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ITB ini, akhirnya berhasil diterbitkan. Prosiding ini, merupakan kumpulan makalah yang
disajikan di dalam rangkaian acara Call for Paper (CFP) yang mengambil tema: “Perspektif
Berbagai Bidang Ilmu dalm Menghadapi Perkembangan Inovasi Teknologi di Era
Industri 4.0” yang diselenggarakan pada tanggal 01 November 2019 di Aula Sipil (Alsi),
kampus ITB Bandung.
CFP ini merupakan salah satu rangkaian agenda acara Adiwidya 7 yang disinergikan dengan
agenda Seminar Nasional dan Diskusi Panel (Sendipa). Adiwidya merupakan suatu wadah
yang dapat menjadi sarana untuk menerbitkan hasil karya mahasiswa pascasarjana dalam
bentuk prosiding paper penelitian dan dapat menjadi media pencerdasan masyarakat umum
terkait isu revolusi industri 4.0. Harapan kami dari Adiwidya 7 ini dapat menumbuhkan
kesadaran masyarakat dunia dan masyarakat Indonesia pada khususnya mengenai revolusi
industri 4.0 untuk kemajuan peradaban suatu bangsa.
Tujuan dari kegiatan ini dalam rangka, menghidupkan budaya akademisi dan literasi bagi
mahasiswa, juga dengan harapan dapat meningkatkan kontribusi para mahasiswa
pascasarjana dalam upaya menciptakan dan melakukan inovasi dalam bidang sains dan
teknologi di era industri 4.0 ini untuk membawa Negara Kesatuan Republik Indonesia
menjadi negara yang maju di kancah internasional.
Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh penulis yang telah menyumbangkan karyanya,
juga kepada seluruh panitia Adiwidya 7 KAMIL pascasarjana ITB secara umum yang sudah
bekerja keras merencanakan, mempersiapkan dan melakasnakan acara seminar ini dengan
penuh keihklasan. Juga khususnya kepada tim Call for Paper (CFP) yang sudah bekerja
keras agar naskah dapat terbit memenuhi kaidah penulisan ilmiah dan ejaan bahasa indonesia
yang disempurnakan dan dari sisi tampilan yang disajikan secara menarik.
Kami mohon maaf, jika dalam penerbitan prosiding ini terdapat kekurangan dan kekeliruan,
kepada Allah kami mohon ampun. Kami berharap, semoga prosiding ini memberikan banyak
manfaat untuk masyarakat.

Bandung, 20 Maret 2020
Adiwidya 7 2019,
Moh. Ali
Ketua Pelaksana
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ABSTRACT
Today, development of industry 4.0 in Indonesia becomes a hot issue. It can be observed from government's efforts to
involve every available technology for public services requirement. One of them is Public Transportation to unravel
congestion, which is the Intelligent Transportation System (ITS). Moreover, with the rapid increase in gadget users in
Indonesia, it’s be multifunctional utilization like as a tool for mobilization. This opportunity can be a part of the options
for optimizing information on existing public transport services without substantial costs in procuring physical
infrastructure. This service called as Pre-Trip Information, which contains various kinds of information about public
transport, such as helping people plan trips from origin to destination like distance, time, cost, etc. The examples of
such services are the Google Maps Transit and Moovit applications on smart phones. With this application as a
platform for personal information systems, is expected will be no more people who don’t know information about
public transportation. However, based on the Non-Probability Revealed Preferance survey by processing Likert
Analysis and Multinomial Logistic Regression, utilization of public transport Application in milenial Baraya people is
still not widely used in daily life. It can be seen from the lack of factors related to choosing mode and route public
transport, that is from 15 independent variables offered per travel experiment with different applications, only 2-3
variables affect the tendency of people to choose public transport, specifically The rates, Times and Application
accuracy. Furthermore, the reliability of the public transport application as a Pre-trip Information tool is quite low,
from 7 options only 3 reliability of the public transport application is felt by the Baraya community, namely The public
transport route info, Bus stop info and Direct directions while traveling.
Keywords: Application, ATIS, ITS, Pre-trip Information, Public Transportation.

ABSTRAK
Dewasa ini, perkembangan industri 4.0 di Indonesia semakin terlihat. Tampak dari upaya pemerintah dalam melibatkan
setiap teknologi yang ada untuk keperluan pelayanan masyarakat, salah satunya di bidang Transportasi Umum untuk
mengurai kemacetan yaitu Intelligent Transportation System (ITS). Selain itu dengan bertambah pesatnya pengguna
gadget di Indonesia, penggunaannya pun semakin multifungsi. Salah satunya sebagai alat dalam membantu mobilisasi.
Peluang ini dapat menjadi salah satu opsi untuk mengoptimasi informasi layanan transportasi umum yang ada tanpa
perlu biaya besar dalam pengadaan infrastruktur fisik. Layanan ini biasanya disebut sebagai Pre-trip Information yang
berisi berbagai macam informasi seputar angkutan umum (AU), seperti dapat membantu masyarakat merencanakan
perjalanan dari asal hingga tujuan, baik dari segi jarak, waktu, dlsb. Contoh penerapan layanan tersebut seperti Aplikasi
Google Maps Transit dan Moovit pada smartphone. Dengan adanya aplikasi tersebut sebagai wadah sistem informasi
personal, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengetahui info seputar angkutan umum. Namun
berdasarkan survei Revealed Preferance Non Probability dengan pengolahan Analisis Likert serta Regresi Logistik
Multinomial, penggunaan Aplikasi AU di kalangan milenial Baraya masih belum banyak dimanfaatkan dalam
keseharian. Terlihat dari minimnya faktor terkait dalam memilih AU, yakni dari 15 varibel bebas yang ditawarkan tiap
ekperimen perjalanan dengan aplikasi yang berbeda, hanya 2-3 variabel yang mempengaruhi kecenderungan
masyarakat memilih AU, yakni Tarif, Waktu dan Akurasi aplikasi. Selain itu, keandalan aplikasi AU sebagai alat Pretrip Information cukup rendah, dari 7 opsi hanya 3 keandalan aplikasi AU yang dirasakan oleh masyarakat Baraya,
yaitu Info rute AU, Info halte dan Arahan langsung saat dalam perjalanan.
Kata kunci : Angkutan Umum, Aplikasi, ATIS, ITS, Pre-trip Information.
Kontak Penulis
Syifa Fauziah, S.T
* Mahasiswa Magister Transportasi, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan
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1. Pendahuluan
Berdasarkan kajian BUMP (Bandung Urban Mobility
Project) 2016, Bandung semakin sesak oleh penduduk
dan pendatang. Bandung saat ini sedang berkembang
pesat menjadi sebuah Kawasan Metropolitan Bandung
Raya, sehingga meningkatnya intensitas kegiatan di
Kawasan Baraya juga berbanding lurus dengan
peningkatan kebutuhan pergerakan atau mobilisasi
penyebab kemacetan. Sampai saat ini kemacetan
semakin terasa karena ketersediaan infrastruktur dan
moda transportasi umum yang aman dan nyaman tidak
seimbang dengan tingginya permintaan perjalanan.
Seperti yang terjadi saat ini pada Kawasan Metropolitan
Bandung Raya, minimnya layanan mobilisasi berupa
transportasi umum perkotaan di Kawasan Bandung Raya
menyebabkan ledakan jumlah kendaraan pribadi tidak
sebanding dengan kinerja jaringan jalan, baik motor
maupun mobil hingga Paratransit online yang menjamur
di era teknologi gadget saat ini.
Dewasa ini, menggunakan teknologi sebagai pilihan alat
dalam membantu keberlangsungan kegiatan dan aktifitas
dalam hidup menjadi sesuatu yang lumrah dilakukan
oleh masyarakat perkotaan dunia termasuk Bandung
Raya. Rangkaian teknologi tersebut diisukan sebagai
konsep Industri 4.0 dengan 5 jenis teknologi utama yang
ditawarkan, yaitu Internet of Things (IoT), Artificial
Intelligence (AI), Human–Machine Interface, teknologi
robotik dan sensor, serta teknologi 3D Printing. [1]
Dalam dunia transportasi perkembangannya bahkan
mencapai 5.0 yang merupakan gabungan atau salah satu
dari IoT, AI, Human–Machine Interface, teknologi
robotik dan sensor. Konsep Transportasi 5.0 ini pertama
kali diperkenalkan oleh IEEE Intelligent Transportation
System Society. Jika ditelaah secara teknis, dengan
pertimbangan eksplisit dan mendasar untuk aspek sosial
dan manusia yang terhubung dan real-time ke dalam
sistem transportasi cerdas (ITS), IEEE-ITS Society
tersebut percaya dapat melompat dari transportasi
komputasi ke Transportasi 5.0, yang didasarkan pada
Cyber-Physical-Social Systems (CPSS), satu langkah di
luar Cyber -Physical Systems (CPS). Lebih khusus lagi,
Transportasi 5.0 termasuk sistem transportasi yang
ditetapkan perangkat lunak, O2O (online untuk offline
dan sebaliknya) eksperimen transportasi komputasi, dan
transportasi paralel dengan otomatisasi pengetahuan
untuk kontrol loop tertutup dan manajemen dengan
umpan balik masyarakat luas.[2] Salah satu alat
pendukung umpan balik dari masyarakat adalah ponsel /
Smart Phone. Penggunaan Smart Phone saat ini
bagaikan identitas, dimiliki oleh setiap orang, bahkan
melebihi jumlah penduduk Indonesia sendiri (US Cencus
Bureau, 2015). Selain itu pengguna internetnya juga
sangat banyak hingga mencapai 82 juta orang, dan
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Indonesia berada di peringkat ke-8 pengguna internet
teraktif di dunia (Kominfo, 2014).
Terjadinya globalisasi gadget dan internet tersebut tentu
dapat membuka peluang pemerintah untuk dapat
memberikan informasi seputar layanan publik kepada
masyarakat secara jelas, lengkap, bahkan real time.
Semenjak Perusahaan Google memperkenalkan layanan
navigasi yang dapat diakses pada Gadget bernama
Google Maps, pengguna dapat merencanakan perjalanan
dari informasi seputar tujuan, arah, lalu lintas dan
layanan mobilitas lainnya berbasis maps, baik
menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan
umum. Layanan ini biasanya disebut sebagai Pre-trip
Information. Menurut Saksono (2015) fungsi Informasi
sebelum perjalanan tersebut berisi berbagai macam
informasi seputar AU, dapat membantu masyarakat
merencanakan perjalanan dari asal hingga tujuan, baik
dari segi jarak, waktu, hingga tarif selama perjalanan.
Saat ini terdapat dua aplikasi penentu moda dan rute
angkutan umum yang sudah terintegrasi dengan
transportasi umum Kawasan Bandung Raya, yakni
Google maps Transit dan Moovit. Dengan adanya
aplikasi tersebut sebagai wadah sistem informasi
personal, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang
tidak mengetahui sistem angkutan umum di kawasan
Bandung Raya, seperti informasi rute trayek angkot
hingga bus wisata Bandros, jadwal kedatangan angkutan
umum, hingga informasi insiden yang terjadi di rute
angkutan umum yang dilewati.
Aplikasi mobile ini juga diharapkan dapat perlahan
mewakili terwujudnya ITS (Intelligent Transport
System) di Kawasan Bandung Raya, yakni ATIS
(Advanced Traveler Information System). Menurut Peng
(1997) dalam Singh dan Gupta (2015), ATIS
mempresentasikan sebuah metode untuk merancang
Sistem Informasi Penjelajahan Transit Secara Geografis
(GIS). Gagasan tersebut memberikan pilihan perjalanan
optimal kepada pengguna dengan waktu tempuh yang
paling singkat antara asal dan tujuan perjalanan,
termasuk berjalan, menunggu, transfer, dan waktu dalam
kendaraan. Dimana sistem GIS ini berfungsi dalam
memvisualisasikan, menganalisis, dan menafsirkan
berbagai data inventarisasi jaringan (seperti jalur
angkutan umum), analisis rawan kemacetan dan
kecelakaan, manajemen transit perencanaan rute, dlsb,
untuk memahami hubungan, pola, dan tren dilapangan
yang cenderung dinamis. ATIS mencakup teknologi
yang berguna bagi masyarakat (Traveller) dalam
merencanakan, serta bertujuan dalam peningkatan
kenyamanan dan efisiensi perjalanan (Black, 2010).
Dalam ruang lingkup ITS, ATIS berperan aktif dalam
penyediaan informasi Pre-trip information dan In-trip
information. Selain perangkat keras, ATIS sangat akrab
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dengan adanya perangkat lunak, baik perangkat lunak
dalam sistem operator maupun sistem Application
Programming Interface (API) yang dapat dikembangkan
dan dimanfaatkan publik untuk penggunaan aplikasi di
smart phone. Contoh aplikasi AU pada smart phone
seperti Google Maps Transit dan Moovit.
Namun sampai saat ini, masyarakat Indonesia masih
minim memanfaatkan layanan mobile map services ini.
Hal tersebut terbukti dari data survei mobile activities,
bahwa hanya 39 % pengguna ponsel di Indonesia
mengakses mobile map services, sedangkan sisanya
lebih banyak mengakses hiburan seperti media sosial,
video, foto, dlsb [3][4]. Tidak hanya itu, sebagian besar
mobile map service di Indonesia diakses untuk bepergian
dengan kendaraan pribadi maupun Paratransit online,
sehingga angkutan umum menjadi kalah saing sebelum
masyarakat mencoba sendiri menggunakan angkutan
umum yang ada dengan bantuan Aplikasi AU dan
membandingkannya.
Selama diterapkannya aplikasi Google Maps Transit dan
Moovit di Kawasan Bandung Raya, kebutuhan akan AU
dirasa masih belum maksimal tercapai untuk
kenyamanan dan keamanan penumpang. Berbeda dengan
Aplikasi paratransit online yang cenderung lebih
informatif, komunikatif, dan up to date. Berangkat dari
inovasi
aplikasi
Paratransit
online,
dalam
pengembangannya tentu diperlukan kajian, riset, dan
survei yang mendalam kepada semua pihak terkait agar
aplikasi yang ditawarkan dapat maksimal kegunaannya.
Begitu juga dalam pengembangkan aplikasi AU,
diperlukan juga studi analisis pengaruh Aplikasi AU di
Baraya agar faktor – faktor seperti fasilitas dan layanan
yang kurang atau tidak ada, teridentifikasi dan dapat
dirumuskan perencanaannya secara makro di kemudian
hari.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana
pemanfaatan penggunaan Aplikasi AU di Baraya.
Sasaran dari penelitian ini lebih kepada mengidentifikasi
perilaku palaku perjalanan, faktor terkait penentu moda,
rute, dan aplikasi pilihan, serta keandalan aplikasi
perspektif masyarakat Baraya setelah merasakan
perjalanan menggunakan Aplikasi. Dengan adanya studi
analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
dalam memperluas pandangan pihak terkait dan
masyarakat
khususnya untuk transportasi umum.
Sehingga identifikasi yang didapat bisa lebih mudah
diolah menjadi suatu rencana integrasi informasi
transportasi umum yang lebih masif.

2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan motode kuantitatif bersifat
deskriptif dengan pendekatan Revealed preferance
berupa survei langsung di lapangan dan pengisian
kuisioner dengan teknik pengambilan sampel secara non
probability Accidential Sampling, yakni berdasarkan
kebetulan, atau siapa saja yang kebetulan (insidential)
bertemu dengan peneliti yang dianggap cocok dengan
karakteristik sampel.
Metode Pengumpulan Data
Pada penelitian ini tidak didapatkan jumlah populasi
pengguna Google Maps Transit dan Moovit di kawasan
Bandung Raya, karena sifat kerahasiaan data yang
dipegang oleh perusahaan pengembang aplikasi.
Sehingga untuk menentukan jumlah sampel yang
digunakan mengacu kepada teori ukuran sampel dari
Frankel dan Wallen (1993), dimana minimal sampel
dalam penelitian deskriptif sebanyak 100, Penelitian
korelasional
sebanyak
50,
Penelitian
kausalperbandingan sebanyak 30/group, dan Penelitian
eksperimental sebanyak 30/15 per group. Untuk
penelitian yang cukup representatif dengan waktu dan
kesempatan yang terbatas, ditetapkan minimal responden
sebanyak 100 orang. Berdasarkan perhitungan dengan
rumus Slovin, minimal sampel ini sudah 100 %
representatif untuk derajat kepercayaan 90%.
Survei terdiri 3 tahap dimana pada tahap kedua juga
terbagi menjadi 3 eksperimen perjalanan seperti yang
terlihat pada Gambar 1. Survei eksperimen perjalanan
dilakukan di wilayah Baraya dengan moda yang terdaftar
di App Google Transit dan Moovit (Angkot, Damri,
TMB, dan Bandros), serta waktu pengumpulan ideal
selama 2 minggu – 1 bulan.
Metode Analisis Data
Metode pengolahan data dan analisis yang digunakan
adalah sebagai berikut :
1. Analisis respon pengguna aplikasi AU (Skala
pengukuran likert), digunakan untuk mengukur
pendapat responden saat menggunakan aplikasi AU
sesuai pernyataan positif yang telah ditentukan.
2. Uji Instrumen, terdiri dari Uji Validitas dan
Realibilitas, untuk mengeliminasi variabel yang
tidak valid dan tidak handal.
3. Analisis tabulasi silang (Cross Tab), untuk
mengeliminasi variabel yang tidak saling
berkorelasi.
4. Analisis Faktor, untuk mereduksi faktor atau
mengerucutkan kembali variabel yang berpotensi
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5.

menjadi faktor terkuat yang mempengaruhi
responden dalam memilih AU dan aplikasi AU.
Analisis Regresi Logistik Mutinomial, untuk
mengetahui faktor – faktor yang terkait dalam
memilih moda, rute, dan pilihan aplikasi.

Oleh karena variabel eksperimen perjalanan sangat
banyak, seluruh variabel tersebut masing – masing
dikelompokkan sesuai variabel terikat yang dituju untuk
dianalisis, mulai dari uji instrumen, cross tab, dan
analisis faktor untuk eliminasi variabel yang tidak
berkolerasi, hingga analisis regresi logistik multinomial
untuk mencapai tujuan penelitian. Dimana analisis
tersebut dibantu dengan software SPSS.

3. Hasil dan Pembahasan
Dalam survei didapatkan data sampel yang memenuhi
syarat sebanyak 104 dengan derajat kepercayaan 90 %.
Responden secara umum memiliki karakteristik
sosioekonomi yang aktif berkegiatan dengan Aplikasi
AU adalah kaum wanita muda yang masih berkuliah di
sekitar Bandung Raya.
3.1 Perilaku pelaku perjalanan
Perilaku pelaku perjalanan pengguna aplikasi AU adalah
sebagai berikut :
a.

b.

c.

Waktu pemanfaatan aplikasi, aplikasi AU
digunakan hanya saat pengguna ragu atau baru
pertama kali menggunakan AU dari satu tempat ke
tempat lain.
Responden pada umumnya melakukan perjalanan
pada pagi hari yang cerah menggunakan angkot di
sekitar Kota Bandung. Selain itu kebanyakan
responden memilih sedikit tranfer, paling banyak
satu kali transfer AU.
Saat menggunakan aplikasi AU, responden
mengikuti 90-100% rekomendasi AU yang
ditawarkan kedua aplikasi sesuai dengan kebutuhan
perjalanan responden, namun dalam perjalanan
kondisi dilapangan sering kali tidak sesuai dengan
prediksi aplikasi AU tersebut.

3.2 Faktor terkait pemilihan moda, rute dan Aplikasi
AU
Tabel 1. Rekapitulasi Uji Lolos dan Analisis Regresi Logistik
Multinomial Pilihan Moda dan Rute AU
Variabel
Kelompok
Var bebas
% model
No.
terikat
Analisis
lolos analisis
diterima
Jarak, tarif,
Moda1
Perjalanan
1
waktu, jumlah
72,2 %
zero
zero info
transit, tujuan
Moda1
Perjalanan
Tarif, waktu,
2
57,7%
Google
Google
akurasi
Moda1
Perjalanan
Waktu,
3
37,7%
Moovit
Moovit
akurasi
Sumber : Hasil pengolahan data

Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Survei Penelitian
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Dari hasil Analisis regresi logistik multinomial,
didapatkan faktor - faktor yang terkait dalam pemilihan
moda AU dan rute perjalanan tanpa menggunakan
aplikasi mobile (zero info) adalah variabel jarak, tarif,
waktu, jumlah transit, dan tujuan, besarnya hingga
72,2%. Sedangkan pada perjalanan menggunakan
aplikasi yakni full info Google ada tarif, waktu, dan
akurasi Aplikasi Google Maps Transit sebesar 57,7%.
Dan untuk perjalanan full info Moovit hanya terkait oleh
waktu, dan akurasi Aplikasi Moovit sebesar 37,7%.
Sedikitnya faktor terkait dikarenakan rata – rata variabel
jarak, waktu, dan tarif eksperimen perjalanan dengan
aplikasi AU tidak cukup berkurang dari total jarak,
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waktu, dan tarif perjalanan tanpa menggunakan aplikasi.
Selain itu responden cenderung membandingkan hasil
rekomendasi perjalanan dari aplikasi AU dengan
perjalanan yang diingat dan dirasa pilihan moda dan rute
terbaik pada saat pejalanan zero information, sehingga
variabel ini menjadi salah satu faktor penentu responden
apakah aplikasi AU diperlukan atau tidak untuk
memberikan pra informasi AU.
Tabel 2. Rekapitulasi Uji Lolos dan Analisis Regresi Logistik
Multinomial Pilihan Aplikasi AU
Variabel
Kelompok
Var bebas
% model
No.
terikat
Analisis
lolos analisis
diterima
Masalah
Pil app info
All var
1
moo, akurasi
28,3%
rute
lolos uji
moo
Jarak moo,
Pil app info
All var
2
moda1 goo,
30,1%
halte
lolos uji
moda1 zero
Pil app
All var
Moda1 goo,
3
arahan
19,5%
lolos uji
moda1 moo
langsung
Sumber : Hasil pengolahan data

Sedangkan faktor yang terkait dalam memilih aplikasi
AU yang sesuai untuk mengetahui Pra trip information
adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui info rute dan moda AU, 28,3 %
dari tingkat masalah yang ditemui di Aplikasi
Moovit dan akurasi Aplikasi Moovit.
b. Untuk mengetahui info titik perhentian atau halte,
30,1 % dari jarak di App Moovit, moda pertama
yang dipilih pada App Google, dan saat perjalanan
zero info.
c. Untuk mengetahui informasi arahan langsung, 19,5
% dari moda1 yang muncul di Aplikasi Google dan

Moovit
akan
mempengaruhi
kepercayaan
responden terhadap aplikasi dalam mengarahkan
responden saat dalam perjalanan.
Sedangkan untuk info kondisi realtime di lapangan,
memutuskan rute dan moda AU, info antar
kedatangan moda AU (headway), dan info
alternatif moda dan rute AU lainnya, tidak ada
satupun variabel bebas yang mempengaruhi.
Sehingga dapat disimpulkan responden tidak terlalu
bergantung pada aplikasi apapun dalam mengetahui
pra trip information tersebut.

d.

3.3 Keandalan Aplikasi
Keandalan aplikasi berdasarkan perspektif responden,
terlihat ketika responden diberikan kesempatan memilih
salah satu aplikasi AU dengan bantuan Analisis likert,
ternyata masih ada responden yang meragukan
efektifitas perjalanan dari informasi Aplikasi Google
Maps Transit. Sedangkan untuk Aplikasi Moovit,
responden cenderung merasa setuju bahwa perjalanan
dengan bantuan aplikasi lebih efektif dibanding tanpa
informasi sebelumnya. Meskipun masih ada responden
yang meragukan efektifitas jarak perjalanan dengan
bantuan Aplikasi Moovit, responden masih merasakan
manfaat atas efektifitas waktu dan tarif selama
perjalanan. Jika ditotal, skor skala likert Aplikasi Moovit
lebih unggul, yakni 831 untuk Moovit dan 750 untuk
Google Maps Transit. Dapat disimpulkan bahwa
kecenderungan masyarakat Baraya (khususnya dengan
profil sampel responden tesis ini), merasakan efektifitas
dalam perjalanan dengan AU menggunakan Aplikasi
Moovit dari pada tanpa informasi (Zero Information).

Tabel 3. Distribusi Frekuensi dan Skor Respon Menggunakan Aplikasi Google Map Transit
Butir Pernyataan

SS (5)

S (4)

RG (3)

TS (2)

STS (1)

frek

Skor

frek

Skor

frek

Skor

frek

Skor

frek

Skor

Jarak tempuh lebih berkurang

8

40

21

84

38

114

26

52

11

11

Waktu tempuh lebih berkurang

5

25

30

120

37

111

19

38

13

13

Biaya perjalanan lebih berkurang

6

30

18

72

37

111

25

50

18

18

Tingkat keandalan fungsi aplikasi tinggi

12

60

38

152

33

99

16

32

5

5

26

130

32

128

30

90

13

26

3

3

16

80

30

120

41

123

12

24

5

5

Aplikasi Google Maps Transit "sangat penting
fungsinya sebagai informator integrasi
transportasi perkotaan"/ Advance Traveller
Information System (ATIS)
Saya akan terus menggunakan aplikasi Google
Maps Transit sebagai alat untuk membantu
saya menentukan rute dan moda AU.
Sumber : Hasil pengolahan data
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Tabel 4. Distribusi frekuensi dan Skor Respon Menggunakan Aplikasi Moovit
Butir Pernyataan

SS (5)

S (4)

RG (3)

TS (2)

STS (1)

frek

Skor

frek

Skor

frek

Skor

frek

Skor

frek

Skor

Jarak tempuh lebih berkurang

5

25

29

116

41

123

19

38

10

10

Waktu tempuh lebih berkurang

8

40

32

128

30

90

23

46

11

11

Biaya perjalanan lebih berkurang
Tingkat keandalan fungsi aplikasi tinggi
Aplikasi Moovit "sangat penting fungsinya
sebagai informator integrasi transportasi
perkotaan"/ Advance Traveller Information
System (ATIS)
Saya akan terus menggunakan aplikasi Moovit
sebagai alat untuk membantu saya menentukan
rute dan moda AU.
Sumber : Hasil pengolahan data

5

25

27

108

32

96

18

36

22

22

13

65

40

160

34

102

10

20

7

7

13

65

45

180

33

99

8

16

5

5

8

40

33

132

41

123

15

30

7

7

4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, secara
keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penggunaan
Aplikasi AU di Baraya masih belum banyak
dimanfaatkan dalam keseharian, dan informasinya masih
belum banyak membantu mengurangi jarak, waktu, dan
tarif selama perjalanan. Namun keandalannya cenderung
diakui responden untuk efektifitas dan efisiensi dalam
bertransportasi umum kedepannya. Faktor – faktor yang
mempengaruhi keandalan tersebut adalah tarif, waktu,
dan akurasi untuk Aplikasi AU. Sedikitnya faktor yang
mendominasi dikarenakan persepsi pribadi (budaya)
masyarakat saat menentukan moda dan rute AU dengan
cara biasa (Zero information) lebih kuat dari pada
mempercayai rekomendasi moda dan rute AU dari
aplikasi (Full information). Sedangkan faktor yang
terkait dalam memilih aplikasi AU untuk mengetahui
info rute adalah masalah dan akurasi Moovit. Untuk
mengetahui info halte adalah jarak di Moovit, moda1
app Google, dan moda1 zero info. Untuk mengetahui
informasi arahan langsung adalah moda1 Google dan
Moovit. Namun untuk info kondisi realtime di lapangan,
memutuskan rute dan moda AU, info antar kedatangan
moda AU (headway), dan info alternatif moda dan rute
AU lainnya, tidak ada satupun variabel bebas yang
mempengaruhi (tidak mengandalkan kedua aplikasi).
Dari 7 keandalan aplikasi AU sebagai pra trip
information, hanya 3 yang mampu memenuhi kebutuhan
masyarakat saat ingin menggunakan AU, yakni untuk
mengecek rute AU, info halte, dan meyakinkan diri agar
tidak tersesat dengan fitur arahan langsung. Tidak
maksimalnya pemanfaatan aplikasi AU ini, tidak terlepas
dari ketersedian layanan dan infrastruktur terkait.
Sehingga diharapkan faktor – faktor yang terkait lebih
diprioritaskan fasilitas dan layanannya.
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Kelemahan Studi dan Saran Studi Lanjutan
Dalam proses penelitian, dikarenakan keterbatasan SDM
dalam penyebaran sampel yang merata serta kesediaan
responden yang minim, objek penelitian yang lebih ideal
cukup sulit didapatkan. Kedepannya untuk penelitian
serupa metode sampling yang direkomendasikan adalah
Sampling Purposive yang lebih terkontrol baik dari segi
waktu dilakukannya eksperimen, sebaran sampel di
berbagai lokasi, hingga sebaran sampel responden
dengan latar belakang yang bervariasi secara merata.
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