat kegiatan lainnya. Namun, solusi tersebut 

tidaklah bersifat jangka panjang mengingat pembangunan akan terus berkembang 

mengakibatkan keterbatasan lahan. Maka dari itu, Pemerintah Kota Surabaya berupaya 

membangun sistem Angkutan Massal Cepat (AMC) dengan tujuan dapat meningkatkan 

kualitas layanan angkutan umum, mengurangi kemacetan lalu lintas, dan memberikan 

alternatif pilihan angkutan umum. Sasarannya adalah: 

a. Tercapainya kualitas layanan angkutan umum di Kota Surabaya yang aman, 

nyaman, dan terjadwal 

b. Berkurangnya beban kapasitas jalan dan kemacetan karena beralihnya pengguna 

angkutan pribadi ke angkutan massal cepat 

c. Terselenggaranya transportasi yang berkelanjutan 

Jalan Raya Darmo merupakan salah satu lokasi yang akan terlayani oleh trem 

koridor utara – selatan dengan rute: Joyoboyo - Kebun Binatang Surabaya - Taman 

Bungkul - Bintoro - Pandegiling - Panglima Sudirman - Kombespol M. Duryat - 

Tegalsari - Embong Malang - Kedungdoro - Pasar Blauran - Bubutan - Pasar Turi - 

Kemayoran - Indrapura - Rajawali - Jembatan Merah - Veteran - Tugu Pahlawan - 
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Baliwerti – Siola - Genteng - Tunjungan - Gubernur Suryo - Bambu Runcing - Sono 

Kembang. 

Pemilihan moda bertujuan untuk mengetahui proporsi orang yang akan 

menggunakan moda, dalam hal ini yaitu mengidentifikasi berapa perpindahan manusia 

yang telah menggunakan moda eksisting (kendaraan pribadi sepeda motor dan mobil, 

kendaraan umum angkutan kota dan bus kota) menuju moda baru yaitu trem 

berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan moda. Sehingga dapat 

dilakukan peramalan penurunan angka kemacetan di koridor Jalan Raya Darmo, Kota 

Surabaya berdasarkan nilai perpindahan pengguna moda eksisting ke moda trem dan 

kebijakan untuk Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatur Angkutan Massal Cepat 

(AMC). 

1.2 Identifikasi Isu dan Masalah 

Permasalahan yang dijumpai terkait pemilihan moda dan kemacetan adalah: 

1. Minimnya angka pengguna angkutan umum di Surabaya yaitu 2,64% kendaraan 

umum sementara, 60,48% mobil pribadi dan 22,35 sepeda motor (Tahir, 2005). 

2. Pada jam sibuk, sebagian besar pusat kota mengalami kemacetan, dengan 

pergerakan terbesar ke arah utara-selatan. Masalah diperburuk lagi dengan 

konflik antar pengguna jalan seperti kendaraan bermotor, becak, maupun pejalan 

kaki. (Vincent, 2011). 

3. Terdapat 20 kejadian kecelakaan di Jalan Raya Darmo yang diduga disebabkan 

adanya penindakan pelanggaran, kondiis jalan, kondisi lingkungan jalan, volume 

Lalu lintas Harian Rata-rata (LHR), dan kapasitas jalan (Ratnawati, 

Kuspriyanto, Murtini, & Suharsono, 2012). 

4. Pada tahun 2013, terdapat isu pengadaan trem yang menghubungkan Surabaya 

utara – selatan melalui Jalan Raya Darmo dan monorel untuk jalur surabaya 

timur – barat (Noviansyah, 2013). Bertujuan untuk memperbaiki kualitas 

angkutan umum dan mengurai kemacetan di Kota Surabaya (Smart, 2013). 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pemodelan pemilihan moda baru trem di Jalan Raya Darmo, Kota 

Surabaya pada pengguna moda eksisting (mobil, sepeda motor, bus kota, dan 

angkutan kota) berdasarkan ciri fasilitas transportasi? 

2. Bagaimana pengaruh pemilihan moda baru trem terhadap penurunan angka 

kemacetan di koridor Jalan Raya Darmo? 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Studi 

1.4.1 Tujuan 

1. Untuk menghasilkan model pemilihan moda berdasarkan ciri fasilitas 

transportasi. 

2. Untuk meramalkan penurunan angka kemacetan berdasarkan peluang 

perpindahan moda eksisting (mobil, sepeda motor, bus, dan angkutan kota). 

1.4.2 Manfaat Studi 

1. Memberikan studi/referensi tentang pemodelan pemilihan moda di Jalan Raya 

Darmo Kota Surabaya. 

2. Memberikan prediksi jumlah demand atau potensi penumpang trem dari kajian 

perpindahan masyarakat moda eksisting ke moda baru trem. 

3. Memberikan prediksi tingkat penurunan kemacetan di Jalan Raya Darmo Kota 

Surabaya atau secara tak langsung sebagai pemecahan masalah. 

1.5 Ruang Lingkup 

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Lingkup wilayah yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi koridor Jalan 

Raya Darmo, Kota Surabaya sepanjang 2,04 Km. Dimana ruas jalan ini dilayani oleh 

transportasi umum yaitu angkutan kota dan bus kota serta kendaraan pribadi seperti 

mobil dan sepeda motor, juga pada ruas jalan ini akan direncanakan pengadaan trem 

yang menghubungkan koridor Surabaya selatan ke utara. Koridor Jalan Raya Darmo 

memiliki guna lahan yang bervariasi mayoritas terdiri dari perkantoran, perdagangan, 

dan permukiman. Wilayah penelitian dibatasi oleh: 

Utara : Jalan Urip Sumoharjo 

Barat : Kecamatan Tegalsari – Kelurahan Dr. Soetomo 

Timur : Kecamatan Tegalsari – Kelurahan Keputran dan Kecamatan 

Wonokromo – Kelurahan Darmo 

Selatan : Jalan Raya Wonokromo 

Pemilihan lokasi penelitian dilatarbelakangi oleh: 

1. Koridor Jalan Raya Darmo sebagai gerbang masuk Surabaya Pusat bagi 

pengendara dari daerah luar Kota Surabaya (terutama Sidoarjo dan Mojokerto) 

dan sebagai jalan penghubung Surabaya bagian selatan ke utara serta Surabaya 

bagian timur ke barat. 

2. Koridor Jalan Raya Darmo ditetapkan sebagai salah satu rute yang akan dilalui 

Trem menurut kajian SMART (2014). 
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3. Pemanfaatan lahan koridor Jalan Raya Darmo yang heterogen terdiri dari 

permukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa, pendidikan, sosial budaya, dan 

RTH sehingga mempengaruhi guna lahan dan sistem transportasi di koridor 

tersebut. 

4. Koridor Jalan Raya Darmo dilalui berbagai macam moda transportasi yaitu: 

Angkutan kota, bus, taksi, mobil, dan sepeda motor sehingga masyarakat memiliki 

kesempatan lebih luas dalam memilih moda transportasi untuk berkegiatan. Jalan 

Raya Darmo dilalui oleh angkutan umum Angkutan kota JK (Joyoboyo – 

Kenjeran), Angkutan kota V (Joyoboyo – Tambak Rejo), Bus Kota C (Purabaya – 

Demak) dan Bus Kota E (Purabaya – Tambak Oso Wilangun). 

5. Tingkat pelayanan jalan koridor Jalan Raya Darmo mencapai F yang 

mengakibatkan kemacetan pada jam-jam sibuk. 
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Gambar 1. 1 Lokasi Studi Jalan Raya Darmo 
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1.5.2 Ruang Lingkup Materi 

Kajian yang dilakukan dalam penelitian adalah melakukan pemodelan pemilihan 

moda transportasi umum atas isu yang sedang terjadi tahun ini di Kota Surabaya yaitu 

pengadaan trem yang menghubungkan Kota Surabaya bagian Selatan ke utara sebagai 

salah satu upaya mengurangi kemacetan lalu lintas dan memberikan alternatif pilihan 

angkutan umum. Untuk itu dilakukan kajian pemilihan moda terhadap masyarakat 

pengguna moda eksisting (mobil, sepeda motor, angkutan kota, dan bus) di koridor 

Jalan Raya Darmo. Lingkup materi yang dibahas dalam penelitian ini meliputi (Tamin, 

2000): 

1. Faktor pemilihan moda 

a. Ciri pengguna jalan 

Ciri pengguna jalan meliputi kepemilikan kendaraan pribadi, kepemilikan 

Surat Izin Mengemudi (SIM), dan tingkat pendapatan. Berdasarkan studi 

terdahulu (Adiputra & Ardiansah, 2012) peneliti juga menambahkan jenis 

kelamin, umur, pekerjaan, dan tingkat pendidikan untuk menjelaskan 

karakteristik pengguna 

b. Ciri pergerakan 

Ciri pergerakan terdiri dari tujuan pergerakan dan waktu terjadinya pergerakan. 

Berdasarkan studi terdahulu (Adiputra & Ardiansah, 2012) peneliti juga 

menambahkan asal pergerakan dan maksud pergerakan. 

c. Ciri fasilitas transportasi 

Ciri fasilitas transportasi terdiri dari waktu perjalanan, waktu menunggu, dan 

tarif perjalanan. Serta aspek kenyamanan (suhu AC) dan kecepatan (km/jam) 

yang didasarkan pada studi pemilihan moda terdahulu (Puspita, 2006) dan 

berlandaskan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang dikeluarkan oleh Dinas 

Perhubungan tentang pelayanan angkutan umum massal dan angkutan umum 

berbasis kereta api. 

Pada penelitian ini, ciri pengguna jalan dan ciri pergerakan akan dibahas secara 

deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik masyarakat yang akan 

berpindah ke moda baru Trem. Sementara, ciri fasilitas transportasi akan dimodelkan ke 

dalam fungsi utilitas pemilihan moda Trem. Berdasarkan studi terdahulu mengenai 

pemilihan moda monorel di Kota Surabaya (Adiputra & Ardiansah, 2012) dan 

pemilihan moda di Kota Malang (Puspita, 2006) faktor yang mempengaruhi dalam 

pemilihan moda meliputi tarif perjalanan, waktu menunggu, waktu perjalanan, 
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kenyamanan, dan kecepatan. Sehingga peneliti dalam studi ini membatasi faktor yang 

berpengaruh tersebut ke dalam bentuk pemodelan pemilihan moda Trem di koridor 

Jalan Raya Darmo, Kota Surabaya. 

2. Penurunan angka kemacetan 

Pada penelitian ini akan dilakukan analisis deskriptif tentang faktor penyebab 

kemacetan di koridor Jalan Raya Darmo berdasarkan Federal Highway Transportation 

(2005) yang dilakukan berdasarkan hasil observasi lapangan dan (MKJI, 1997) tentang 

kondisi kemacetan berdasarkan nilai derajat kejenuhan. Kemudian peramalan 

penurunan angka kemacetan dihitung berdasarkan jumlah perpindahan moda eksiting ke 

moda baru Trem yang diperoleh dari rumus peluang perpindahan moda.  

1.6 Sistematika Pembahasan 

Tulisan ini terdiri dari bab-bab pembahasan yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memberikan latar belakang pemilihan moda trem yang direncanakan oleh 

Pemerintah Kota Surabaya terhadap pengguna moda eksisting atas permasalahan 

kemacetan yang terjadi di Kota Metropolitan, Surabaya tepatnya koridor Jalan Raya 

Darmo. Selain itu, bab I terdiri dari identifikasi isu dan masalah, rumusan masalah, 

tujuan studi, manfaat studi, ruang lingkup materi dan wilayah, sistematika pembahasan, 

dan kerangka permikiran. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjabarkan tinjauan teori dan literatur terkait penelitian pemilihan moda 

trem terhadap pengguna moda eksisting sehingga dapat diperoleh variabel penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan 

untuk mengkaji pemilihan moda trem terhadap pengguna moda eksisting di Jalan Raya 

Darmo, Kota Surabaya. Bab ini juga memberikan desain survei untuk mengidentifikasi 

input, proses, dan output dari penelitian ini. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memberikan data hasil survei berupa kondisi eksisting di koridor Jalan 

Raya Darmo yang kemudian diolah sebagai analisis pemilihan moda berupa 

kemungkinan orang berpindah dari moda eksisting (mobil, sepeda motor, bus kota, dan 

angkutan kota) ke moda baru yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya yaitu 
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trem. Dari hasil analisis pemilihan moda dilanjutkan dengan peramalan penurunan 

angka kemacetan di Jalan Raya Darmo. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memuat kesimpulan atau hasil akhir dari seluruh pembahasan dan temuan 

penelitian pemilihan moda trem serta saran atas permasalahan yang terjadi dalam 

penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya. 

1.7 Kerangka Pemikiran 

Pola pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai: 

Latar Belakang

· Pertambahan penduduk di Kota Surabaya berdampak pada peningkatan permintaan 

pelayanan transportasi

· Kemacetan sebagai dampak yang timbul akibat ketidakseimbangan kinerja ruas jalan 

dengan peningkatan jumlah kendaraan pribadi yang melintas

· Jalan Raya Darmo merupakan salah satu koridor jalan dengan kelas pelayanan E dimana 

volume kapasitas berkisar 0,615 – 0,962

· Pemerintah Kota Surabaya merencanakan Angkutan Massal Cepat (AMC) berupa 

monorel untuk Surabaya Timur ke Barat dan trem untuk Surabaya Selatan ke Utara

Rumusan Masalah

· Bagaimana pemodelan pemilihan moda baru trem di Jalan Raya Darmo, Kota Surabaya 

pada pengguna moda eksisting (mobil, sepeda motor, bus kota, dan lyn) berdasarkan ciri 

fasilitas transportasi?

· Bagaimana pengaruh pemilihan moda baru terhadap penurunan angka kemacetan di 

koridor Jalan Raya Darmo?

Tujuan

· Untuk menghasilkan model pemilihan moda dan jumlah moda eksisting yang berpindah 

ke moda trem.

· Untuk meramalkan penurunan angka kemacetan berdasarkan peluang perpindahan moda 

eksisting (mobil, sepeda motor, bus, dan lyn).

Manajemen Lalu Lintas Akibat Trem di Jalan 

Raya Darmo (Muhis & Herijanto, 2014)

Angkutan massal sebagai alternatif mengatasi 

persoalan kemacetan lalu lintas di Kota 

Surabaya (Anas, 2005)

Tinjauan Teori

Pemodelan pemilihan moda di koridor Jalan Raya Darmo untuk penurunan angka kemacetan

 
Gambar 1. 2 Kerangka Pemikiran 


