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ABSTRACT 
 

Wika Setya H.F, 2009, Attraction Of Vehicle Movement Modelling At 

Shopping Centre In Surakarta. 

 
Shopping centre in Surakarta represent one of the type use of farm having big 
fascination to society so that will generate big attraction at the area. Each 
shopping centre development estimated will generate traffic impact to around 
existing network system. Therefore require to be done by study to model 
attraction movement of vehicle ( car and motorcycle) at shopping centre area in 
Surakarta. Target of this study to form attraction model movement of vehicle that 
happened at shopping centre in Surakarta. From this model later expected can be 
known picture early will the level of attraction movement of generated vehicle by 
existence of new shopping centre development, so that can be used for predict of 
affect generated by traffic effect of the new shopping centre development. 
  
Analysis method is used in this research is method analyse correlation and method 
analyse doubled linear regression, where independent variable which have an 
effect on motorcycle attraction is: number of employees, wide of shopping centre 
floor, wide of commerce areal and wide of motorcycle parking areal. While 
independent variable which have an effect on car attraction is: number of 
employees, wide of shopping centre floor, wide of commerce areal and wide of 
car parking areal. Statistical Examination used by signifikansi test (uji-t) and 
variansi test (uji-F) with trust level 95% and with mistake level 5%. Processing 
data is done with constructively computer ( SPSS software 16.0). 
 
The result of forming analysis model attraction movement of vehicle at shopping 
centre in Surakarta, obtained  attraction model motorcycle movement of expressed 
in equation Y1= 137,065 + 0, 039 X4, while attraction model car movement of 
expressed in equation Y2= 48,897 + 0,011 X5 where Y1 is the number of 
motorcycle attraction, Y2 is the number of car attraction, X4 is independent 
variable wide of motorcycle parking areal, X5 is independent variable wide of car 
parking areal. Result of statistical test indicate that the the equation fulfill 
conditions of specified statistic. From result of predict affect traffic assuming 
Ciputra Sun Mall ( is predict will be builded) operating, to be obtained result of 
value degree of saturation which increase at branch around Ciputra Sun Mall, that 
is at branch of Yosodipuro street - dr. Cipto Mangun Kusumo street from 0,64 
becoming 0,76, while at branch of Dr. Muwardi street - Yosodipuro street North 
approach from 0,73 becoming 0,76, East approach from 0,61 becoming 0,64, 
South approach from 0,81 becoming 0,83.  
 
Keyword : model, shopping centre, doubled linear regression, attraction.    
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ABSTRAK 
 
 

Wika Setya H.F, 2009, Pemodelan Tarikan Pergerakan Kendaraan Pada Pusat 
Perbelanjaan di Kota Surakarta. 
 
Pusat perbelanjaan di Kota Surakarta merupakan salah satu jenis penggunaan 
lahan yang mempunyai daya tarik yang besar bagi masyarakat sehingga akan 
menimbulkan tarikan yang besar pada kawasan tersebut. Setiap pembangunan 
pusat perbelanjaan diperkirakan akan menimbulkan dampak lalu lintas terhadap 
sistem jaringan yang ada disekitarnya. Oleh karena itu perlu dilakukan studi untuk 
memodelkan tarikan pergerakan kendaraan (motor dan mobil) pada kawasan pusat 
perbelanjaan di Kota Surakarta. Tujuan studi ini untuk membentuk model tarikan 
pergerakan kendaraan yang terjadi pada pusat perbelanjaan di Kota Surakarta. 
Dari model ini nantinya diharapkan dapat diketahui gambaran awal akan besarnya 
tarikan pergerakan kendaraan yang ditimbulkan oleh adanya pembangunan pusat 
perbelanjaan baru, sehingga bisa digunakan untuk memprediksi dampak lalu lintas 
yang ditimbulkan akibat dari pembangunan pusat perbelanjaan baru tersebut. 
  
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 
korelasi dan metode analisis regresi linier berganda, dimana variabel bebas yang 
berpengaruh terhadap tarikan motor adalah: jumlah karyawan, luas lantai pusat 
perbelanjaan, luas areal perdagangan dan luas areal parkir motor. Sedangkan 
variabel bebas yang berpengaruh terhadap tarikan mobil adalah: jumlah karyawan, 
luas lantai pusat perbelanjaan, luas areal perdagangan dan luas areal parkir mobil. 
Pengujian Statistik digunakan uji signifikansi (uji-t) dan uji variansi (uji-F) 
dengan tingkat kepercayaan 95% dan dengan tingkat kesalahan 5%. Pengolahan 
data dilakukan dengan bantuan komputer (software SPSS 16.0) 
 
Dari hasil analisis pembentukan model tarikan pergerakan kendaraan pada pusat 
perbelanjaan di Kota Surakarta, diperoleh model tarikan pergerakan motor yang 
dinyatakan dalam persamaan Y1= 137,065 + 0, 039 X4, sedangkan model tarikan 
pergerakan mobil dinyatakan dalam persamaan Y2= 48,897 + 0,011 X5 dimana Y1 
adalah jumlah tarikan motor, Y2 adalah jumlah tarikan mobil, X4 adalah variabel 
bebas luas areal parkir motor, X5 adalah variabel bebas luas areal parkir mobil. 
Hasil uji statistik menunjukkan bahwa persamaan tersebut memenuhi persyaratan 
statistik yang ditetapkan. Dan dari hasil prediksi dampak lalu lintas yang 
mengasumsikan Ciputra Sun Mall (diprediksi akan dibangun) beroperasi, 
diperoleh hasil nilai derajat kejenuhan yang meningkat pada simpang disekitar 
Ciputra Sun Mall, yaitu pada simpang Jl.Yosodipuro-Jl. dr. Cipto Mangun 
Kusumo dari 0,64 menjadi 0,76, sedangkan pada simpang Jl. Dr. Muwardi-
Jl.Yosodipuro pendekat Utara dari 0,73 menjadi 0,76, pendekat Timur dari 0,61 
menjadi 0,64, pendekat Selatan dari 0,81 menjadi 0,83.   
 
Kata kunci : model, pusat perbelanjaan, regresi linier berganda, tarikan.    
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Pada zaman modern sekarang ini, hampir semua kebutuhan hidup masyarakat 

sehari-hari dapat dipenuhi di pusat perbelanjaan, sehingga di kota-kota besar di 

Indonesia sekarang ini banyak di dirikan pusat-pusat perbelanjaan sebagai sarana 

untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. 

 

Demikian juga halnya yang terjadi di Kota Surakarta, sebagai salah satu kota 

besar di Indonesia, pertumbuhan penduduk dan perekonomian di Kota Surakarta 

sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga membuat para investor 

tertarik untuk menanamkan modalnya di berbagai lapangan usaha. Dengan 

memperhatikan bahwa pendukung perekonomian utama di Kota Surakarta 

beberapa tahun terakhir yang didominasi oleh industri pengolahan serta 

perdagangan hotel dan restaurant maka sangat beralasan jika para investor banyak 

menanamkan modalnya dalam bentuk pendirian pusat perbelanjaan. Fenomena 

tersebut dapat terlihat dengan banyaknya pusat perbelanjaan yang dibangun dan 

dibuka dalam 5 tahun terakhir, misalnya Solo Grand Mall (dibuka tahun 2004), 

Pusat Grosir Solo, Makro Cash & Carry 19 dan Beteng Trade Centre (dibuka 

tahun 2005) serta Solo Square (dibuka tahun 2006). Dengan dibukanya pusat-

pusat perbelanjaan ini tentu saja akan menimbulkan daya tarik yang besar bagi 

masyarakat sehingga mengakibatkan tarikan pergerakan kendaraan pada 

kawasan/lokasi tersebut.  

 

Penelitian sebelumnya mengenai tarikan pergerakan di pusat perbelanjaan telah 

dilakukan di Kota Malang dengan menyimpulkan jumlah pengunjung, jumlah 

karyawan, luas bangunan dan luas parkir kendaraan merupakan variabel yang  
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berpengaruh, meskipun variabel-variabel tersebut hanya menjelaskan 54,6% dari 

keseluruhan jumlah pergerakan sedang yang 47,4% masih belum bisa dijelaskan. 

 

Seperti halnya di Kota Malang, tarikan pergerakan kendaraan pada pusat 

perbelanjaan di Kota Surakarta akan menimbulkan  dampak lalu – lintas  terhadap 

sistem jaringan yang ada disekitarnya. Oleh karena itu perlu dilakukan studi untuk 

memodelkan tarikan pergerakan kendaraan pada kawasan pusat perbelanjaan 

tersebut. Dari model ini nantinya diharapkan dapat diketahui gambaran awal akan 

besarnya tarikan pergerakan kendaraan yang ditimbulkan oleh adanya 

pembangunan pusat perbelanjaan baru, sehingga bisa dijadikan dasar perencanaan 

untuk mengantisipasi besarnya tarikan kendaraan tersebut. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah model tarikan pergerakan kendaraan pada pusat perbelanjaan 

di Kota Surakarta?  

2. Bagaimanakah prediksi dampak lalu lintas yang ditimbulkan akibat 

pembangunan pusat perbelanjaan baru? 

 

1.3. Batasan Masalah 

 

Untuk membatasi permasalahan agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas 

maka perlu dibatasi sebagai berikut : 

1. Studi yang dilakukan hanya pada jumlah tarikan kendaraan. 

2. Pusat Perbelanjaan yang menjadi obyek studi: 

1. Solo Grand Mall (SGM) 

2. Solo Square 

3. Pusat Grosir Solo (PGS) 

4. Beteng Trade Centre 
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5. Pusat Perbelanjaan Singosaren 

Kelima pusat perbelanjaan ini diambil karena sesuai dengan kriteria pusat 

perbelanjaan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 112 Tahun 2007, tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, 

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 

3. Kendaraan yang diteliti meliputi mobil dan motor. 

4. Variabel yang diteliti meliputi: 

· Jumlah tarikan kendaraan di pusat perbalanjaan sebagai variabel tetap. 

· Karakteristik tata guna lahan, meliputi luas lantai, luas areal perdagangan, 

luas areal parkir, dan jumlah karyawan sebagai variabel bebas. 

5. Dalam perhitungan tarikan kendaraan, fluktuasi jumlah kendaraan tidak 

diperhitungkan. 

6. Metode perhitungan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. 

7. Analisis data dengan mengunakan bantuan paket program Statistical Product 

and Service Solution (SPSS) versi 16.0 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui model tarikan pergerakan kendaraan pada pusat 

perbelanjaan di Kota Surakarta. 

2. Untuk memprediksikan dampak lalu-lintas yang ditimbulkan akibat 

pembangunan pusat perbelanjaan baru. 

   

1.5. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1.5.1.   Manfaat Teoritis 

a. Menambah pengetahuan tentang permasalahan lalu-lintas di perkotaan. 
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b. Mengetahui lebih dekat bagaimana perencanaan perparkiran untuk suatu 

pusat perbelanjaan 

 

1.5.2.   Manfaat Praktis 

a. Diketahuinya cara dan tahapan untuk mendapatkan model tarikan yang 

ditimbulkan oleh pusat perbelanjaan di Surakarta. 

b. Diketahuinya gambaran awal akan besarnya tarikan yang terjadi sehingga 

bisa dijadikan dasar perencanaan untuk mengantisipasi besarnya tarikan 

kendaraan yang ditimbulkan oleh pembangunan pusat perbelanjaan baru. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

 

Model generasi perjalanan telah dikembangkan dengan menggunakan time-use 

perspektif di mana perjalanan dihasilkan bersama dengan out-of-home aktivitas, 

dan waktu yang dikeluarkan untuk perjalanan adalah komponen yang lain dari 

keseluruhan waktu penggunaan.  Model yang digunakan bersama-sama untuk 

meramalkan tiga satuan variabel endogen. Hasil penelitian di Portland, Oregon 

2006  menunjukkan bahwa model dasar, yang mempunyai 10 variabel generasi 

perjalanan dan penggunaan waktu endogin dan 13 variabel exogenous, sesuai 

dengan baik, dan semua hubungan dapat dikontrol. (Thomas F. Golob, 2007) 

 

Model yang diusulkan dapat menaksir dampak ekonomi oleh jenis tolakan 

sekunder ( tidak langsung), dengan tipe industri dan tipe zona. Sebagai tambahan, 

model yang diusulkan akan meramalkan ukuran tipe penggunaan lahan dan oleh 

zone dan menaksir perubahan didalam volume lalu lintas pada transportasi 

jaringan dalam kaitannya dengan suatu kebijakan berkenaan dengan kota. 

(Myung-jin Jun, 2006) 

 

Pusat perbelanjaan dan transportasi mempunyai suatu keterkaitan, dan sebagai 

asumsi umum pusat perbelanjaan dan perjalanan dapat dipelajari dalam hal daya 

interaksinya, yaitu hasil kali dari atribut-atribut yang menjelaskan populasi, 

jumlah kendaraan, luas lantai dan sebagainya, dan pemisahan mereka dalam jarak, 

waktu, usaha atau biaya dan sebagainya. 

 

Aktivitas perjalanan di pusat perbelanjaan akan menimbulkan tarikan kendaraan. 

Pemodelan tarikan kendaraan digunakan untuk memperkirakan jumlah kendaraan 
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yang tertarik sebagai akibat adanya suatu pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan 

mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhi tarikan berbelanja, antara lain 

variasi penggunaan tata guna lahan, perbandingan harga dan ketersediaan barang 

terhadap pusat perbelanjaan lain. 

 

Seperti salah satu studi  yang dilakukan oleh Betty Agustianingsih (2006), dengan 

judul “Model Tarikan Pergerakan Kendaraan Pada Pusat Perbelanjaan di Kota 

Malang”, diperoleh kesimpulan bahwa tarikan pergerakan kendaraan pada pusat 

perbelanjaan di Kota Malang dipengaruhi oleh luas lantai parkir kendaraan, luas 

bangunan, jumlah pengunjung, serta jumlah karyawan. Penelitian tersebut dapat 

dinyatakan dengan model persamaan linier sebagai berikut: 

Y1 = -119,884 + 0,056 X1 + 0,178 X2 + 0,036 X3 + 0,015 X4  

dan Y2 = -203,243 + 0,002 X1 + 0,072 X3 + 0,015 X5 

dimana Y1 adalah jumlah tarikan pergerakan sepeda motor dan Y2 adalah  jumlah 

tarikan pergerakan mobil, dengan variabel bebas X1 = jumlah pengunjung, X2= 

jumlah karyawan, X3 = luas bangunan, X4 = luas parkir sepeda motor, X5= luas 

parkir mobil. Dari penelitian tersebut dapat dilihat perbedaannya dengan 

penelitian ini yaitu pada penelitian ini ditambahkan prediksi dampak lalu lintas 

yang ditimbulkan akibat adanya pusat perbelanjaan baru sebagai tujuan penelitian. 

 

Studi yang dilakukan oleh Zaenal Agus Syukur (2003), dengan judul “Pemodelan 

Tarikan dan Kebutuhan Areal Parkir Pasar Tradisional di Kota Surakarta”, 

diperoleh kesimpulan bahwa hubungan antara luas areal parkir yang dibutuhkan 

dengan tarikan yang terjadi dapat dinyatakan dengan model persamaan linier 

sebagai berikut: 

X2 = - 6196,581 + 107,778 Y ; dengan korelasi r = 0,97 

Dimana X2 adalah luas areal parkir yang dibutuhkan dan Y  adalah  besar tarikan 

kendaraan. 
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2.2 Dasar Teori 

 

2.2.1. Perjalanan 

 

Perjalanan merupakan pergerakan satu arah dari zona asal ke zona tujuan, 

termasuk pergerakan berjalan kaki. Seringkali pergerakan diartikan sebagai 

pergerakan pergi dan pulang, akan tetapi dalam ilmu transportasi biasanya analisis 

keduanya harus dipisahkan. 

 

2.2.2. Bangkitan dan Tarikan Perjalanan 

 

Bangkitan perjalanan adalah tahapan pemodelan yang memperkirakan jumlah 

perjalanan yang berasal dari suatu zona atau tata guna lahan dan jumlah 

perjalanan yang tertarik ke suatu tata guna lahan atau zona.  

 

Tarikan perjalanan adalah jumlah pergerakan yang menuju ke lokasi tertentu. 

Faktor yang sering digunakan dalam tarikan pergerakan kendaraan adalah luas 

parkir, untuk kegiatan komersial, pelayanan, dan lainnya. Sedangkan untuk faktor 

yang digunakan dalam tarikan perjalanan manusia adalah luas lantai, untuk 

kegiatan industri, komersial, perkantoran, dan pelayanan lainnya.  

 

Bangkitan dan tarikan pergerakan dapat dilihat secara diagram  pada gambar  2.1 

(Wells, 1975) 

 

   

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Bangkitan dan Tarikan Pergerakan menurut Wells 

i d 

Pergerakan yang 
berasal dari zona i 

Pergerakan yang 
menuju ke zona d 
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Untuk lebih mempermudah pada pembahasan selanjutnya, ada beberapa definisi 

dasar yang perlu dimengerti, diantaranya adalah: 

1) Pergerakan berbasis rumah (home base trip) 

Pergerakan dimana salah satu atau kedua zona (asal dan tujuan) dari 

pergerakan tersebut adalah rumah. Pergerakan berbasis rumah contohnya 

adalah perjalanan ke tempat kerja, berbelanja atau ke tempat pendidikan. 

2) Pergerakan berbasis bukan rumah (non home base trip) 

Pergerakan dimana baik asal maupun tujuan perjalanan bukan rumah. Contoh 

pergerakan ini adalah perjalanan antara bekerja dan berbelanja, atau pada 

perjalanan bisnis antara dua tempat yang berbeda. 

3) Produksi pergerakan (trip production) 

Digunakan untuk suatu pergerakan berbasis rumah yang mempunyai tempat 

asal dan/atau tujuan adalah rumah atau pergerakan yang dibangkitkan oleh 

pergerakan berbasis bukan rumah. 

4) Tarikan pergerakan (trip attraction) 

Digunakan untuk suatu pergerakan berbasis rumah yang mempunyai tempat 

asal dan/atau tujuan bukan rumah atau pergerakan yang tertarik oleh 

pergerakan berbasis bukan rumah. 

5) Tahapan bangkitan pergerakan (trip generation) 

Digunakan untuk menetapkan besarnya bangkitan pergerakan yang dihasilkan 

oleh rumah tanga (baik pergerakan berbasis rumah maupun bukan rumah) 

pada selang waktu tertentu (per jam atau per hari). 

 

2.2.3 Kedudukan Bangkitan Perjalanan dalam Perencanaan Transportasi 

 

Bangkitan perjalanan merupakan salah satu  tahap dalam suatu perencanaan 

transportasi, yaitu terdapat pada tahap pertama dari rangkaian tahapan 

perencanaan transportasi. Pergerakan  lalu-lintas merupakan fungsi tata guna 

lahan yang menghasilkan pergerakan lalu-lintas. 

Bangkitan lalu-lintas mencakup: 

1. Lalu-lintas yang meninggalkan suatu lokasi 
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2. Lalu-lintas yang menuju atau tiba ke suatu lokasi. 

Hasil keluaran dari perhitungan bangkitan dan tarikan lalu-lintas berupa jumlah 

kendaraan, orang, atau angkutan barang per satuan waktu, misalnya 

kendaraan/jam. Kita dapat dengan mudah menghitung jumlah orang atau 

kendaraan yang masuk atau keluar dari suatu luas tanah tertentu dalam satu  hari 

(atau satu jam) untuk mendapatkan bangkitan dan tarikan pergerakan. Bangkitan 

dan tarikan lalu-lintas tersebut tergantung pada dua aspek tata guna lahan, yaitu 

jenis tata guna lahan dan jumlah aktifitas (dan intensitas) pada tata guna lahan 

tersebut. 

 

Proses yang terdapat dalam konsep perencanaan transportasi terdiri dari  beberapa 

tahap, yaitu model bangkitan perjalanan, model sebaran pergerakan, model 

pemilihan moda, dan model pemilihan rute. Karena model ini merupakan 

pemodelan yang berurutan sering disebut Model Perencanaan Transportasi  Empat  

Tahap. Jenis pemodelan seperti ini sangat kompleks, membutuhkan banyak data 

dan waktu yang lama dalam proses pengembangannya.  

 

2.2.4. Studi Akumulasi dan Bangkitan 

 

Studi akumulasi dan bangkitan (tarikan) dibuat interval-interval frekuensi secara 

relative pada hari-hari yang berbeda dalam seminggu untuk menentukan variasi 

puncak permintaan parkirnya. 

 

Jika studi akumulasi dibuat pada pembangkit khusus, contohnya gedung-gedung 

perkantoran, survei seharusnya dilakukan pada awal sebelum kantor buka dan 

secara cepat setelah kantor tutup. Pada tempat industri yang mempunyai  lebih 

dari satu shift, survei parkir dilakukan pada pergantian shift. Biasanya orang-

orang yang bekerja di kantor dan administrasi mempunyai jam kerja yang berbeda 

dengan para pekerja pabrik dan survei secara terpisah dibutuhkan untuk 

menentukan permintaan parkirnya. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Jika studi akumulasi dibuat untuk menentukan puncak permintaaan parkir dari 

tipe pembangkit khusus, informasi karakteristik puncak dapat diperoleh dari 

kerjasama dengan bagian administrsi atau sumber-sumber yang dapat dipercaya. 

Jam-jam sibuk, hari dan bulan harus ditentukan dan faktor lain seperti kunjungan 

pada rumah sakit dan periode pergantiaan shift harus diketahui dengan pasti.   

 

Hunian dan penggunaan fasilitas pada waktu survei berlangsung sangat penting 

untuk diketahui, pada beberapa fasilitas analisis akumulasi dibuat dengan cara 

menghitung pergerakan kendaraan yang keluar dan masuk. Dibutuhkan data 

jumlah kendaraan yang berada pada fasilitas parkir pada saat awal perhitungan, 

juga dilakukan pengecekan kembali pada akhir perhitungan, untuk mendapatkan 

hasil yang akurat. 

 

Studi akumulasi memberikan informasi jumlah total kendaraan pada penelitian, 

tetapi tidak memberikan informasi lama waktu kendaraan parkir dan tujuan dari 

pengendara. Informasi tentang dua hal tersebut termasuk di dalam turn over dapat 

diperoleh dari pengecekan plat nomor. (L. Ellis King, 1994) 

 

2.2.5. Klasifikasi Pergerakan 

 

Hutchinson (1974) mengelompokkan pergerakan dalam dua kelompok utama, 

yaitu pergerakan berbasis rumah (home based trip) dan pergerakan yang berbasis 

bukan rumah (non home based trip). 

 

Pergerakan berbasis rumah merupakan perjalanan yang berasal dari rumah ke 

tempat tujuan yang diinginkan dan biasanya bersifat tetap antara lain pergerakan 

untuk bekerja, belanja, dan sekolah. Pergerakan yang berbasis bukan rumah 

merupakan perjalanan yang berasal dari tempat selain rumah antara lain 

pergerakan antara tempat kerja dan toko, pergerakan bisnis antara dua tempat 

kerja. 
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Ortuzar (1990) mengklasifikasikan pergerakan berdasarkan tujuan pergerakan, 

waktu terjadinya pergerakan dan jenis atau tipe orang yang melakukan 

pergerakan, yang berhubungan dengan studi analisa model tarikan pergerakan ini 

adalah klasifikasi berdasarkan tujuan dan jenis atau tipe orang. 

a. Berdasarkan Tujuan Pergerakan 

Suatu model bangkitan perjalanan akan menjadi lebih baik bila ada pemisahan 

tujuan perjalanan. Pergerakan yang berasal dari rumah dikategorikan sebagai 

berikut: 

- Pergerakan untuk bekerja 

- Pergerakan untuk sekolah atau kuliah (pergerakan pendidikan) 

- Pergerakan untuk belanja 

- Pergerakan untuk rekreasi atau kegiatan sosial 

b. Berdasarkan Jenis / Tipe Orang 

Hal ini merupakan jenis pengelompokan yang penting karena perilaku pergerakan 

individu sangat dipengaruhi oleh atribut sosio-ekonomi. Atribut tersebut antara 

lain: 

- Tingkat pendapatan 

- Pemilikan kendaraan 

- Ukuran dan struktur rumah tangga 

 

2.2.6. Intensitas Aktivitas Tata Guna Lahan  

 

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

dalam tingkat aktivitasnya. Semakin tinggi tingkat penggunaan sebidang tanah, 

semakin tinggi pergerakan arus lalu lintas yang dihasilkannya. Sebagai contoh, 

pasar swalayan akan menarik arus pergerakan lalu lintas yang lebih banyak 

dibandingkan dengan rumah sakit untuk luas lahan yang sama. Hal ini karena 

aktivitas di pasar swalayan lebih tinggi per satuan luas lahan dibandingkan dengan 

rumah sakit. 
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Menurut (W.R. Blunden) dan (J.A. Black), aktivitas tata guna lahan 

dikelompokkan dalam dua bagian, pertama, pola aktivitas orang, perusahaan atau 

sejenisnya pada lahan yang digunakan, dan kedua, dikaitkan bentuk struktur fisik 

bangunan serta fasilitas yang menghasilkan pola dan fungsi aktivitas tersebut. 

Sebuah studi yang dikembangkan oleh (J.A. Black, 1978) di Amerika Serikat, 

seperti dikutip (Oftar Z. Tamin, 1997), menunjukkan gambaran bagaimana 

intensitas aktivitas pada tata guna lahan yang berbeda akan menghasilkan jumlah 

pergerakan yang berbeda pula seperti tercantum dalam table 2.1. 

 

Tabel 2.1. Contoh Bangkitan dan Tarikan Pergerakan pada Beberapa Aktivitas 

Tata Guna Lahan 

Deskripsi aktivitas  
tata guna lahan 

Rata-rata jumlah 
pergerakan kendaraan per 

100 m² 

Jumlah kajian 

Pasar swalayan 
Pertokoan lokal 
Pusat pertokoan 
Restoran siap santap 
Restoran 
Gedung perkantoran 
Rumah sakit 
Perpustakaan 
Daerah industri 

136 
85 
38 
595 
60 
13 
18 
45 
5 

3 
21 
38 
6 
3 
22 
12 
2 
98 

(Sumber: J.A. Black, 1978) 

 

2.2.7. Tata Guna Lahan Pusat Perbelanjaan 

 

Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa 

bangunan yang didirikan secara vertical maupun horizontal, yang dijual atau 

disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan 

perdagangan barang. (Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 

2007) 

 

Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah luas lantai pusat 

perbelanjaan, luas areal perdagangan, dan luas areal parkir. 
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a. Luas lantai 

Luas lantai  pusat perbelanjaan adalah luas kotor dari keseluruhan bangunan 

yaitu jumlah luas pada masing-masing ketinggian lantai, termasuk basement, 

balkon, gudang bawah tanah, ruangan atas, koridor, lobi, toko, kantor yang 

seluruhnya berada di dalam bangunan gedung. 

b. Luas areal parkir 

Areal parkir merupakan luas areal yang khusus digunakan untuk parkir 

kendaraan. 

c. Luas areal perdagangan 

Luas areal perdagangan meliputi seluruh areal yang digunakan untuk 

meletakkan barang dagangan, sedangkan areal parkir, kantor dan gudang tidak 

termasuk dalam definisi tersebut. 

 

2.2.8. Model 

 

Model dapat didefinisikan sebagai bentuk penyederhanaan dari sebuah realita 

(kenyataan di lapangan), diantaranya: 

a. Model fisik (model arsitek, model teknik sipil, dan lain-lain) 

b. Peta dan diagram (grafis) 

c. Model statistik dan matematika (persamaan) yang menerangkan beberapa 

aspek fisik, sosial ekonomi, dan model transportasi. 

 

 

2.2.9. Model Tarikan Perjalanan 

 

Pengertian pemodelan, menurut (Oftar Z. Tamin, 1997), yaitu alat bantu atau 

media yang dapat digunakan untuk mencerminkan dan menyederhanakan suatu 

realita (dunia sebenarnya) secara terukur untuk tujuan tertentu. Apabila dikaitkan 

dengan perencanaan transportasi, maka pembentukan pemodelan bertujuan untuk: 

· Mencerminkan hubungan kerja antara sistem tata guna lahan (kegiatan) 

dengan sistem transportasi (jaringan). 
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· Meramalkan perubahan arus lalu lintas bila dilakukan perubahan pada 

sistem tata guna lahan dan/atau sistem transportasi. 

 

Ada beberapa bentuk pemodelan yang digunakan, namun penggunaan model 

statistik dan matematika sampai sekarang merupakan cara pendekatan yang paling 

banyak dilakukan untuk meramalkan pengaruh-pengaruh yang akan dialami suatu 

sistem transportasi, apabila perencanaan sistem itu akan diperbaiki. Model 

matematika untuk transportasi biasanya berhubungan dengan sistem 

sosioekonomi dan teknologi, dimana percobaan laboratorium dalam arti biasa 

tidak mungkin dilakukan. (Edward K. Morlok, 1978) 

 

Suatu perjalanan, menurut (FD. Hobbs, 1979), umumnya didefinisikan dalam 

pembuatan model angkutan sebagai satu kali perjalanan yang dilakukan oleh 

seseorang antara dua tempat dengan suatu jenis angkutan dan untuk suatu maksud 

tertentu. 

 

Jumlah perjalanan yang terjadi dalam suatu satuan waktu, biasanya untuk suatu 

zona guna tanah tertentu disebut laju bangkitan perjalanan. Jumlah ini dapat 

diestimasi dengan tiga macam cara, yaitu dengan regresi linier sederhana atau 

ganda, dengan menjumlahkan bangkitan atau produksi pejalanan serta dengan 

metode klasifikasi keluarga (analisis kategori).  

 

Bentuk umum model-model ini adalah persamaan regresi ganda, sebagai berikut: 

  

Y = a0 + a1x1 + a2x2 + ... + anxn    .....(2.1) 

 

dengan 

 Y = variabel tergantung (dependent variable), yang menyatakan 

jumlah perjalanan pada jangka waktu tertentu dan untuk maksud 

tertentu 
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 x1... xn = variabel bebas (independent variable), yang menyatakan peubah 

penjelas 

 a0 = bilangan konstanta 

 a1...an = koefisien regresi untuk variabel bebas, umumnya dihitung 

dengan metode kuadrat terkecil berdasar data survei 

 

Dengan memilih faktor peubah penjelas yang tepat, maka peubah tergantung Y 

dapat dipakai sebagai pengestimasi laju perjalanan untuk maksud perjalanan 

tertentu, misalnya: kerja, bisnis pribadi, sosial, belanja dan pendidikan. Teknik 

regresi yang sama juga dapat dipakai untuk mengestimasi jumlah perjalanan yang 

tertarik oleh suatu zona dengan peubah-peubah bebas berdasarkan pekerjaan, 

kepadatan dan keluaran. 

 

Para peneliti mengharapkan pemodelan tersebut merupakan teori tentang cara 

kerja sistem yang diteliti. Rumusan hubungan tersebut, yang selanjutnya 

dinyatakan dalam bentuk hipotesis, seterusnya diuji berdasarkan data statistik 

yang dikumpulkan kemudian. Hasil keluaran dari perhitungan bangkitan dan 

tarikan lalu lintas berupa jumlah kendaraan, orang, atau amgkutan barang pear 

satuan waktu, misalnya kendaraan /jam. Kita dapat dengan mudah menghitung 

jumlah orang atau kendaraan yang masuk atau keluar dari suatu luas tanah tertentu 

dalam satu hari (atau satu jam) untuk mendapatkan bangkitan dan tarikan 

pergerakan. 

 

Dalam analisis regresi linier untuk bangkitan perjalanan, menurut (Ofyar Z. 

Tamin, 1997), ada dua model regresi yang lazim digunakan, yaitu: 

1) Model regresi berbasis zone 

Pada kasus ini, dilakukan usaha untuk mendapatkan hubungan linier antara 

jumlah pergerakan yang dibangkitkan atau tertarik oleh zone dan ciri 

sosioekonomi rata-rata rumah tangga setiap zone. Model berbasis zone hanya 

dapat menjelaskan variasi perilaku pergerakan antara zona. Jadi, model hanya 
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akan berhasil baik jika variasi antar zona cukup mencerminkan alasan utama 

terjadinya variasi pergerakan. Agar hal ini tercapai, sebaiknya zona tidak 

hanya mempunyai komposisi sosioekonomi yang beragam, tetapi juga 

mencerminkan beberapa kondisi. Permasalahan utama adalah variasi data 

pergerakan individu yang berada pada tingkat antarzona. 

2) Model regresi berbasis rumah tangga 

Keragaman dalam suatu zona (intrazona) mungkin bisa dikurangi dengan 

memperkecil luas zona, apalagi jika zona tersebut homogen. Akan tetapi, zona 

yang lebih kecil juga akan mempunyai keragaman yang cukup besar dan 

mempunyai dua konsekuensi: 

· Model menjadi lebih mahal dalam hal pengumpulan data, kalibrasi dan 

operasi. 

· Galat sampel menjadi lebih tinggi. 

Karena itu, sangatlah masuk akal jika kita merumuskan model yang tidak 

berdasarkan batas zona. Pada awal tahun 1970-an, unit analisis yang paling 

cocok adalah rumah tangga (bukan individu). 

Pada penerapan  pemodelan berbasis rumah tangga, data setiap rumah dipakai 

sebagai masukan data vektor sehingga semua fluktuasi mengenai ciri rumah 

tangga dan perilakunya dapat semuanya dipertimbangkan dalam model 

tersebut. 

 

2.2.10. Analisis Korelasi 

 

a. Umum 

 

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui kuat-lemahnya tingkat hubungan 

linier antar variabel. Suatu variabel dapat diramalkan dari variabel lainnya apabila 

terdapat korelasi yang signifikan. Misalnya, apabila antara tinggi badan dengan 

berat badan terdapat korelasi yang signifikan, maka berat badan orang dapat 
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diramalkan dari tinggi badan, demikian pula sebaliknya. Arah hubungan antar 

variabel (direct of correlation) dapat dibedakan menjadi: 

1) Positive Correlation 

Positive correlation (korelasi positif) terjadi apabila perubahan suatu variabel 

diikuti perubahan variabel lain secara beraturan dengan arah/gerakan yang 

sama. Sebagai contoh, antara variabel Y dan X. Kenaikan variabel Y akan 

diikuti oleh kenaikan variabel X, demikian pula sebaliknya penurunan Y juga 

akan diikuti penurunan X. 

2) Negative Correlation 

Negative correlation (korelasi negatif) terjadi apabila perubahan suatu 

variabel diikuti perubahan variabel lain dengan arah/gerakan yang berlawanan. 

3) Null Correlation 

 Null correlation atau korelasi nihil terjadi apabila perubahan suatu variabel 

tidak diikuti variabel lain secara beraturan. Arah hubungan yang terjadi secara 

acak, terkadang searah dan terkadang dengan arah yang berlawanan. 

 

Kuat-lemahnya hubungan korelasi antar variabel dinyatakan dalam angka 

koefisien korelasi (r). Nilai koefisien korelasi berkisar antara 0 sampai +1, atau 0 

hingga -1 (-1 ≤ r ≤ +1). Bilamana dua variabel mempunyai koefisien korelasi 

mendekati -1 atau +1, maka hubungan tersebut semakin kuat, sebaliknya apabila 

mendekati 0, maka hubungan tersebut semakin lemah. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Arah Hubungan Korelasi Antar Dua Variabel 

 

Tidak ada ketentuan yang tepat berapa besarnya koefisien korelasi (r) yang dapat 

digunakan untuk mengadakan ramalan atau prediksi. Mengenai hal ini, Sutrisno 

 
 
  

-1  0  +1 

Lemah (-) Lemah (+) 

Kuat (-) Kuat (+) 
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Hadi dalam Statistik 2, 1997, memberikan gambaran bahwa nilai r sebesar 0.70 

atau lebih, baik positif atau negatif, dipandang cukup layak untuk mengadakan 

prediksi, sedangkan nilai r antara 0.50 hingga 0.70 hendaknya digunakan dengan 

sangat hati-hati, nilai r antara 0.25 sampai 0.50 sangat meragukan, dan nilai antara 

0.00 sampai 0.25 secara praktis tidak dapat digunakan sama sekali untuk 

melakukan prediksi. 

 

Sebenarnya ada banyak macam cara yang digunakan untuk mencari koefisien 

korelasi. Namun yang sering digunakan adalah teknik korelasi product moment 

dari Karl Pearson. Rumus yang digunakan adalah: 

 

rxy =    ..... (2.2) 

dimana 

 rxy = koefisien korelasi antara X dan Y 

 n = jumlah data 

 

b. Pengujian Koefisien Korelasi 

 

Pengujian koefisien korelasi merupakan pengujian untuk mengetahui apakah nilai 

koefisien korelasi yang didapatkan benar-benar signifikan untuk menjelaskan 

hubungan dua variabel. Besaran statistik yang digunakan adalah nilai signifikansi. 

(RK. Sembiring, 1995), menyatakan bahwa nilai signifikansi/probabilitas adalah 

besaran yang menyatakan peluang mengamati sekelompok data sama dengan atau 

lebih besar dari nilai probabilitas yang ditetapkan bila hipotesis H0 benar. Makin 

kecil nilai signifikansi makin sulit mempercayai H0, dan makin besar 

mempercayai H1. Besarnya nilai signifikansi ini sangat tergantung pada jumlah 

sampel, rentang data, dan jauhnya jarak antara hipotesis H0 dan H1. Tahap-tahap 

pengujian signifikansi ini adalah:  

1) Menentukan hipotesis yang digunakan 

Ø H0 : r = 0, korelasi tidak signifikan 
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Ø H1 : r ≠ 0, korelasi signifikan 

2) Menentukan dasar pengambilan keputusan 

Berdasarkan probabilitas 

Ø Jika probabilitas > 0.05, maka H0 diterima 

Ø Jika probabilitas < 0.05, maka H0 ditolak 

3) Menentukan hasil uji dan kesimpulan 

 

2.2.11. Regresi 

 

Analisis regresi digunakan untuk menganalisa bentuk hubungan antara dua 

variabel atau lebih. Di sini telah diketahui variabel mana yang variasinya 

dipengaruhi oleh variabel lainnya dan variabel mana yang mempengaruhinya. 

Variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas (independent variable) dan 

variabel yang dipengaruhi disebut variabel tak bebas (dependent variable). 

Persamaan regresi ini merupakan persamaan garis yang paling mewakili 

hubungan antara dua variabel tersebut. 

 

Analisis regresi akan memberi dasar untuk mengadakan prediksi suatu variabel 

dari informasi-informasi yang diperoleh dari variabel atau variabel-variabel 

lainnya. Suatu variabel dapat diramalkan dari variabel lainnya apabila antara 

variabel yang diramalkan (kriterium) dan variabel yang digunakan untuk 

meramalkan (predictor) terdapat korelasi yang signifikan. 

 

Penentuan variabel mana yang bebas dan mana yang tidak bebas dalam beberapa 

hal tidak mudah dilaksanakan. Studi yang cermat, diskusi yang seksama dengan 

berbagai pertimbangan terhadap kewajaran masalah yang dihadapi serta didukung 

dengan pengalaman akn membantu memudahkan penentuan. Untuk keperluan 

analisis, biasanya variabel bebas dinyatakan dengan notasi X1, X2, X3,...., Xk (k ≥ 

1), sedangkan variabel tidak bebas dinyatakan dengan notasi Y. 
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Dalam analisis regresi linier, agar persamaan regresinya dapat digunakan untuk 

peramalan, diperlukan beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut diantaranya 

adalah: 

1) Hubungan antara X dan Y harus linier dan berarti 

Dalam hal ini, hubungan antara variabel X dan Y harus benar-benar linier, 

baik secara sendiri mupun bersama-sama. Pengujian linieritas dilakukan 

dengan menggunakan nilai koefisien korelasi (r) antar variabel. Selanjutnya 

dilakukan uji keberartian, yakni keberartian regresinya dan keberartian 

koefisien regresinya. 

2)  Antara variabel-variabel bebas saling independen 

Antara variabel bebas saling independen dalam arti bahwa antara masing-

masing variabel bebas tidak saling berkorelasi. Oleh karena itu, persyaratan ini 

disebut juga dengan persyaratan otokorelasi atau multikolinieritas pada 

variabel bebas. 

3) Tidak ada variabel bebas yang relevan dikeluarkan 

4)  Tidak ada variabel bebas yang irrelevan dimasukkan 

5) Residu-residu berdistribusi normal dengan rataan µ dan variansi σ² 

6) Tidak ada korelasi antara variabel bebas dan individu 

7) Tidak ada korelasi antara suku-suku sisa (residu-residu) 

Diantara persyaratan diatas, biasanya hanya dua persyaratan pertama yang harus 

diuji, sedangkan persyaratan lainnya cukup diasumsikan. (Budiyono, 2001)  

 

a. Analisis Regresi Linier Sederhana 

 

Dalam analisis regresi linier sederhana, terdapat satu peubah bebas yang 

dinyatakan dengan x, serta satu peubah tidak bebas yang bergantung pada x, 

dinyatakan dengan notasi Y. Model regresi linier sederhana pada umumnya 

dinyatakan dalam bentuk persamaan: 

Y = a + bx       .....(2.3) 

Dimana 

 a  =  konstanta 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



b = koefisien arah regresi linier, yang menyatakan perubahan rata-rata 

variabel y untuk setiap perubahan variabel x sebesar satu unit satuan 

 

Perhitungan yang biasa dilakukan dalam analisis regresi linier sederhana adalah 

dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Metode ini berpangkal pada 

kenyataan bahwa jumlah pangkat dua (kuadrat) daripada jarak antara titik-titik 

dengan garis regresi yang sedang dicari harus sekecil mungkin. Untuk keperluan 

perhitungan ini, sebaiknya data hasil pengamatan dicatat dalam bentuk tabel. 

 

Selanjutnya konstanta a dan koefisien arah b dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus: 

a =     .....(2.4) 

 

b =      .....(2.5) 

 

Dalam pembicaraan mengenai metode kuadrat terkecil dalam analisis regresi 

linier, tingkat variabilitas nilai-nilai Y di sekitar garis regresi didefinisikan sebagai 

kesalahan baku taksiran (standard error of estimate), dengan rumus sebagai 

berikut: 

Sy..x =       .....(2.6) 

 

dengan 

 Sy..x = standard error of estimate 

Yi = nilai Y ke-i 

 

b. Analisis Regresi Linier Berganda 
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Analisis regresi linier berganda menyatakan hubungan antara dua variabel peubah 

bebas atau lebih. Bentuk umum model regresi linier berganda dinyatakan dengan 

persamaan: 

Y =  a0 + a1x1  + a2x2 + ... + akxk     ....(2.7) 

 

dengan a0, a1, a2,..., ak merupakan koefisien-koefisien regresi yang harus 

ditentukan berdasarkan data hasil pengamatan. Koefisien tersebut ditentukan 

dengan menggunakan metode kuadrat terkecil seperti halnya menentukan koeisien 

a dan b dalam analisis regresi linier sederhana. Untuk regresi linier berganda 

dengan dua variabel bebas dinyatakan dengan persamaan: 

 

Y  =  a0  + a1x1  + a2x2                 ....(2.8) 

 

maka harus diselesaikan tiga persamaan dengan tiga ”anu” yang terbentuk, yaitu 

dengan rumus: 

 

Σ Y = a0n + a1 ΣX1i + a2ΣX2i       

Σ YX1 = a0 ΣX1 + a1 ΣX1
2 + a2ΣX1X2     .....(2.9) 

Σ YX2 = a0 ΣX2 + a1ΣX1X2 + a2 ΣX2
2      

 

 

dengan demikian nilai koefisien a0, a1, dan a2dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus: 

a0 = Ŷ - a1X1 - a2X2        

   

a1        =     .....(2.10) 
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a2 =       

 

 

 

dengan 

  =  -  

  =  -    

Σ y²  =  Σ Y² -  

Σ x² =  Σ X² -       

 

 

2.2.12. Koefisien Determinasi 

 

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur derajat hubungan antara 

variabel bebas (X) dengan variabel tidak bebas (Y) apabila antara variabel-

variabel tersebut terdapat hubungan regresi Y = f(x). Sifat dari koefisien 

determinasi adalah apabila titik-titik diagram pencar makin dekat letaknya dengan 

garis regresi maka harga R² makin dekat dengan nilai satu, dan apabila titik-titik 

diagram pencar makin jauh letaknya dengan garis regresi, maka harga R² akan 

mendekati nol. 

 

Besaran R² berkisar antara 0 dan 1, sehingga secara umum akan berlaku 0 ≤ R² ≤ 

1. Makin dekat R² dengan 1 makin baik kecocokan data dengan model, dan 

sebaliknya makin dekat R² dengan 0, maka makin jelek kecocokan tersebut. R² 

biasanya dinyatakan dalam persen dan sangat sering digunakan orang. 

 

…..(2.11) 
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Suatu koefisien determinasi (R²) mempunyai nilai sebesar 36%, artinya sebesar 

36% dari seluruh variasi total y diterangkan oleh regresi atu variasi total x, dan 

masih ada sebesar 64% lagi variasi y yang tidak dapat diterangkan oleh model 

yang kita gunakan. Bagian sisanya yang sebesar 64% ini mungkin disebabkan 

oleh faktor lain yang gagal diperhitungkan dalam model. 

Berdasarkan perhitungan pada persamaan regresi linier berganda, maka dapat 

ditentukan nilai koefisien determinasi (R²) dengan rumus sebagai berikut: 

 

R² =     .....(2.12) 

 

Sesuai rumus diatas, maka apabila ada sebuah persamaan regresi linier dengan 

empat variabel bebas, maka nilai R² dapat dicari dengan rumus: 

 

R² =   ....(2.13) 

 

Nilai-nilai a1 ..... a 4 serta  Σ x1 y..... Σ x4 y  dihasilkan dari persamaan (2.10) dan 

(2.11)  

 

2.2.13. Uji Signifikansi 

 

Untuk dapat mengetahui apakah persamaan regresi yang dihasilkan bisa diterima 

atau tidak, maka harus dilakukan serangkaian uji statistik. Salah satunya adalah 

melalui uji signifikansi. Uji signifikansi bertujuan untuk mengetahui apakah 

koefisien-koefisien regresi yang didapatkan dapat diterima sebagai penaksir 

parameter regresi populasi. 

 

Untuk masalah regresi, pengujian hipotesa bukan mengenai garis regresinya, 

melainkan mengenai nilai β, yaitu slope dari garis regresi yang sebenarnya. Uji 

signifikansi merupakan uji hipotesis terhadap koefisien regresi secara individu 
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untuk setiap variabel bebas. Dengan demikian, dapat diketahui apakah koefisien 

regresi yang didapat bisa diterima sebagai penaksir parameter regresi atau tidak. 

Oleh karena itu, uji signifikansi disebut juga dengan uji parsiil atau uji-t. Hipotesis 

nihil yang akan diuji adalah β = 0, artinya tidak ada hubungan antara dua peubah 

(tidak signifikan). Uji signifikansi dihitung dengan menggunakan rumus: 

t =        …..(2.14) 

        

dengan  

 t = t hitung 

 β* = slope regresi sebenarnya 

 β = slope garis pemerkira 

 Sb = standard error koefisien regresi 

 

Tahapan pengujian yang dilakukan adalah: 

1) Menentukan hipotesis yang digunakan 

Ø H0 : β = 0, koefisien regresi tidak signifikan 

Ø H1 : β ≠ 0, koefisien regresi signifikan 

2) Menentukan dasar pengambilan keputusan 

Dengan membandingkan statistik hitung dengan statistik tabel, dengan 

tingkat signifikansi 1% atau 5%, dan derajat kebebasan n – 2, dimana n 

merupakan jumlah data yang dilibatkan. Jika statistik t hitung < statistik t 

tabel, maka H0 diterima, yaitu menerima anggapan bahwa koefisien regresi 

tidak signifikan. Jika statistik t hitung > statistik t tabel, maka H0 ditolak, 

artinya menolak anggapan bahwa koefisien regresi tidak signifikan. 

Berdasarkan probabilitas 

Ø Jika probabilitas > 0.05, maka H0 diterima 

Ø Jika probabilitas < 0.05, maka H0 ditolak 

3) Menentukan hasil uji dan kesimpulan 

 

2.2.14. Analisis Variansi 
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Analisis variansi atau uji-F, juga digunakan untuk menguji signifikansi garis 

regresi. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas 

secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap variabel tak bebas 

melalui penggunaan analisis tersebut. Dari analisis regresi akan didapatkan F 

regresi yang diperoleh dari rumus: 

 

Freg =        .....(2.15) 

 

dimana 

 Freg  = analisis variansi garis regresi 

 RKreg = rerata kuadrat regresi 

 RKres = rerata kuadrat resid 

dengan 

  RKreg =  
  JKreg = R2 Σ y²  

  dbreg = m 

  RKres =  =  
  JKres = (1 – R)2 (Σ y²) 

  dbres = N – m – 1  

 

Jadi, bilangan Freg diperoleh dengan membandingkan RKreg dengan RKres. Harga 

RKreg dan RKres diperoleh dengan membagi jumlah kuadrat regresi (JKreg) dengan 

derajat kebebasannya (db). Derajat kebebasan adalah bilangan yang menyatakan 

banyaknya informasi/kelompok data yang diperlukan dalam perhitungan dan 

bebas satu sama lain. Jumlah kuadrat regresi (JKreg) memiliki derajat kebebasan 

sebesar m, sedangkan jumlah kuadrat sisa (JKres) mempunyai derajat kebebasan 

N-m-1. Dalam perhitungan, makin besar harga RKres maka makin kecil harga Freg. 

…..(2.16) 
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Jika harga Freg sangat kecil dan tidak signifikan, maka garis regresinya tidak akan 

memberikan landasan untuk memberikan prediksi secara efisien. 

 

Pengujian garis regresi hasil hitungan diuji tingkat signifikansinya. Pengujian 

garis regresi dilakukan dengan membandingkan nilai Freg hasil analisis dengan 

Freg tabel. Apabila Freg hasil analisis > Freg tabel, berarti persamaan garis regresi 

tersebut dapat dipakai sebagai kesimpulan. Sebaliknya apabila hasil Freg analisis < 

Freg tabel, berarti persamaan garis regresi tersebut tidak signifikan untuk dijadikan 

landasan prediksi.  

 

Tidak signifikannya garis regresi dapat disebabkan dua hal. Pertama, antara 

variabel tidak bebas dan variabel bebasnya tidak terdapat hubungan yang 

signifikan. Kedua, antara varibel tidak bebas dengan variabel bebasnya terdapat 

hubungan yang signifikan, tetapi karena jumlah kasus yang diselidiki tidak cukup 

banyak maka hubungan terebut tidak dapat ditemukan dalam perhitungan. 

Tahap-tahap pengujian yang dilakukan sama dengan uji sebelumnya, yaitu 

menentukan hipotesis, menentukan dasar pengambilan keputusan, serta menarik 

kesimpulan atas hasil uji yang didapat. 

 

Tabel 2.2. Daftar analisis Variansi untuk Analisis Regresi 

Sumber 

Variansi 

Db JK RK Freg 

Regresi (reg) 

Residu (res) 

m 

N – m – 1  

R2 Σ y² 

(1 – R)2  

 
Freg=  

Jumlah N – 1  (Σ y²)   

(Sumber: Analisis Regresi, Sutrisno Hadi, 1983) 

 

2.2.15. Kinerja Simpang 
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Menurut MKJI (1997), kinerja simpang dapat diukur berdasarkan beberapa 

parameter, diantaranya: 

a) Kapasitas 

Kapasitas total untuk seluruh lengan simpang adalah hasil perkalian antara 

kapasitas dasar (Cn) yaitu kapasitas pada kondisi tertentu (ideal) dan faktor-faktor 

penyesuaian (F), dengan memperhatikan pengaruh kondisi lapangan terhadap 

kapasitas. Bentuk model kapasitas adalah sebagai berikut: 

 

C : Co x Fw x FM x FCS x FRSU x FLT x F RT x FMI  …..(2.17) 

 

Variable-variabel masukan untuk perkiraan kapasitas (smp/jam) dengan 

menggunakan model tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3. 

 

b) Derajat Kejenuhan 

Derajat kejenuhan untuk seluruh simpang (DS), dihitung dengan rumus: 

 

DS= Qsmp / C        …..(2.18) 

 

dimana: 

Qsmp = Arus total (smp/jam), dihitung sebagai berikut:  

 

Qsmp= Qkend x Fsmp      …..(2.19) 

 

Fsmp = Faktor smp, dihitung sebagai berikut: 

    Fsmp = (empLV x LV % + empHV x HV % + empMC x MC %)/100 

dimana empLV, LV%, empHV, HV%, empMC dan MC% adalah 

emp dan komposisi lalu-lintas untuk kendaraan r ingan, kendaraan 

berat dan sepeda motor. 

C = Kapasitas (smp/jam) 

 

c) Tundaan 
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Tundaan pada simpang dapat terjadi karena dua sebab : 

1. Tundaan Lalu-lintas (DT) 

Akibat interaksi lalu-lintas dengan gerkan yang lain dalam simpang 

2. Tundaan Geometrik (DG) 

Akibat perlambatan dan percepatan kendraan yang terganggu dan 

tak terganggu 

 

Tundaan lalu-lintas seluruh simpang (DT), jalan minor (DTMI), dan jalan utama 

(DTMA), ditentukan dari kurva tundaan empiris dengan derajat kejenuhan sebagai 

variable bebas. 

Tundaan geometrik (DG) dihitung dengan rumus: 

- Untuk DS < 1,0 : 

DG = (1-DS) x (pT x 6 + (1-pT)x3) + DS x 4 (det/smp) …..(2.20) 

- Untuk DS ≥ 1,0: DG = 4 

dimana: 

DS = Derajat kejenuhan 

pT = Rasio arus belok terhadap arus total 

 6  = Tundaan geometrik normal untuk kendaraan belok yang tak 

 terganggu (det/smp) 

 4 = Tundaan geometrik normal untuk kendaraan yang terganggu  

  (det/smp) 

 

Tundaan lalu-lintas simpang (simpang tak bersinyal, simpang bersinyal dan 

bundaran) dalam manual adalah berdasarkan anggapan-anggapan sebagai berikut: 

- Kecepatan referensi 40 km/jam 

- Kecepatan belok kendaraan tak terhenti 10 km/jam 

- Tingkat percepatan dan perlambatan 1.5 m/det2 
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- Kendaraan terhenti mengurangi kecepatan untuk menghindari 

tundaan perlambatan, sehingga hanya menimbulkan tundaan 

percepatan. 

Tundaan meningkat secara berarti dengan arus total, sesuai dengan arus jalan 

utama dan jalan minor dan dengan derajat kejenuhan. 

 

 

d) Peluang Antrian 

Peluang antrian ditentukan dari kurva peluang antrian/derajat kejenuhan secara 

empiris.  

 

Tabel 2.3 . Ringkasan variabel-variabel masukan model kapasitas 

Tipe Variable Uraian Variable dan Nama Masukan Faktor Model 

Geometri 

 

 

Lingkungan 

 

 

 

Lalu-Lintas 

Tipe Simpang 

Lebar rata-rata pendekat 

Tipe Median Jalan Utama 

Kelas Ukuran Kota 

Tipe Lingkunagn Jalan 

Hambatan Samping 

Rasio Kendaraan tak 

Bermotor 

Rasio belok-kiri 

Rasio belok-kanan 

Rasio Arus Jalan Mirror 

IT 

WI 

M 

CS 

RE 

SF 

PUM 

PLT 

PRT 

QMI/QTOT 

FW 

FM 

FCS 

 

 

 

FRSU 

FLT 

FRT 

FMI 

 

(Sumber: MKJI, 1997) 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1. Lokasi Penelitian 

 

Pada penelitian ini data diperoleh dari lima pusat perbelanjaan di Kota Surakarta 

yaitu: 

6. Solo Grand Mall (SGM) 

7. Solo Square 

8. Pusat Grosir Solo (PGS) 

9. Beteng Trade Centre 

10.  Pusat Perbelanjaan Singosaren  

Kelima pusat perbelanjaan ini diambil karena sesuai dengan kriteria pusat 

perbelanjaan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 112 Tahun 2007, tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, 

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 

 

3.2. Waktu Penelitian 

 

Waktu pengamatan pada penelitian ini dilakukan pada hari Sabtu atau Minggu, 

disesuaikan pada tiap-tiap pusat perbelanjaan, setelah terlebih dahulu dilakukan 

survei pendahuluan pada lokasi pusat perbelanjaan. Dari hasil survei pendahuluan 

maka didapat waktu pengamatan yang didasarkan pada terjadinya aktivitas puncak 

adalah hari Sabtu untuk Solo Square, Solo Grand Mall (SGM) dan Pusat 

Perbelanjaan Singosaren, sedangkan untuk Pusat Grosir Solo (PGS) dan Beteng 

Trade Centre puncak aktivitasnya adalah hari Minggu. 
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3.3. Variabel Penelitian 

 

Variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah: 

a. Jumlah tarikan sepeda motor sebagai variabel terikat Y1, dimana variabel 

bebasnya meliputi: 

- Jumlah karyawan, sebagai variabel bebas X1 

- Luas lantai pusat perbelanjaan, sebagai variabel bebas X2 

- Luas areal perdagangan, sebagai variabel bebas X3 

- Luas areal parkir motor, sebagai variabel bebas X4 

b. Jumlah tarikan mobil sebagai variabel terikat Y2, dimana variabel 

bebasnya meliputi: 

- Jumlah karyawan, sebagai variabel bebas X1 

- Luas lantai pusat perbelanjaan, sebagai variabel bebas X2 

- Luas areal perdagangan, sebagai variabel bebas X3 

- Luas areal parkir mobil, sebagai variabel bebas X5 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

3.4.1. Data Primer 

Data primer ini diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung ke masing-

masing lokasi studi. Data ini meliputi: 

· Data jumlah kendaraan yang masuk di masing-masing lokasi studi (Solo 

Grand Mall, Solo Square, Pusat Grosir Solo, Beteng Trade Centre dan 

Pusat Perbelanjaan Singosaren) 

Data jumlah kendaraan masuk didapat dengan menempatkan surveyor di 

masing-masing pintu masuk parkir dengan mencatat jumlah kendaraan 

yang masuk dan mengisinya di form yang sudah tersedia.  

3.4.2. Data Sekunder 

Data sekunder ini menyangkut karakteristik tata guna lahan pada lokasi studi,  

terdiri dari luas lantai pusat perbelanjaan, luas areal perdagangan,  luas areal 

parkir, dan jumlah karyawan. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



3.5. Tahap dan Prosedur Penelitian 

 

Tahap dan prosedur penelitian dilakukan secara sistematis. Adapun tahap dan 

prosedur yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Tahap I, yaitu tahap persiapan 

Langkah yang dilakukan yaitu merumuskan masalah dan menentukan tujuan 

penelitian kemudian menentukan metode yang dipakai dalam penelitian. 

Setelah rumusan masalah, tujuan penelitian dan metode yang dipakai sudah 

ditentukan, maka langkah berikutnya adalah survei pendahuluan. Langkah ini 

meliputi penentuan lokasi penempatan surveyor, penentuan waktu survei agar 

data yang ingin diperoleh bisa signifikan. 

 

2. Tahap II, yaitu pengumpulan data. 

Langkah yang dilakukan yaitu mengumpulkan data baik data sekunder 

maupun data primer. Dalam pengumpulan data primer memerlukan alat-alat 

yang secara langsung digunakan pada survei di lapangan, alat-alat tersebut 

antara lain: 

a.  Formulir survei 

b. Alat tulis 

c. Alat penunjuk waktu ( arloji, HP ) 

 

3. Tahap III, yaitu klasifikasi dan rekapitulasi  

Data primer yang diperoleh dari hasil survei kemudian dikelompokkan 

menurut interval waktu yang digunakan dalam penelitian. Dari 

pengelompokan data ini kemudian dapat dilihat besar tarikan kendaraan yang 

terjadi per interval waktu. 

 

4. Tahap IV, yaitu analisis data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier. Pemilihan 

metode tersebut mempertimbangkan dari segi kegunaannya, dimana metode 

regresi linier mempunyai beberapa manfaat sekaligus, sehingga sangat sering 
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digunakan. Di antaranya untuk pemilihan variabel yang berpengaruh, 

pembuatan model hubungan, maupun pendugaan parameter hubungan antar 

variabelnya. Dari sisi kemudahan, kini telah banyak program komputer yang 

ditawarkan untuk keperluan analisis data, seperti Microsoft Statistics 

(Microstat), Minitab, Statgraph, PC Anova, Crisp, termasuk program SPSS. 

Kelebihan program SPSS, mampu menganalisis data yang lebih besar dan 

semua alat uji statistik ada di dalamnya. Selain itu fasilitas menu ataupun 

tampilan jauh lebih baik dibandingkan paket program yang lain. 

 

a. Analisis Data Primer 

 

Secara umum tahapan analisis data primer adalah sebagai berikut: 

1) Melakukan analisis korelasi hubungan antara tarikan kendaraan di pusat 

perbelanjaan dengan variabel yang mempengaruhinya dengan urutan: 

· Mencari koefisien korelasi hubungan antar variabel dengan 

menggunakan bantuan program SPSS. 

· Menentukan signifikansi koefisien korelasi dengan uji dua sisi (2-tail) 

dan menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

2) Melakukan analisis regresi linier untuk mendapatkan hubungan antara 

tarikan kendaraan dengan variabel bebas lain, dengan urutan langkah: 

· Menentukan persamaan regresi linier menggunakan program SPSS 

dengan variabel tetap tarikan kendaraan. 

· Menentukan hasil statistik terhadap persamaan regresi, meliputi uji-t 

dan signifikansinya, uji-F, serta uji koefisien determinasi. 

· Melakukan pengujian terhadap hasil uji statistik tersebut. 

· Menarik kesimpulan terhadap persamaan regresi yang terjadi. 

 

b. Analisis Data Sekunder 

 

Seluruh data sekunder yang diperoleh yaitu menyangkut  karakteristik tata 

guna lahan di pusat perbelanjaan ditabulasikan dengan data hasil perhitungan 
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tarikan kendaraan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui besarnya tarikan rata-

rata kendaraan di pusat perbelanjaan tiap jam dengan didasarkan pada 

konfigurasi tata guna lahan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1) Mencari koefisien korelasi antara jumlah tarikan kendaraan dengan 

karakteristik tata guna lahan, beserta tingkat signifikansinya. 

2) Mencari persamaan regresi linier hubungan antara jumlah tarikan 

kendaraan dengan karakteristik tata guna lahan. 

3) Menentukan hasil statistik terhadap persamaan regresi, meliputi hasil 

statistik uji-t dan signifikansinya, uji-F, serta uji koefisien determinasi. 

4) Melakukan pengujian satu persatu terhadap hasil statistik uji diatas. 

5) Menarik kesimpulan atas persamaan regresi linier yang terjadi.  

 

5. Tahap V, Analisis Dampak Lalu-lintas 

Hasil dari analisis data diperoleh model tarikan pergerakan kendaraan yang 

sudah dapat dijadikan kesimpulan. Model tersebut kemudian dapat digunakan 

untuk menganalisis dampak lalu-lintas pada suatu jalan atau simpang akibat 

dari adanya pembangunan  pusat perbelanjaan baru. Analisis dampak lalu-

lintas tersebut membutuhkan data-data sekunder antara lain: 

- Data karakteristik rencana pusat perbelanjaan baru yang akan dibangun. 

- Data arus lalu-lintas sebelum pusat perbelanjaan baru itu beroperasi.   

 

Hasil dari analisis dampak lalu-lintas ini adalah berupa tingkat kinerja jalan 

atau simpang yang dapat dilihat dari nilai derajat kejenuhan, tundaan, dan 

peluang antrian. Tahap-tahap analisis dampak lalu-lintas disesuaikan dengan 

prosedur dari MKJI 1997. 

 

6. Tahap V, yaitu pembahasan hasil analisis 

Hasil dari analisis data dan analisis dampak lalu-lintas tersebut kemudian 

diuraikan pada sub bab pembahasan  untuk mendapatkan suatu kesimpulan.  
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Tahap-tahap dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Gambar 3.1 Diagram Alir Tahapan penelitian 

Identifikasi masalah dan perumusan masalah tarikan 
kendaraan pada Pusat Perbelanjaan 

Mulai 

Survei Pendahuluan 

Data primer : 
-  Jumlah kendaraan masuk ke pusat 

perbelanjaaan 

Data sekunder: 
1. Denah lokasi studi: 

- Luas lantai 
- Luas areal perdagangan 
- Luas areal parkir 

2. Jumlah karyawan 

Klasifikasi dan Rekapitulasi 

 Analisis data dan pembentukan model:  
- Analisis Kolerasi 
- Analisis Regresi Linier Berganda 

Model Tarikan Kendaraan 

Uji Statistik: 
Uji t : t reg > t tabel , β < 5 % 
Uji F : F reg > F tabel , β < 5 % 
     

Tidak signifikan 

Pelaksanaan Survei  

Ya 

A 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Tahapan penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan 

Selesai 

Hasil dan Pembahasan 

 Analisis dampak lalu-lintas (kinerja simpang sekitar 
pusat perbelanjaan):  
- Derajat kejenuhan 
- Tundaan 
- Peluang antrian 

A 

Perkiraan jumlah tarikan yang dihasilkan oleh pusat 
perbelanjaan yang direncanakan menggunakan Model 
yang didapat 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



BAB 4 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA  

 

 

4.1. Penyajian dan Hasil Data 

 

4.1.1. Karakteristik Tata Guna Lahan  

 

Karakteristik tata guna lahan di lokasi penelitian ini selanjutnya disebut sebagai 

data sekunder. Hasil selengkapnya data sekunder untuk masing-masing lokasi 

dapat dilihat dalam Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Karakteristik Tata Guna Lahan 

Karakteristik  

Tata Guna Lahan 

Solo 

Square 

SGM PGS BTC Singosaren 

Luas Lantai 52.963 m2 69.200 m2 33.438 m2 20.092 m2 20.930 m2 

Luas Areal Perdagangan 38.408 m2 48.925 m2 24.024 m2 18.437 m2 17.715 m2 

Luas Areal Parkir Mobil 11.600 m2 13.536 m2 5063 m2 1368 m2 2.045 m2 

Luas Areal Parkir Motor 1970 m2 8.464 m2 2784 m2 871 m2 1170 m2 

Jumlah Karyawan 811 orang 1667orang 474 orang 342 orang 285orang 

(Sumber: Pengelola Pusat Perbelanjaan) 
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4.1.2. Tarikan Kendaraan 

 

Data ini meliputi data tarikan mobil dan sepeda motor, selanjutnya data ini disebut 

dengan data primer. 

 

Tabel 4.2. Hasil Perhitungan Tarikan Kendaraan  

Solo Square SGM PGS BTC Singosaren Jam 
M SM M SM M SM M SM M SM 

09.00-
10.00 

46 52 87 274 70 231 23 189 54 156 

10.00-
11.00 

274 209 155 581 100 274 31 196 62 212 

11.00-
12.00 

322 204 190 872 121 255 58 225 69 235 

12.00-
13.00 

349 249 217 792 119 290 62 247 84 302 

13.00-
14.00 

277 223 225 708 99 265 44 203 91 298 

14.00-
15.00 

210 168 169 406 130 262 42 186 70 273 

15.00-
16.00 

169 115 166 333 114 164 37 151 68 225 

16.00-
17.00 

167 104 153 384 - - - - 73 198 

17.00-
18.00 

158 141 129 341 - - - - 71 207 

18.00-
19.00 

262 163 167 393 - - - - 88 188 

19.00-
20.00 

246 136 135 447 - - - - 99 210 

20.00-
21.00 

81 80 61 167 - - - - 57 112 

Jumlah 2561 1844 1854 5698 753 1741 297 1397 886 2616 

Kend/jam 213,
4 

153,
7 

154,
5 

474,
8 

107,
6 

248,7 42,4 199,
6 

73,8 218 

(Sumber: Hasil Survei, 2008) 

 

4.2. Analisis Data 

4.2.1. Tarikan Motor di Pusat Perbelanjaan 

a. Analisis Korelasi 
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Untuk mendapatkan prediksi model matematis terbaik, maka perlu dicari variabel 

yang mempunyai nilai korelasi besar (mendekati 1). Karena semakin nilai korelasi 

suatu variabel itu mendekati 1, maka semakin erat hubungan antar variabel bebas 

dengan variabel tetapnya. Sehingga variabel tetap tersebut dapat diramalkan dari 

variabel bebasnya. Nilai korelasi antar variabel tata guna lahan dapat dilihat dalam 

Tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Korelasi Antar Variabel Tata Guna Lahan 

 
Jumlah 

Tarikan Motor 

Jumlah 
Karyawan 

(orang) 

Luas Lantai 
(m2) 

Luas Areal 
Perdagangan 

(m2) 

Luas Areal 
Parkir Motor 

(m2) 
Jumlah Tarikan Motor 

1 .616** .474** .473** .707** 

Jumlah Karyawan (orang)  1 .952** .956** .952** 

Luas Lantai (m2)   1 .998** .838** 
Luas Areal Perdagangan 

(m2) 
   1 .834** 

Luas Areal Parkir Motor 
(m2) 

    1 

 (Sunber: Output SPSS, Tabel Correlations) 

Untuk menentukan variabel mana yang akan dianalisis lebih lanjut, maka perlu 

dilihat nilai korelasinya. Suatu variabel dapat dianalisis lebih lanjut apabila 

memiliki nilai korelasi tidak mendekati nol. Dengan melihat Tabel 4.3, maka 

analisis bisa dilanjutkan pada variabel jumlah karyawan, luas lantai, luas areal 

perdagangan dan luas areal parkir motor. Masing-masing variabel tersebut dipakai 

sebagai variabel bebas (X), sedangkan variabel tetapnya adalah jumlah tarikan 

motor (Y). 

Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap signifikansi variabel bebas tersebut. 

Adapun tahap pengujiannya adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan hipotesis yang digunakan 

Ø H0 : koefisien regresi tidak signifikan 

Ø H1 : koefisien regresi signifikan 

4) Menentukan dasar pengambilan keputusan 

Berdasarkan probabilitas 

Ø Jika probabilitas > 5 %, maka H0 diterima 

Ø Jika probabilitas ≤ 5 %, maka H0 ditolak 
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5) Menentukan hasil uji dan kesimpulan 

 

Berdasarkan output SPSS seperti yang ditunjukkan Tabel 4.3, maka keempat 

variabel tersebut cukup signifikan untuk dijadikan variabel bebas, karana nilai 

signifikansinya berada di bawah taraf signifikansi 5 %. 

 

b. Analisis Regresi Linier 

 

Untuk mendapatkan persamaan regresi, SPSS menyediakan satu metode yang 

relatif lebih cepat dibandingkan metode lain, yaitu metode stepwise (langkah 

maju). Hal yang cukup menguntungkan dengan metode ini adalah bahwa semua 

pengujian langsung dilakukan oleh komputer secara otomatis, sehingga hasil yang 

diberikan merupakan hasil persamaan regresi terbaik yang memenuhi semua 

persyaratan regresi.  

 

Analisi regresi multilinier memberikan hasil persamaan regresi sebagai berikut: 

 Y1 =  137,065 + 0, 039 X4 

 

Dengan: 

Y1 = jumlah tarikan motor ke pusat perbelanjaan tiap jam (motor/jam) 

 X4 = luas areal parkir motor (m2) 

 

Arti dari persamaan tersebut adalah bahwa setiap perubahan tiap meter persegi 

dari luas areal parkir motor pusat perbelanjaan tersebut akan memberikan 

perubahan sebesar 0,039 motor tiap jam.  

 

Untuk memastikan bahwa persamaan tersebut dapat dipakai secara umum, maka 

persamaan regresi tersebut harus melalui beberapa pengujian, yaitu: 

1) Koefisien Determinasi (R²) 

Analisis regresi multilinier oleh Program SPSS versi 16.0 dalam Tabel Model 

Summary pada Lampiran B-3 memberikan nilai koefisien determinasi (R²) 
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sebesar 0,499. Artinya, 49,9 % tarikan motor ke pusat perbelanjaan di Kota 

Surakarta bisa dijelaskan oleh variabel luas areal parkir motor di pusat 

perbelanjaan tersebut. Sedangkan sisanya sebesar 50,1 % dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain. 

 

2)  Uji parsial / uji t 

Tahap dalam uji parsial / uji t, seperti yang telah dijelaskan dalam BAB 2 adalah 

sebagai berikut: 

4) Menentukan hipotesis yang digunakan 

Ø H0 : β = 0, koefisien regresi tidak signifikan 

Ø H1 : β ≠ 0, koefisien regresi signifikan 

5) Menentukan dasar pengambilan keputusan 

Berdasarkan nilai t: 

Ø Jika nilai thitung < ttabel, maka H0 diterima 

Ø Jika nilai thitung ≥ ttabel, maka H0 ditolak 

df = derajat kebebasan = jumlah data – 2 = 50 – 2 = 48  

Dari Tabel nilai t-distribution dengan taraf signifikansi 5 % (Lampiran D), 

diperoleh ttabel sebesar 2,0196 

Berdasarkan probabilitas: 

Ø Jika probabilitas > 5 %, maka H0 diterima 

Ø Jika probabilitas ≤ 5 %, maka H0 ditolak 

6) Menentukan hasil uji dan kesimpulan 

 

Hasil uji parsial analisis regresi (Lampiran B-4) dapat dilihat dalam Tabel 4.4. 

 

 

Tabel 4.4. Hasil Uji Parsial / Uji t Koefisien Regresi Tarikan Motor 

Variabel thitung tTabel Signifikansi 
a = konstanta 5,476 2,0196 0,0 

X4 = luas areal parkir motor 6,921 2,0196 0,0 
(Sumber: output SPSS, Tabel Coefficients) 
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Dari Tabel 4.4 dapat dipahami bahwa berdasarkan nilai t, baik konstanta ataupun 

luas areal parkir motor signifikan terhadap jumlah tarikan motor ke pusat 

perbelanjaan tiap jam, karena mempunyai thitung yang lebih besar daripada ttabel. 

Demikian pula jika dilihat berdasarkan nilai signifikansinya, maka keduanya pun 

cukup signifikan, karena mempunyai signifikansi masing-masing di bawah taraf 

signifikansi 5 %. 

 

3) Analisis variansi / uji simultan / uji F 

Uji simultan ini bertujuan untuk mengetahui ada/tidaknya perbedaan pengaruh 

koefisien regresi terhadap variabel tetap secara bersama-sama. Tahap 

pengujiannya adalah sebagai berikut: 

a) Menentukan hipotesis yang digunakan 

Ø H0 : variabel bebas berpengaruh  tidak signifikan 

Ø H1 : variabel bebas berpengaruh signifikan 

b) Menentukan dasar pengambilan keputusan 

Berdasarkan nilai F: 

Ø Jika nilai Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak 

Ø Jika nilai Fhitung ≤ Ftabel, maka H0 diterima 

dbreg (pembilang) = jumlah variabel bebas = 1 

dbres (penyebut) = jumlah data – variabel bebas – 1 = 50 – 1 – 1 = 48  

Dari Tabel nilai F-distribution dengan taraf signifikansi 5 % (Lampiran 

D), diperoleh Ftabel sebesar 4,04 

 

Berdasarkan probabilitas: 

Ø Jika probabilitas > 5 %, maka H0 diterima 

Ø Jika probabilitas ≤ 5 %, maka H0 ditolak 

c) Menentukan hasil uji dan kesimpulan 
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Hasil uji analisis variansi / uji simultan yang diberikan oleh output SPSS versi 

16.0 (Lampiran B-3) ditunjukkan dalam Tabel 4.5. 

 

Tabel 4.5. Hasil Analisis Variansi / Uji Simultan / Uji F  

Variabel Fhitung FTabel Signifikansi 
a = konstanta 
X4 = luas areal parkir motor 

 
47,903 

 
4,04 

 
0,00 % 

(Sumber: output SPSS, Tabel Anova) 

 

Dari Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa Fhitung sebesar 47,903, dengan nilai signifikansi 

0,00 %. Maka berdasarkan nilai F, H0 ditolak, karena Fhitung > Ftabel. Dan jika 

ditinjau dari nilai signifikansi pun juga signifikan, karena nilai signifikansinya 

0,00 % berada di bawah taraf signifikansi 5 %. Artinya variabel bebas 

berpengaruh signifikan. 

 

4.2.2. Tarikan Mobil di Pusat Perbelanjaan 

a. Analisis Korelasi 

Untuk mendapatkan prediksi model matematis terbaik, maka perlu dicari variabel 

yang mempunyai nilai korelasi besar (mendekati 1). Karena semakin nilai korelasi 

suatu variabel itu mendekati 1, maka semakin erat hubungan antar variabel bebas 

dengan variabel tetapnya. Sehingga variabel tetap tersebut dapat diramalkan dari 

variabel bebasnya. Nilai korelasi antara variabel tarikan mobil dengan variabel 

tata guna lahan dapat dilihat dalam Tabel 4.6. 

 

Tabel 4.6. Korelasi Antar Variabel Tata Guna Lahan 

 
Jumlah 

Tarikan Mobil 

Jumlah 
Karyawan 

(orang) 

Luas Lantai 
(m2) 

Luas Areal 
Perdagangan 

(m2) 

Luas Areal 
Parkir Mobil 

(m2) 
Jumlah Tarikan Mobil 

1 .446** .616** .609** .682** 

Jumlah Karyawan (orang)  1 .952** .956** .893** 

Luas Lantai (m2)   1 .998** .987** 
Luas Areal Perdagangan 

(m2) 
   1 .985** 

Luas Areal Parkir Mobil 
(m2) 

    1 

(Sunber: Output SPSS, Tabel Correlations) 
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Untuk menentukan variabel mana yang akan dianalisis lebih lanjut, maka perlu 

dilihat nilai korelasinya. Suatu variabel dapat dianalisis lebih lanjut apabila 

memiliki nilai korelasi tidak mendekati nol. Dengan melihat Tabel 4.6, maka 

analisis bisa dilanjutkan pada semua varibel. Masing-masing variabel tersebut 

dipakai sebagai variabel bebas (X), sedangkan variabel tetapnya adalah jumlah 

tarikan mobil (Y). 

Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap signifikansi variabel bebas tersebut. 

Adapun tahap pengujiannya adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan hipotesis yang digunakan 

Ø H0 : koefisien regresi tidak signifikan 

Ø H1 : koefisien regresi signifikan 

2) Menentukan dasar pengambilan keputusan 

Berdasarkan probabilitas 

Ø Jika probabilitas > 5 %, maka H0 diterima 

Ø Jika probabilitas ≤ 5 %, maka H0 ditolak 

3) Menentukan hasil uji dan kesimpulan 

 

Berdasarkan output SPSS seperti yang ditunjukkan Tabel 4.6, maka keempat 

variabel tersebut cukup signifikan untuk dijadikan variabel bebas, karana nilai 

signifikansinya berada di bawah taraf signifikansi 5 %. 

 

b. Analisis Regresi Linier 

 

Untuk mendapatkan persamaan regresi, SPSS menyediakan satu metode yang 

relatif lebih cepat dibandingkan metode lain, yaitu metode stepwise (langkah 

maju). Hal yang cukup menguntungkan dengan metode ini adalah bahwa semua 

pengujian langsung dilakukan oleh komputer secara otomatis, sehingga hasil yang 

diberikan merupakan hasil persamaan regresi terbaik yang memenuhi semua 

persyaratan regresi.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

Analisi regresi multilinier memberikan hasil persamaan regresi sebagai berikut: 

 Y2 =  48,897 + 0,011 X5 

Dengan: 

Y2 = jumlah tarikan mobil ke pusat perbelanjaan tiap jam (mobil/jam) 

 X5 = luas areal parkir mobil (m2) 

 

Arti dari persamaan tersebut adalah bahwa setiap perubahan tiap meter persegi 

dari luas areal parkir mobil pusat perbelanjaan tersebut akan memberikan 

perubahan sebesar 0,011 mobil tiap jam.  

 

Untuk memastikan bahwa persamaan tersebut dapat dipakai secara umum, maka 

persamaan regresi tersebut harus melalui beberapa pengujian, yaitu: 

1) Koefisien Determinasi (R²) 

Analisis regresi multilinier oleh Program SPSS versi 16.0 dalam Tabel Model 

Summary pada Lampiran B-8 memberikan nilai koefisien determinasi (R²) 

sebesar 0,593. Artinya, 59,3 % tarikan mobil ke pusat perbelanjaan di Kota 

Surakarta bisa dijelaskan oleh luas areal parkir mobil di pusat perbelanjaan 

tersebut. Sedangkan sisanya sebesar 40,7 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

2)  Uji parsial / uji t 

Tahap dalam uji parsial / uji t, seperti yang telah dijelaskan dalam BAB 2 adalah 

sebagai berikut: 

a) Menentukan hipotesis yang digunakan 

Ø H0 : β = 0, koefisien regresi tidak signifikan 

Ø H1 : β ≠ 0, koefisien regresi signifikan 

b) Menentukan dasar pengambilan keputusan 

Berdasarkan nilai t: 

Ø Jika nilai thitung < ttabel, maka H0 diterima 

Ø Jika nilai thitung ≥ ttabel, maka H0 ditolak 

df = derajat kebebasan = jumlah data – 2 = 50 – 2 = 48  
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Dari Tabel nilai t-distribution dengan taraf signifikansi 5 % (Lampiran D), 

diperoleh ttabel sebesar 2,0196 

Berdasarkan probabilitas: 

Ø Jika probabilitas > 5 %, maka H0 diterima 

Ø Jika probabilitas ≤ 5 %, maka H0 ditolak 

c) Menentukan hasil uji dan kesimpulan 

 

Hasil uji parsial analisis regresi (Lampiran B-9) dapat dilihat dalam Tabel 4.7. 

 

Tabel 4.7. Hasil Uji Parsial / Uji t Koefisien Regresi Tarikan Mobil 

Variabel thitung tTabel Signifikansi 
a = konstanta 3,329 2,0196 0,0 
X5 = luas areal parkir mobil 6,452 2,0196 0,0 
(Sumber: output SPSS, Tabel Coefficients) 

 

Dari Tabel 4.7 dapat dipahami bahwa berdasarkan nilai t, baik konstanta,ataupun 

luas areal parkir mobil signifikan terhadap jumlah tarikan mobil ke pusat 

perbelanjaan tiap jam, karena mempunyai thitung yang lebih besar daripada ttabel. 

Demikian pula jika dilihat berdasarkan nilai signifikansinya, maka keduanya pun 

cukup signifikan, karena mempunyai signifikansi masing-masing di bawah taraf 

signifikansi 5 %. 

 

3) Analisis variansi / uji simultan / uji F 

Uji simultan ini bertujuan untuk mengetahui ada/tidaknya perbedaan pengaruh 

koefisien regresi terhadap variabel tetap secara bersama-sama. Tahap 

pengujiannya adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan hipotesis yang digunakan 

Ø H0 : variabel bebas berpengaruh  tidak signifikan 

Ø H1 : variabel bebas berpengaruh signifikan 

b. Menentukan dasar pengambilan keputusan 

Berdasarkan nilai F: 

Ø Jika nilai Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak 
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Ø Jika nilai Fhitung ≤ Ftabel, maka H0 diterima 

dbreg (pembilang) = jumlah variabel bebas = 2 

dbres (penyebut) = jumlah data – variabel bebas – 1 = 50 – 1 – 1 = 48  

Dari Tabel nilai F-distribution dengan taraf signifikansi 5 % (Lampiran 

D), diperoleh FTabel sebesar 4,04 

Berdasarkan probabilitas: 

Ø Jika probabilitas > 5 %, maka H0 diterima 

Ø Jika probabilitas ≤ 5 %, maka H0 ditolak 

c. Menentukan hasil uji dan kesimpulan 

 

Hasil uji analisis variansi / uji simultan yang diberikan oleh output SPSS versi 

16.0 (Lampiran B-8) ditunjukkan dalam Tabel 4.8. 

 

 

Tabel 4.8. Hasil Analisis Variansi / Uji Simultan / Uji F  

Variabel Fhitung FTabel Signifikansi 
a = konstanta 
X5 = luas areal parkir mobil 

 
41,633 

 
4,04 

 
0,00 % 

(Sumber: output SPSS, Tabel Anova) 

 

Dari Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa Fhitung sebesar 29,744, dengan nilai signifikansi 

0,00 %. Maka berdasarkan nilai F, H0 ditolak, karena Fhitung > Ftabel. Dan jika 

ditinjau dari nilai signifikansi pun juga signifikan, karena nilai signifikansinya 

0,00 % berada di bawah taraf signifikansi 5 %. Artinya variabel bebas 

berpengaruh signifikan. 

 

4.3. Pembahasan 

 

Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa kedua model tersebut yaitu  

Y1 =  137,065 + 0, 039 X4 dan Y2 = 48,897 + 0,011 X5  dapat dijadikan sebagai 

kesimpulan. Sesuai dengan pengujian statistik yang dilakukan, yaitu uji t dan uji 
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F, kedua model tersebut mempunyai variabel bebas yang signifikan terhadap 

jumlah tarikan kendaraan ke pusat perbelanjaan tiap jam, karena mempunyai thitung 

yang lebih besar dari ttabel, dan juga mempunyai Fhitung yang lebih besar juga dari 

Ftabel. Demikian pula jika dilihat berdasarkan nilai signifikansinya, kedua model 

tersebut cukup signifikan karena mempunyai signifikansi dibawah taraf 

signifikansi 5%. 

 

Kedua model ini tergolong lemah jika dilihat dari koefisien determinasinya, 

karena nilai koefisien determinasinya tidak mendekati 1. Hal ini disebabkan 

karena tarikan kendaraan ke pusat perbelanjaan tidak hanya dipengaruhi oleh luas 

areal parkir saja, melainkan masih dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, hal 

inilah yang menyebabkan nilai intersep kedua model tersebut cenderung besar. 

Faktor lain yang mungkin menyebabkan kedua model tersebut lemah adalah 

heterogenitas data yang didapat masih cukup tinggi, hal ini disebabkan oleh 

pemilihan pusat perbelanjaan yang dijadikan obyek studi memiliki karakteristik 

yang berbeda-beda sehingga sulit untuk memperoleh korelasi yang signifikan 

antar pusat perbelanjaan. Rangkuman hasil pengujian statistik dari model yang 

diperoleh selanjutnya dapat dilihat dalam Tabel 4.9. 

 

Tabel 4.9. Rangkuman Hasil Pengujian Statistik Model 

Model Uji t 
Variabel thitung tTabel Sig 

a  =konstanta 5,476 2,0196 0,0 
X4=luas areal parkir 
motor 

6,921 2,0196 0,0 

Uji F 
Variabel Fhitung FTabel Sig 

a  =konstanta 

Y1 = 137,065 + 0,039 
X4 

 
R2 = 0,499 

X4=luas areal parkir 
motor 

47,903 4,04 0,0 

Model Uji t 
Variabel thitung tTabel Sig 

a  =konstanta 3,329 2,0196 0,0 
X5=luas areal parkir 
mobil 

6,452 2,0196 0,0 

Y2 = 48,897 + 0,011 X5 

 

R2 = 0,593 

Uji F 
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Variabel Fhitung FTabel Sig 
a  =konstanta 

 

X5=luas areal parkir 
mobil 

41,633 4,04 0,0 

(sumber: Analisis Data) 

 

4.4. Dampak Lalu-lintas 

 

Model yang sudah disimpulkan diatas yaitu Y1 = 137,065 + 0,039 X4 dan           

Y2 = 48,897 + 0,011 X5  dapat digunakan untuk memprediksikan dampak lalu-

lintas yang ditimbulkan akibat pembangunan pusat perbelanjaan baru. Sebagai 

contoh perhitungan, maka diambil Ciputra Sun Mall sebagai obyek studi, karena 

pusat perbelanjaan ini merupakan pusat perbelanjaan yang direncanakan akan 

dibangun di Kota Surakarta. Dampak lalu-lintas yang akan dianalisis adalah 

mengenai kinerja simpang yang berhubungan langsung dengan rencana lokasi 

Ciputra Sun Mall, yaitu simpang bersinyal Jl. Dr. Muwardi – Jl. Yosodipuro dan 

simpang tak bersinyal Jl. Yosodipuro – Jl. Dr. Cipto Mangun Kusumo. 

 
 
 
 

4.4.1. Data Geometrik Simpang 

 

a. Simpang Jl. Dr. Muwardi – Jl. Yosodipuro 
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Gambar 4.1. Simpang Jl. Dr. Muwardi – Jl. Yosodipuro 

 

b. Simpang Jl. Yosodipuro – Jl. dr. Cipto Mangun Kusumo 

 

 

Gambar 4.2. Simpang Jl. Yosodipuro – Jl. dr. Cipto Mangun Kusumo 

 

 

 

 

4.4.2. Data Lalu-lintas  
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Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Sumarno (2005) pada simpang yang 

ditinjau, diperoleh data arus lalu-lintas yang dapat dilihat pada Tabel 4.10 dan 

4.11. 

a. Simpang Jl. Dr. Muwardi – Jl. Yosodipuro 

 

Tabel 4.10. Arus Lalu Lintas Simpang Jl. Dr. Muwardi – Jl. Yosodipuro (2005) 

LV % HV % MC % 
Light Vehicles 

LV 
Heavy Vehicles 

HV 
Motor Cycle 

MC 
pce=1.0 pce=1.3 pce=0.2 

Pendekat Arah 

veh 
pcu 

veh 
pcu 

veh 
pcu 

Kendaraan 
tak bermotor 

UM 

ST 216 216 0 0 964 192.8 188 
S 

RT 76 76 36 46.8 216 43.2 32 
RT 148 148 4 5.2 420 84 80 

T 
LT 76 76 16 20.8 260 52 40 
LT 148 148 16 20.8 728 145.6 52 

U 
ST 244 244 4 5.2 936 199.2 108 

(Sumber: Data Survei Sumarno, 2005) 

 

b. Simpang Jl. Yosodipuro – Jl. dr. Cipto Mangun Kusumo 

 

Tabel 4.11. Arus Lalu Lintas Simpang Jl. Yosodipuro – Jl. dr. Cipto Mangun 

Kusumo (2005) 

LV % HV % MC % 
Light Vehicles 

LV 
Heavy Vehicles 

HV 
Motor Cycle 

MC 
pce=1.0 pce=1.3 pce=0.5 

Pendekat Arah 

veh 
pcu 

veh 
pcu 

veh 
pcu 

Kendaraan 
tak bermotor 

UM 

LT 24 24 0 0 40 20 64 
ST 12 12 0 0 68 34 80 U 
RT 12 12 0 0 24 12 36 
LT 84 84 0 0 364 182 448 
ST 12 12 0 0 88 44 100 S 
RT 0 0 0 0 52 26 52 
LT 20 20 0 0 48 24 68 
ST 408 408 32 41.6 716 358 1156 T 
RT 16 16 0 0 64 32 80 
LT 20 20 4 5.2 56 28 80 
ST 112 112 20 26 220 110 352 B 
RT 40 40 0 0 100 50 140 

(Sumber: Data Survei Sumarno, 2005) 

4.4.3. Kinerja Simpang (Tahun 2005) 
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a. Simpang Jl. Dr. Muwardi – Jl. Yosodipuro 

 

Perhitungan kinerja simpang Jl. Dr. Muwardi – Jl. Yosodipuro dilakukan sesuai 

dengan prosedur dalam MKJI 1997, dan perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran C-12. Untuk hasil perhitungan kinerja simpang Jl. Dr. Muwardi – 

Jl. Yosodipuro dapat dilihat pada Tabel 4.12. 

 

Tabel 4.12. Tingkat Kinerja Simpang  Jl. Dr. Muwardi – Jl. Yosodipuro  

Pendekat 
Parameter Kinerja Simpang 

Utara Timur Selatan 

Derajat Kejenuhan 0.73 0.61 0.81 

Jumlah Kend Antri Total (smp/jam) 7.71 3.90 4.10 

Jumlah Kend Antri Maks (smp/jam) 10.69 5.41 5.69 

Panjang Antrian (m) 30.56 24.58 16.27 

Jumlah Kend Terhenti (smp/jam) 402.73 203.60 214.41 

Tundaan Lalu lintas det/smp 21.98 21.96 32.87 

Tundaan Geometrik det/smp 3.28 4.95 2.58 

Tundaan Rata-Rata det/smp 25.26 26.91 35.44 

Tundaan Total smp.det 19268.03 10387.00 20373.32 

(Sumber: Hasil Analisis Data Sumarno, 2005) 

 

b. Simpang Jl. Yosodipuro – Jl. dr. Cipto Mangun Kusumo 

 

Perhitungan kinerja simpang Jl. Yosodipuro – Jl. dr. Cipto Mangun Kusumo 

dilakukan sesuai dengan prosedur dalam MKJI 1997, dan perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C-14. Untuk hasil perhitungan kinerja 

simpang Jl. Yosodipuro – Jl. dr. Cipto Mangun Kusumo dapat dilihat pada Tabel 

4.13. 

Tabel 4.13. Tingkat Kinerja Simpang  Jl. Yosodipuro – Jl. dr. Cipto Mangun 

Kusumo 
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Parameter Kinerja Simpang Nilai 

Derajat Kejenuhan 0.64 

Tundaan Simpang (Total) det/smp 6.63 

Tundaan Jl Utama det/smp 4.94 

Tundaan Jl Simpang det/smp 11.33 

Tundaan Geometrik det/smp 5.37 

Peluang Antrian % 17.10-35.43 

(Sumber: Hasil Analisis Data Sumarno, 2005) 

 

4.4.4. Kinerja Simpang Jika Ciputra Sun Mall Beroperasi tahun 2005 

 

a. Data Karakteristik Tata Guna Lahan Rencana Ciputra Sun Mall 

 

Data karakteristik tata guna lahan diperlukan untuk menghitung tarikan 

kendaraan yang dihasilkan oleh Ciputra Sun Mall, data karakteristik tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 4.14. Penghitungan tarikan kendaraan yang dihasilkan, 

dapat dilakukan menggunakan kedua model yang telah dianalisis diatas yaitu    

Y1 = 137,065 + 0,039 X4 dan Y2 = 48,897 + 0,011 X5 . Perhitungan tarikan 

kendaraan selanjutnya adalah sebagai berikut: 

 

Y1 =  137,065 + 0, 039 X4 

 = 137,065 + 0,039 (9.556) 

 = 509,75 motor/jam 

dengan: 

Y1 = jumlah tarikan motor ke pusat perbelanjaan tiap jam (motor/jam) 

X4 = luas areal parkir motor (m2) 

 

Y2 = 48,897 + 0,011 X5 

 = 48,897 + 0,011 (18.536) 

 = 252,79 mobil/jam 

dengan: 
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Y2 = jumlah tarikan mobil ke pusat perbelanjaan tiap jam (mobil/jam) 

X4 = luas areal parkir motor (m2) 

X5 = luas areal parkir mobil (m2) 

 

Jadi tarikan kendaraan yang dihasilkan oleh Ciputra Sun Mall: 

Y = (509,75 x 0,5) + (252,79 x 1,0) 

 = 507,66 smp/jam   508 smp/jam 

  

Hasil perhitungan tarikan kendaraan ini digunakan sebagai tambahan arus untuk 

menganalisis kinerja simpang awal Ciputra Sun Mall beroperasi. 

 

Tabel 4.14. Karakteristik Tata Guna Lahan Rencana Ciputra Sun Mall 

Karakteristik Tata Guna Lahan Luas (m2) 

Luas lahan 40,530 

Luas lantai 74,169 

Luas lantai komersial 54,997 

Luas areal parkir mobil 18,536 

Luas areal parkir motor 9,556 

 (Sumber: Pengelola) 

 

b. Arus Lalu-lintas Rencana 

 

Arus lalu-lintas rencana ini merupakan arus lalu-lintas yang sudah terpengaruh 

adanya tarikan kendaraan sebagai akibat beroperasinya Ciputra Sun Mall. Arus ini 

didapat dari arus hasil survei Sumarno (2005) ditambah dengan arus akibat tarikan 

yang dihasilkan oleh beroperasinya Ciputra Sun Mall. Arus akibat tarikan yang 

sebesar 508 smp/jam tersebut masih harus didistribusikan ke masing-masing 

simpang yang arah pergerakan arusnya menuju ke ruas jalan Yosodipuro, karena 

Ciputra Sun Mall direncanakan hanya memiliki satu pintu masuk yaitu berada di 

ruas jalan Yosodipuro. Distribusi arus arah pergerakan ke ruas jalan Yosodipuro   

dapat dilihat pada Gambar 4.3. 
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Gambar 4.3. Arah Arus Pengaruh Tarikan Akibat Ciputra Sun Mall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4. Arus Lalu Lintas Hasil Survei Sumarno 2005 

Besarnya arus tarikan akibat beroperasinya Ciputra Sun Mall adalah sebesar 508 

smp/jam, jadi dari Gambar 4.3 dapat disimpulkan bahwa a + b + c + d + e = 508. 

Untuk mendapatkan nilai a, b, c, d, dan e maka dilakukan perbandingan linier 
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dengan arus hasil survei Sumarno (2005) yang dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

Perhitungan distribusi arus pengaruh tarikan sebagai berikut: 

 

a + b + c + d + e = 508 smp/jam 

314+166+24+808+266= 1578 smp/jam arus hasil survei Sumarno 2005 

Maka: 
a = (314/1578) x508 =101 smp/jam 
b = (166/1578) x 508 = 53 smp/jam 
c = (24/1578) x 508  = 8 smp/jam 

d = (808/1578) x 508 = 260 smp/jam 
e = (266/1578) x 508= 86 smp/jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5. Arus Lalu Lintas Rencana Akibat Tarikan Ciputra Sun Mall 

Setelah nilai a, b, c, d, dan e didapat, maka dapat diketahui besarnya arus lalu-

lintas rencana yang akan digunakan untuk menghitung kinerja simpang Jl. Dr. 

Muwardi – Jl. Yosodipuro dan Jl. Yosodipuro – Jl. dr. Cipto Mangun Kusumo, 

karena arus lalu-lintas rencana didapat dari arus hasil survei Sumarno (2005) 

ditambah dengan arus akibat tarikan yang dihasilkan oleh Ciputra Sun Mall. 

Besarnya arus lalu-lintas rencana selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

Arus lalu lintas rencana tersebut masih merupakan jumlah total dari kelompok 

kendaraan ringan, kendaraan berat, dan sepeda motor, sedangkan untuk dapat 
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digunakan untuk menghitung kinerja suatu simpang maka arus lalu lintas tersebut 

harus didistribusi terlebih dahulu ke dalam kelompok kendaraan ringan, 

kendaraan berat, dan sepeda motor. Hasil distribusi arus lalu lintas rencana 

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.15 dan 4.16. 

 

Tabel 4.15. Arus Lalu Lintas Awal Operasi Mall Simpang Jl. Dr. Muwardi – Jl. 

Yosodipuro  

LV % HV % MC % 
Light Vehicles 

LV 
Heavy 

Vehicles 
HV 

Motor Cycle 
MC 

pce=1.0 pce=1.3 pce=0.2 

Pendekat Arah 

veh 
pcu 

veh 
pcu 

veh 
pcu 

Kendaraan 
tak 

bermotor 
UM 

ST 216 216 0 0 964 192.8 188 S 
RT 108 108 36 46.8 272 54.4 32 
RT 148 148 4 5.2 420 84 80 T 
LT 76 76 16 20.8 260 52 40 
LT 205 205 17 22.1 859 171.8 52 U 
ST 244 244 4 5.2 996 199.2 108 

(Sumber: Analisis Data) 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.16. Arus Lalu Lintas Awal Operasi Mall Simpang Jl. Yosodipuro – Jl. dr. 

Cipto Mangun Kusumo 

LV % HV % MC % 
Light Vehicles 

LV 
Heavy 

Vehicles 
HV 

Motor Cycle 
MC 

pce=1.0 pce=1.3 pce=0.5 

Pendekat Arah 

veh 
Pcu 

veh 
pcu 

veh 
pcu 

Kendaraan 
tak 

bermotor 
UM 

LT 24 24 0 0 40 20 4 
ST 12 12 0 0 68 34 20 U 
RT 16 16 0 0 31 15.5 0 
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LT 125 125 0 0 451 225.5 52 
ST 12 12 0 0 88 44 28 S 
RT 0 0 0 0 52 26 16 
LT 20 20 0 0 48 24 20 
ST 542 542 32 41.6 926 462 28 T 
RT 16 16 0 0 64 32 4 
LT 20 20 4 5.2 56 28 24 
ST 112 112 20 26 220 110 80 B 
RT 40 40 0 0 100 50 24 

(Sumber: Analisis Data) 

 
c. Kinerja Simpang  

 

1. Simpang Jl. Dr. Muwardi – Jl. Yosodipuro 

 

Perhitungan kinerja simpang Jl. Dr. Muwardi – Jl. Yosodipuro pada awal operasi 

Ciputra Sun Mall dilakukan sesuai dengan prosedur dalam MKJI 1997, dan 

perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C-5. Untuk hasil 

perhitungan kinerja simpang Jl. Dr. Muwardi – Jl. Yosodipuro dapat dilihat pada 

Tabel 4.17  

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.17. Tingkat Kinerja Simpang  Jl. Dr. Muwardi – Jl. Yosodipuro Awal 

Operasi Mall  

Pendekat 
Parameter Kinerja Simpang 

Utara Timur Selatan 

Derajat Kejenuhan 0.76 0.64 0.83 

Jumlah Kend Antri Total (smp/jam) 14 6 12 

Jumlah Kend Antri Maks (smp/jam) 12 17 12 
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Panjang Antrian (m) 34.29 77.27 34.29 

Jumlah Kend Terhenti (smp/jam) 708 334 635 

Tundaan Lalu lintas det/smp 20.91 24.22 31.27 

Tundaan Geometrik det/smp 3.43 3.96 4 

Tundaan Rata-Rata det/smp 24.4 28.2 35.3 

Tundaan Total smp.det 20156.8 10885.2 21490.6 

(Sumber: Hasil Analisis Data) 

 

2. Simpang Jl. Yosodipuro – Jl. dr. Cipto Mangun Kusumo 

 

Perhitungan kinerja simpang Jl. Yosodipuro – Jl. dr. Cipto Mangun Kusumo 

pada awal operasi Ciputra Sun Mall dilakukan sesuai dengan prosedur dalam 

MKJI 1997, dan perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C-7. 

Untuk hasil perhitungan kinerja simpang Jl. Yosodipuro – Jl. dr. Cipto Mangun 

Kusumo dapat dilihat pada Tabel 4.18 

Tabel 4.18. Tingkat Kinerja Simpang  Jl. Yosodipuro – Jl. dr. Cipto Mangun 

Kusumo Awal Operasi Mall 

Parameter Kinerja Simpang Nilai 

Derajat Kejenuhan 0.76 

Tundaan Simpang (Total) det/smp 8.36 

Tundaan Jl Utama det/smp 6.18 

Tundaan Jl Simpang det/smp 14.38 

Tundaan Geometrik det/smp 4.00 

Peluang Antrian % 23.46 – 

46.91 

(Sumber: Hasil Analisis Data) 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh beberapa parameter kinerja simpang 

pada masing-masing simpang sebagai berikut: 

 

1. Simpang Jl. Dr. Muwardi – Jl. Yosodipuro 
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Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa pada kondisi sebelum mall 

beroperasi dan awal mall beroperasi, kinerja simpang berdasarkan derajat 

kejenuhannya masih menunjukkan kinerja yang masih layak, tetapi sudah 

mendekati kondisi kritis karena sesuai standar MKJI 1997 derajat kejenuhannya 

disyaratkan < 0,8. 

 

Panjang antrian pada kondisi sebelum mall beroperasi dan awal mall beroperasi 

menunjukkan antrian yang panjang, tetapi antrian tersebut belum melewati  

panjang pendekat simpang untuk masing-masing pendekat, kondisi ini 

menunjukkan bahwa kinerja simpang masih layak pada awal mall beroperasi. 

 

Tundaaan rata-rata yang dialami kendaraan pada kondisi sebelum dan awal mall 

beroperasi masih dapat diterima oleh pengendara, karena batas tundaan yang 

dapat diterima pengendara adalah < 60 detik/smp.  

 

2. Simpang Jl. Yosodipuro – Jl. dr. Cipto Mangun Kusumo 

 

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa pada kondisi sebelum mall 

beroperasi derajat kejenuhannya sebesar 0,64 dan awal mall beroperasi derajat 

kejenuhannya sebesar 0,76, hal ini menunjukkan bahwa kinerja simpang masih 

layak berdasarkan standar MKJI 1997 (DS disyaratkan < 0,8). 

 

Peluang antrian pada kondisi sebelum mall beroperasi berkisar antara 17,10% - 

35,43% dan pada kondisi awal mall beroperasi berkisar antara 23,46% - 46,91%, 

hal ini menunjukkan bahwa kendaraan yang antri masih berada pada pendekat 

simpang. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan 

 

Dari analisis pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, 

yaitu: 

1. Model tarikan yang didapat adalah sebagai berikut: 

 Y1 = 137,065 + 0, 039 X4   ; R2 = 0,499 

dan 

 Y2 = 48,897 + 0,011 X5   ; R2 = 0,593 

Keterangan: 

Y1 = jumlah tarikan motor (motor/jam) 

Y2 = jumlah tarikan mobil (mobil/jam) 

X4 = variabel bebas luas areal parkir motor (m2) 

X5 = variabel bebas luas areal parkir mobil (m2) 

 

2. Kinerja simpang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 

Simpang 
Pendek

at 

Sebelum Mall 
Beroperasi 

2005 

Jika Mall 
Beroperasi 

2005 
U 0,73 0,76 
T 0,61 0,64 Jl. Dr. Muwardi – Jl. Yosodipuro 
S 0,81 0,83 

Jl. Yosodipuro – Jl. dr. Cipto Mangun K  0,64 0,76 
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5.1. Saran 

 

a. Bagi instansi terkait 

· Khususnya Dinas Perhubungan Kota Surakarta, dapat memanfaatkan hasil 

studi ini untuk mengantisipasi tarikan pergerakan kendaraan yang 

ditimbulkan oleh adanya pembangunan pusat perbelanjaan baru. 

 

b. Bagi studi selanjutnya 

· Studi model tarikan pergerakan kendaraan pada pusat perbelanjaan di Kota 

Surakarta ini merupakan tahap awal dalam penentuan Model 

Perencanaan Transportasi Empat tahap, sehingga masih ada tahapan-

tahapan perencanaan transportasi lanjutan yang dapat dilakukan. 

· Studi model tarikan kendaraan ini dapat dilakukan untuk jenis tata guna 

lahan lainnya, misalnya studi model tarikan untuk jenis tata guna lahan 

perumahan, pendidikan, perkantoran dan lain sebagainya. 

· Untuk studi dengan jenis tata guna lahan yang sama, sebaiknya pemilihan 

obyek studi tidak hanya didasarkan pada pengertian pusat 

perbelanjaannya saja akan tetapi juga didasarkan pada karakteristik pada 

masing-masing pusat perbelanjaan. 
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