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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Transportasi 

Menurut Miro (2004) Transportasi diartikan sebagai usaha memindahkan, 

menggerakkan, mengangkat, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat 

ke tempat lain, sehingga di lokasi lain tersebut objek menjadi lebih bermanfaat 

atau dapat berguna untuk suatu tujuan-tujuan tertentu. 

Menurut Steenbrink (1974) Transportasi adalah perpindahan orang atau barang 

dengan menggunakan alat atau kendaraan dari suatu tempat ke tempat-tempat 

lain yang terpisah secara geografis. 

Menurut Morlok (1978) Transportasi adalah kegiatan memindahkan atau 

mengangkat sesuatu dari suatu lokasi ke lokasi lain. Sehingga secara umum 

transportasi adalah bentuk perpindahan sesuatu baik barang ataupun manusia 

dari suatu lokasi menuju lokasi lainnya, menggunakan ataupun tanpa 

menggunakan sarana. 

(Martok, 1998 dikutip dari Miro, 1997), mengungkapkan transportasi bukanlah 

tujuan akhir, tapi merupakan suatu alatuntuk mencapai tempat yang dituju 

sebagai akibat adanya pemenuhan kebutuhan karena keberadaan kegiatan 

manusia dan timbul dari permintaan atas komoditas jalan. 

Pemenuhan kebutuhan manusia seperti pemenuhan kebutuhan akan pekerjaan, 

pendidikan, kesehatan, dan olahraga menuntut terjadinya sebuah pergerakkan. 
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Pergerakkan dari lokasi asal menuju lokasi tujuan merupakan sebuah proses 

transportasi.  

Dalam melakukan pergerakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia 

mempunyai dua pilihan yaitu bergerak dengan moda transportasi atau tanpa 

moda transportasi (berjalan kaki).  

Ditinjau dari pemenuhan kebutuhan mobilitasnya, masyarakat pengguna 

transportasi umum dapat dibagi menjadi dua bagian utama (Salim, 1993), yaitu 

: 

1. Kelompok Choice, merupakan kelompok orang yang secara finansial 

mempunyai pilihan dalam memenuhi kebutuhan mobilitas perjalanannya. 

2. Kelompok Captive, merupakan kelompok orang yang secara finansial atau 

kemampuan, tidak mempunyai banyak pilihan dalam memenuhi mobilitas 

perjalanannya dan sangat tergantung pada kendaraan umum yang ada. 

 

Ketika ingin mencapai kondisi yang ideal maka sangat ditentukan oleh beberapa 

faktor yang menjadi komponen transportasi, yaitu kondisi prasarana jalan serta 

sistem jaringan dan kondisi sarana kendaraan. 

Menurut (Ofyar Z Tamin, 1997) Tujuan diselenggarakannya transportasi 

adalah: 

1. Mewujudkan sistem lalu lintas dan moda angkutan yang aman, cepat, 

lancar, tertib dan teratur. 

2. Menggabungkan transportasi lainnya dalam satu kesatuan sistem 

transportasi nasional. 
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3. Menjangkau seluruh wilayah daratan untuk menunjang pemerataan 

pertumbuhan dan stabilitas serta sebagian pendorong, penggerak dan 

penunjang pembangunan nasional. 

B. Hubungan Antara Sistem Transportasi Dengan Sistem Aktivitas 

Menurut Steenbrink (1974) Sistem diartikan sebagai suatu kesatuan unit 

yang terdiri dari elemen – elemen yang saling mendukung, berinteraksi dan 

bekerja sama. Transportasi merupakan perpindahan orang atau barang dengan 

menggunakan alat atau kendaraan suatu tempat ke tempat-tempat yang terpisah 

secara geografis. Sistem aktivitas merupakan gabungan dari beberapa elemen 

dan kegiatan dalam suatu zona yang saling terkait satu sama lain. Sistem 

pergerakan lalu lintas yaitu perencanaan dari sistem aktivitas satu sama lain 

untuk menghasilkan arus pergerakan (flow). 

Hubungan Antara Sistem Aktivitas Dengan Sistem Transportasi Dan Sistem 

Pergerakan 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Sistem Kelembagaan 

Sumber : Tamin 1997;28 

Suatu perpindahan/pergerakan terjadi karena adanya proses dalam pemenuhan 

kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Kita perlu bergerak karena yang kita 

butuhkan tidak selalu bisa didapatkan di tempat kita berada. Dalam pemilihan 

Sistem aktivitas Sistem jaringan 

Sistem pergerakan 
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moda transportasi dari tempat asal ke tempat tujuan didasarkan pada 

perbandingan berbagai karakteristik operasional pada transportasi yang tersedia 

(misalnya waktu tunggu, waktu tempuh, tarif perjalanan, dan kenyamanan yang 

diberikan oleh sebuah moda transportasi tersebut). 

C. Model Perencanaan Transportasi  

Beberapa konsep perencanaan transportasi yang telah berkembang sampai saat 

ini dan yang paling populer adalah Model Perencanaan Transportasi Empat 

Tahap (Four Step Models). Perencanaan model ini adalah gabungan beberapa 

seri submodel yang masing-masing dilakukan dengan terpisah dan berurutan. 

Submodel tersebut adalah aksesibilitas, bangkitan dan tarikan pergerakan, 

sebaran pergerakan, pemilihan moda, pemilihan rute dan arus lalu lintas 

dinamis. 

Model Perencanaan Transportasi Empat Tahap (Four Step Models) tersebut 

(Tamin, 2000) antara lain : 

1. Model Bangkitan Pergerakan (Trip Generation Models) adalah pemodelan 

transportasi yang berfungsi untuk memperkirakan lalu meramalkan jumlah 

perjalanan yang berasal dari suatu zona lahan dan jumlah perjalanan (trip) 

yang datang ke suatu zona lahan pada masa depan (tahun rencana) per 

satuan waktu. 

2. Model Sebaran Pergerakan (Trip Distribution Models) adalah pemodelan 

transportasi yang memperlihatkan jumlah perjalanan bermula dari suatu 

zona asal yang terdistribusi ke zona tujuan ataupun sebaliknya. 
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3. Model Pemilihan Moda Transportasi (Mode Choice Model) adalah 

pemodelan perencanaan angkutan yang memiliki kegunaan untuk 

menentukan beban perjalanan (Trip) ataupun mengetahui jumlah barang 

dan orang yang akan menggunakan berbagai moda transportasi yang ada 

untuk melayani suatu titik asal sampai tujuan. 

4. Model Pemilihan Rute (Trip Assigment Models) adalah pemodelan yang 

memperlihatkan dan memprediksi pelaku perjalanan yang telah memilih 

suatu rute dan lalu lintas yang terhubung dengan jaringan traansportasi.  

Di dalam penelitian ini hanya menggunakan model pemilihan moda transportasi 

(Mode Choice Model). 

D. Model Pemilihan Moda Transportasi (Mode Choice Models) 

Tujuan dari pemodelan pemilihan moda adalah untuk mengetahui proporsi 

orang yang akan menggunakan suatu moda. Proses ini dilakukan memiliki 

maksud untuk menyesuaikan model pemilihan moda pada tahun mula dengan 

mengetahui variabel peubah bebas (atribut) yang mempengaruhi pemilihan 

moda tersebut. Pemilihan moda memiliki kelemahan yakni tingkat kesulitan 

tinggi karena banyak variabel yang sulit dikuantifikasi seperti keamanan, 

keadalan, kenyamanan, atau ketersediaan saat dibutuhkan. 

Model adalah sesuatu yang dapat menggambarkan ataupun mensituasikan 

keadaan sebenarnya yang ada di lapangan atau merupakan suatu media atau alat 

bantu yang digunakan untuk mencerminkan dan menyederhanakan suatu realita 

(keadaan sebenarnya) secara matematis. Beberapa macam model : 
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1. Model verbal, yakni model yang menggunakan bentuk kalimat untuk 

menggambarkan keadaan. Contoh : suatu kota yang memiliki banyak 

pepohonan rindang dengan drainase yang keruh 

2. Model fisik, yakni model yang skalanya lebih kecil untuk menggambarkan 

keadaan. Contoh : model rumah, model jaringan drainase, model underpass 

dan market konstruksi. 

3. Model matematis, yakni model yang menggunakan persamaan matematis 

untuk menggambarkan keadaan. Model matematis digunakan pada 

perencanaan transportasi. Contoh : jumlah penduduk memiliki 

perbandingan yang sama dengan jumlah lalu lintas. 

Model matematis transportasi dapat dijelaskan dalam bentuk sebagai 

berikut:  

a. Deskriptif, yang menjelaskan keadaan jika dilakukan suatu perubahan 

terhadap keadaan yang ada. 

b. Prediktif, yakni memprediksi keadaan yang akan datang. 

c. Planning, yakni memprediksi keadaan yang akan datang disertai dengan 

rencana-rencana perubahannya. 

Model pemilihan moda merupakan hal penting pada perencanaan 

transportasi. Hasil analisis pemilihan moda ini akan bermanfaat sebagai 

input dan bahan pertimbangan untuk penyedia jasa transportasi dan para 

pengambil kebijakan di dalam mengambil keputusan.  
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E. Moda Transportasi 

         Moda transportasi atau Jenis Pelayanan Transportasi yang akan dibahas 

dalam penelitian ini yaitu tramsportasi konvensional serta moda transportasi 

yang baru yaitu moda transportasi online. 

1. Transportasi konvensional  

Transportasi konvensional adalah salah satu media transportasi yang 

digunakan masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif. 

Penggunaan transportasi konvensional lebih menguntungkan karena 

harganya yang relatif murah. Disamping itu, penggunaan transportasi 

konvensional membutuhkan waktu untuk sampai ke tujuan dan terkadang 

harus berdiri atau berdesakan dengan penumpang lain. 

Adapun kelebihan dan kekurangan yang dimiliki transportasi 

Konvensional. Kelebihan yang dimiliki Transportasi Konvensional 

diantaranya : 

a. Tidak tergantung dengan smartphone maupun koneksi internet 

yang baik. 

b. Tidak perlu menunggu untuk pengemudi menuju lokasi 

penjemputan. 

Sedangkan kekurangan yang dimiliki transportasi konvensional yaitu : 

a. Harga relatif lebih tinggi dibandingkan online. 

b. Adanya tawar-menawar tarif perjalanan 
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Gambar 2.2 Transportasi Konvensional 

2. Transportasi online  

Transportasi online secara umum merupakan kendaraan pribadi baik roda 

empat ataupun roda dua yang dioperasionalkan sebagai moda transportasi 

yang pemesanannya dilakukan dengan aplikasi secara online dan bertujuan 

untuk mempermudah seseorang yang ingin pergi ke lokasi lain. Kelebihan 

transportasi online yaitu : 

a. Pemesanan yang lebih mudah dilakukan karena bisa melalui aplikasi 

secara online. 

b. Tarif yang lebih murah dan terdapat transparansi, sehingga pengguna 

dapat mengetahui tarif sebelum melakukan pemesanan. 

c. Waktu perjalanan yang lebih efisien dan efektif karena tidak perlu 

menunggu terlalu lama, aplikasi akan menentukan driver yang terdekat 

dengan lokasi penjemputan. 

d. Pengguna dapat menentukan lokasi penjemputan dimana saja dan dapat 

langsung sampai ke tujuan tanpa berganti tansportasi lain. 
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Selain memiliki banyak kelebihan, transportasi online juga memiliki 

kekurangan seperti: 

a. Legalitas transportasi online sebagai moda transportasi di Indonesia 

belum diakui secara resmi.  

b. Tidak terdapat uji KIR pada transportasi online.  

c. Permasalahan jaringan yang sering terjadi sehingga pada saat tertentu 

pemesanan tidak bisa dilakukan.  

d. Peningkatan volume lalu lintas kendaraan karena banyaknya kendaraan 

mobil maupun motor pribadi yang beroperasi sebagai transportasi 

online. 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Transportasi Online 

 

F. Faktor-Faktor Pemilihan Moda 

Pilihan moda perjalanan dipengaruhi pleh faktor-faktor seperti 

kenyamanan, ketersediaan moda, kecepatan, biaya murah, panjang perjalanan, 

pelaku perjalalanan, usia ukuran kota serta kondisiekonomi pelaku perjalanan. 

Pengelompokan yang mempengaruhi pemilihan moda ini dapat dikategorikan 

menjadi 3 (tiga) kelompok (Miro, 2005) yaitu: 
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1. Kelompok faktor karakteristik pelaku perjalanan (traveler characteristics 

factor). Berikut variabel yang sangat mempengaruhi suatu proses 

pemilihan moda yang merupakan faktor sosioekonomi : 

a. Kepemilikan kendaraan pribadi (car ownership). 

b. Pendapatan, adalah daya beli dari pelaku perjalanan untuk membiayai 

perjalanannya. 

c. Kondisi kendaraan miik pribadi (tua, jelek, baru) 

d. Kepadatan pemukiman (density of residential development). 

e. Sosial ekonomi pelaku perjalanan, yaitu berupa struktur dan ukuran 

keluarga (pasangan, jumlah anak, pensiunan, atau lajang), umur, jenis 

pekerjaan, jenis kelamin, lokasi bekerja, memiliki atau tidaknya lisensi 

mengemudi (SIM). 

2. Kelompok faktor karakteristik perjalanan (travel characteristics factor). 

Memiliki beberapa variabel yang diyakini kuat pengaruhnya terhadap 

karakteristik pengguna jasa moda transportasi untuk memilih suatu moda 

yang merupakan sebagian dari kegiatan sosial ekonomi:  

a. Tujuan perjalanan (trip purpose) antara lain sekolah, rekreasi, bekerja 

dan lain-lain. 

b. Waktu terjadinya perjalanan (time of trip made) antara lain dini hari, 

siang, malam, hari libur nasional. 

c. Panjang perjalanan (trip length), merupakan jarak terukur (km) antara 

asal ke tujuan, seperti panjang rute, waktu yang digunakan sebagai 

pembanding jika menggunakan moda transportasi lain. 
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3. Kelompok faktor karakteristik sistem transportasi (transportation system 

characteristics factor). Tingkat pelayanan yang ditawarkan oleh para 

sarana transportasi dapat menjadi faktor yang snagat menentukan terhadap 

seseorang untuk memilih sarana transportasi. Tingkat pelayanan 

dikelompokan dalam dua kategori : 

a. Faktor kuantitatif  

1) Lama waktu perjalanan yang termasuk waktu di dalam kendaraan, 

waktu tunggu dan waktu berjalan kaki. 

2) Biaya transportasi, misalnya tarif, biaya bahan bakar, dan lainnya. 

b. Faktor kualitatif  

1) Kenyamanan dan keamanan 

2) Kemudahan  

3) Keandalan dan keteraturan. 

G. Analisis regresi linier berganda  

Analisis regresi linier berganda merupakan hubungan yang secara linear 

terhadap dua atau lebih variabel independen (X1, X2,….Xn) dengan variabel 

dependen (Y). Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen, dengan masing- masing 

variabel independen dapat berhubungan positif atau negatif dan untuk 

memprediksi value dari variabel dependen jika nilai variabel independen 

mengalami penurunan atau kenaikan.  

Rumus regresi linier berganda sebagai berikut: 

 U = a + b1 X1 + b2X2 + . . . + bnXn  
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Melalui langkah-langkah dalam metode regresi dengan menggunakan alat bantu 

program stastistik SPSS 25 akan diperoleh persamaan regresi, sehingga dapat 

dianalisis. 

H. Pengambilan dan Pengumpulan Data Sampel 

1. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan informasi lalu lintas yang terjadi dan bergerak hanya 

dalam daerah kajian tertentu (internal) maka mekanisme pengumpulan data 

yang dapat digunkan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data 

survei dengan menggunakan kuisioner. Survei kuisioner adalah metode 

pengumpulan data dngan cara menyusun sejumlah daftar pertanyaan yang 

kemudian diajukan kepada responden. Apabila digunakan teknik 

pengumpulan data dengan cara survei kuisioner maka para surveyor 

mendatangi responden dan menanyakan informasi yang telah disusun 

dalam daftar kuisioner dan kemudian para surveyor mencatat jawaban dari 

responden. Alasan pemilihan teknik survei adalah sebagai berikut : 

a. Adanya kendala waktu dan biaya ketika penelitian. 

b. Informasi yang diperlukan dapat diperoleh dengan teknik survei 

kuisioner. 

c. Objek yang diinginkan telah ditentukan dan dirumuskan dengan jelas. 

2. Metode Pengambilan Sampel 

Dalam pengambilan sampel diperlukan data yang tepat dan akurat, karena 

apabila jumlah sampel kurang maka hasilnya tidak dapat menggambarkan 

kondisi sebenarnya dari hal yang diteliti, dan apabila data terlalu banyak 

Analisis Pemilihan Moda…, Dandi Aginda, Fakultas Teknik dan Sains UMP, 2021



18 
 

maka hal tersebut dapat menimbulkan pemborosan terhadap biaya dan 

waktu. 

Berikut adalah beberapa langkah dalam teknik sampling : 

a. Penentuan jumlah populasi.  

b. Pemilihan sampel yang representativ. 

c. Penentuan jumlah sampel yang tersedia.  

Terdapat beberapa metode yang biasa digunakan pada teknik sampling. 

Teknik sampling berdasarkan pengambilan sampel secara acak 

(randomisasi) dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu probability sampling 

dan non robability sampling.  

Probability sampling adalah cara pengambilan sampling yang memberi 

peluang yang sama terhadap setiap unsur populasi untuk dapat dipilih 

menjadi sampel. Probability sampling terdiri dari :  

a. Sampling acak (simple random sampling). 

b. Sampling sistematik (systematic sampling). 

c. Sampling tertratifikasi (stratified sampling). 

d. Sampling klaster (cluster sampling). 

Non probability sampling adalah teknik pengambilan sampling yang tidak 

memberi peluang atau kesempatan yang setara bagi setiap anggota 

populasi atau unsur untuk dapat dipilih menjadi sampel. 

Non probability sampling terdiri dari : 

a. Sampling berbasis ketersediaan subjek (convenience sampling) 

b. Sampling bertujuan (purposive sampling) 
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c. Sampling snowball (snowball sampling) 

d. Sampling kuota (quota sampling) 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik 

Probability sampling dengan sub teknik simple random sampling. 

Simple random sampling adalah teknik Probability sampling untuk 

menentukan sampel dari populasi, Penggunaan teknik sampling ini 

bertujuan agar semua unit penelitian atau elementer dari populasi 

mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. 

3. Sampel Minimum 

Untuk menghitung kuota sampel secara matematis besarnya sampel dari 

suatu populasi yang terdapat pada suatu kawasan dapat digunakan rumus 

Slovin sebagai berikut : 

n = 
𝑁

1+𝑁(𝑒)²
  ........................................(2.5) 

Dimana : 

 n : Jumlah Sampel 

 N : Jumlah Populasi  

e : Toleransi kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan derajat 

I. Desain Pengukuran dan Instrumen Penelitian 

Desain penelitian ini penulis membuat kuisioner dan menggunakan skala 

Guttman.  

Menurut Sugiyono (2014:96) skala guttman adalah skala pengukuran dengan 

tipe untuk mendapatkan jawaban dengan tegas, yaitu “ya-tidak”, “benar-salah”, 

dan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kuisioner yang 
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disusun dengan pilihan untuk setiap jawabannya, untuk skala guttman peneliti 

memberikan pilihan “1 = Pilih Transportasi Konvensional atau 2 = Pilih 

Transportasi Online” 

Instrumen penelitian adalah alat atau metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data primer, yang mana  tujuan adanya instrumen penelitian ini 

yaitu untuk mengembangkan variabel penelitian, baik variabel independen 

maupun variabel dependen.  

Kuisioner dinyatakan reliabel apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Analisis dimulai dengan menguji 

validitas terlebih dahulu, baru diikuti oleh uji reabilitas.  

J. Studi Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian pemilihan 

moda transportasi konvensional dan transportasi online dalam menunjang 

kegiatan sosioekonomi masyarakat sebagai berikut: 

1. Penelitian yang ditulis oleh Aswar Anas Nasir (2017) dengan judul 

“Analisis Pemilihan Moda Angkutan Umum Dalam Menunjang Kegiatan 

Sosioekonomi Masyarakat Di Kota Enrekang” Hasil dari penelitian yaitu: 

di kota enrekangterdapat 2 moda angkutan yang beroperasi yaitu ojek dan 

angkutan desa, berdasarkan pada hasil analisis regresi linear yang penulis 

gunakan, maka penulis mendapatkan hasil yaitu viar merupakan moda 

dengan pelaku perjalanan terbanyak diantara keempat alternatif moda 

pilihan lain, kemudian untuk analisis pembobotan sederhana yang penulis 

gunakan, maka penulis mendapatkan hasil bahwa 4 alternatif pemilihan 
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moda transportasi di kawasan perkotaan Enrekang adalah motor viar hasil 

modifikasi. Maka dapat dipastikan yang menjadi alternatif pilihan moda 

angkutan dikota Enrekang adalah viar (modifikasi). 

2. Penelitian Yang ditulis oleh Nanda Andresta, Rahayu Sulistiyorini, Sasana 

Putra (2018) dengan judul “ Analisis Pemilihan Moda Transportasi Online 

dan Angkutan Konvensional” Hasil dari penelitian yaitu: Faktor-faktor 

yang mempengaruhi pemilihan moda transportasi antara taksi 

konvensional dan taksi online dari dan menuju Bandara Radin Inten II 

Lampung selatan diantaranya X1 (Tarif), X2 (Kemudahan mendapatkan 

Moda), X3 (Cepat mendapat moda), dan X7 (Kepastian mendapat moda). 

Berdasarkan skenario pemilihan moda dapat dilihat bahwa taksi online 

memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk dipilih dibandingkan taksi 

konvensional maka dapat disimpulkan pengaruh dari variabel tarif (X1), 

kemudahan mendapatkan atau kemudahan akses (X2), dan ketersediaan 

moda (X7) tidak berpengaruh besar terhadap peluang pemilihan moda 

taksi online dan taksi konvensional. 

3. Penelitian yang ditulis oleh Rico Kwanto, Joni Arliansyah (2016) dengan 

Judul : “Analisis Pemilihan Moda Transportasi Umum Antara Transportasi 

Umum Konvensional dan Transportasi Umum Online di Kota Palembang” 

Hasil dari Penelitian yaitu : Kriteria yang menjadi prioritas masyarakat 

kota Palembang dalam memilih moda transportasi umum adalah kriteria 

aman dengan nilai bobot sebesar 0,275 atau 27,5%, berikutnya kriteria 

nyaman (20%), kriteria waktu (18,7%), kriteria kemudahan (17%), dan 
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kriteria biaya (16,8%). Moda transportasi umum yang dipilih masyarakat 

kota Palembang berdasarkan kriteria yang ditentukan adalah transportasi 

umum online dengan nilai bobot prioritas sebesar 58,80% dan mayoritas 

memilih menggunakan motor online. Transportasi umum konvensional 

menjadi pilihan kedua dengan nilai bobot prioritas sebesar 41,20% dan 

mayoritas memilih menggunakan transmusi kemudian ojek, taksi, dan 

angkutan kota. Analisis sensitivitas yang dilakukan pada penelitian ini 

tidak mengubah pilihan masyarakat kota Palembang dalam memilih 

transportasi umum. Transportasi umum online masih menjadi prioritas 

masyarakat kota Palembang dalam memilih transportasi umum.  

4. Penelitian yang ditulis oleh : Abdillah Arif Nasution, Keulana Erwin, 

Ladislav Bartuska (2019) dengan judul : “Determinant Study of 

Conventional Transportation and Online Transportation” Hasil dari 

penelitian yaitu : Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa taksi online mampu mengelola aspek akses dan aspek manajerial 

sehingga dapat menekan biaya transaksi menjadi lebih kecil dibandingkan 

dengan biaya transaksi taksi konvensional. Hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai alternatif dasar simulasi kebijakan publik dalam 

mengelola keberadaan taksi konvensional dan taksi berbasis online. 

Diharapkan kedepannya taksi konvensional dalam hal ini Blue Bird dapat 

meningkatkan aspek akses dan aspek manajerial untuk menghasilkan biaya 

transaksi sehingga konsumen tidak dirugikan karena berbagai alasan. 
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5. Penelitian yang ditulis oleh Juanita, Tito Pinandita (2015) dengan judul : 

“Analisis Pelayanan Angkutan Umum Dalam Kota Purwokerto 

Berdasarkan Metoda Importance Performance Analysis dan Customer 

Satisfaction Index” Hasil dari penelitian yaitu : Kinerja pelayanan 

angkutan umum dalam kota di Purwokerto masih kurang baik tetapi 

mendekati cukup baik dengan nilai CSI 57 %. Pelayanan yang harus 

ditingkatkan diantaranya jam operasi angkot, waktu kedatangan dan 

keberangkatan angkot, kemudahan perpindahan angkot, kecepatan operasi 

angkot, kebersihan dalam angkot dan tidak ada gangguan dari penumpang 

lain karena merokok atau membuang sampah dalam angkot. Pelayanan 

yang harus dipertahankan kinerjanya diantaranya kesediaan sopir/kenet 

dalam membantu dan menurunkan barang bawaan, kesesuaian rute angkot, 

tarif yang sesuai aturan dan terjangkau masyarakat, keramahan dan kondisi 

fisik angkot yang masih baik. 
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