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Pembimbing I : Erma Suryani, S.T, M.T, Ph.D 

   

ABSTRAK 

Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat menimbulkan 

sebuah dampak perpindahan penduduk dari perdesaan ke 

perkotaan atau urbanisasi. Hal tersebut mengakibatkan 

meningkatnya jumlah kendaraan, pendapatan, dan tenaga 

kerja, sehingga permintaan akan transportasi terus meningkat. 

Meningkatnya jumlah kendaraan pribadi memberikan sebuah 

dampak yang masif dan mengakibatkan kepadatan jalan atau 

kemacetan. Pemanfaatan transportasi umum atau public 

transport belum dimaksimalkan oleh masyarakat, dengan 

pemanfaatan transportasi umum atau public transport dapat 

mengurangi terjadinya kepadatan jalan atau kemacetan. 

Perkembangan jumlah kendaraan pribadi ini memacu 

seringnya terjadi kemacetan di kota Surabaya. Hal ini 

mengharuskan pemerintah kota Surabaya dalam meningkatkan 

strategi kebijakan untuk meningkatkan penggunaan 

transportasi umum untuk mengurangi tingkat kemacetan yang 

sering terjadi di kota Surabaya. Namun kebanyakan 

masyarakat masih belum mau untuk memanfaatkan transportasi 

umum sebagai sarana untuk berpergian. Hal tersebut 

disebabkan oleh beberapa faktor yang memengaruhi 

ketidakmauan masyarakat menggunakan transportasi umum. 

Penelitian tugas akhir ini bertujuan untuk mengurangi 

kemacetan yang sering terjadi dengan cara meningkatkan 

penggunaan transportasi umum di kota Surabaya dengan 

melakukan indentifikasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi 
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peningkatan penggunaan transportasi umum menggunakan 

pendekatan model sistem dinamik. 

Metode yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah 

pemodelan simulasi sistem dinamik. Model sistem dinamik 

dipilih karena mampu melakukan simulasi terhadap variable-

variable yang berkaitan dengan sistem tanpa menganggu sistem 

yang sebenarnya, serta dapat digunakan untuk menganalisis 

situasi dunia nyata yang kompleks yang tidak dapat 

diselesaikan dengan model-model konvensional. Setelah 

terciptanya model yang valid, tahap selanjutnya dapat 

diciptakan skenariosasi untuk menguji beberapa strategi 

sehingga dapat dihasilkan skenario terbaik yang dapat 

meningkatkan penggunaan public transport. Hasil dari 

perencanaan skenario yang telah dibuat pada penelitian ini 

adalah skenario pengadaan Mass Rapid Transit (MRT), 

Peningkatan kenyamanan kendaraan umum, dan Penurunan 

Travel Time yang memiliki tujuan untuk meningkatkan 

pengguna transportasi umum Kota Surabaya. Pada skenario 

pengadaan Mass Rapid Transit (MRT) didapatkan rata-rata 

kenaikan pengguna transportasi umum sebesar 17%, pada 

skenario peningkatan kenyamanan kendaraan umum sebesar 

2%, dan pada skenario Penurunan Travel Time sebesar 10%. 

Skenario pengadaan Mass Rapid Transit (MRT)memiliki nilai 

peningkatan pengguna transportasi umum yang paling tinggi. 

Kata Kunci: Kemacetan, Transportasi umum, Sistem 

Dinamik, Simulasi Sistem. 
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Supervisor : Erma Suryani, S.T, M.T, Ph.D 

 

ABSTRACT 

Rapid economic growth has an impact on population movement 

from rural to urban areas or urbanization.  This resulted in an 

increase in the number of vehicles, income, and labor so that 

demand for transportation continues to increase.  The 

increasing number of private vehicles has a massive impact and 

has resulted in road congestion. The utilization of public 

transportation or public transport has not been maximized by 

the community, with the use of public transportation or public 

transport can reduce the occurrence of road congestion. 

 The development of the number of private vehicles has 

triggered frequent traffic jams in the city of Surabaya.  This 

requires the Surabaya city government to improve its policy 

strategy to increase the use of public transportation to reduce 

the level of congestion that often occurs in the city of Surabaya.  

However, most people still do not want to use public 

transportation as a means to travel.  This is caused by several 

factors that affect people's unwillingness to use public 

transportation.  This research aims to reduce the congestion 

that often occurs by increasing the use of public transportation 

in the city of Surabaya by identifying factors that can influence 

the increase in the use of public transportation using a dynamic 

system model approach. 

 The method used in this research is dynamic system simulation 

modeling.  The dynamic system model is selected because it is 
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able to simulate variables related to the system without 

disturbing the actual system, and can be used to analyze 

complex real-world situations that cannot be solved by 

conventional models.  After the creation of a valid model, the 

next stage can be created as a scenario to test several strategies. 

The best scenarios that can be produced increase the use of 

public transport. 

 The results of the scenario planning that have been made in this 

research are the scenarios of Mass Rapid Transit (MRT) 

procurement, the improvement of the comfort of public 

transportation, and the decrease in Travel Time which has the 

aim to increase the users of public transportation in Surabaya.  

In the Mass Rapid Transit (MRT) procurement scenario, the 

average increase in public transportation users is 17%, the 

scenario also increasing public transportation comfort by 2%, 

and the Travel Time Decrease scenario by 10%.  The Mass 

Rapid Transit (MRT) procurement scenario has the highest 

value of increasing public transportation users. 

 Keywords: Congestion, Public Transportation, Systems 

Dynamic, Simulation System. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Dalam bab pendahuluan, akan diuraikan mengenai penjelasan 

identifikasi permasalahan meliputi: latar belakang 

permasalahan, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan relevansi 

tugas akhir. Dengan adanya bab ini, diharapkan dapat menjadi 

gambaran umum permasalahan dan pemecahan masalah pada 

topik tugas akhir lebih mudah dipahami. 

 Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat menimbulkan 

sebuah dampak perpindahan penduduk dari perdesaan ke 

perkotaan atau urbanisasi. Kebutuhan akan berpindah tempat 

untuk melakukan aktivitas keseharian, jenjang karir maupun 

untuk rekreasi tetap membutuhkan transportasi baik umum 

maupun pribadi. Hal tersebut mengakibatkan meningkatnya 

jumlah kendaraan, pendapatan, dan tenaga kerja, sehingga 

permintaan akan transportasi terus meningkat. Menurut data 

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa jumlah 

kendaraan bermotor yang ada di Indonesia pada tahun 2018 

sebanyak 146.859 juta unit [1]. Hal tersebut memberikan sebuah 

dampak kepada penggunaan kendaraan pribadi yang masif dan 

mengakibatkan kepadatan jalan atau kemacetan. Rata-rata 

masyarakat Indonesia lebih memilih menggunakan kendaraan 

pribadi seperti kendaraan roda dua maupun roda empat karena 

dianggap lebih cepat dan praktis. Pemanfaatan transportasi 

umum atau public transportation belum dimaksimalkan oleh 

masyarakat, padahal dengan pemanfaatan transportasi umum 

atau public transportation dapat mengurangi terjadinya 

kepadatan jalan atau kemacetan. Kemacetan umumnya terjadi 

di kota-kota besar yang memiliki manajemen lalu lintas yang 

tidak begitu baik. Kemacetan juga terjadi karena adanya 

ketimpangan antara jumlah kendaraan dengan kapasitas jalan. 

Kemacetan sering terjadi pada perpotongan jalur lalu lintas 

seperti di persimpangan lampu merah. Kemacetan juga dapat 

terjadi perihal faktor eksternal seperti kecelakaan dan bencana 

alam. 
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Transportasi umum atau public transportation sendiri 

merupakan sebuah kendaraan yang digunakan oleh penumpang, 

dimana penumpang tidak perlu menggunakan kendaraannya 

sendiri [2]. Transportasi publik umumnya termasuk kereta dan 

bis, namun juga termasuk pelayanan maskapai penerbangan, 

feri, dan taksi [2]. Konsep transportasi publik berdasarkan 

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 

Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan 

transportasi umum yaitu transportasi umum adalah setiap 

kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh 

umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak 

langsung [3]. Transportasi umum merupakan suatu upaya 

pemerintah dalam dalam mengatasi permasalahan penumpukan 

kendaraan dan kemacetan yang sering terjadi. Namun hingga 

saat ini masih adanya penolakan masyarakat dalam 

menggunakan transportasi umum untuk menunjang aktivitas 

disetiap harinya. Transportasi umum yang sudah disediakan 

oleh pemerintah masih sepi pengguna padahal pemerintah 

sudah mengeluarkan kebijakan dalam menargetkan pada tahun 

2020 pengguna transportasi umum harus meningkat, mengingat 

seringnya terjadi kemacetan di beberapa kota di Indonesia. 

Dilain sisi, permasalahan mengenai kemacetan dan kurang 

berkenannya masyarakat dalam menggunakan transportasi 

umum terjadi di Kota Surabaya. Kota Surabaya yang merupakan 

kota besar dan merupakan ibu kota Jawa Timur merupakan 

salah satu kota yang sering mengalami kemacetan. Dalam 

mengurangi kemacetan pihak pemerintah Kota Surabaya sudah 

menyediakan beberapa transportasi umum seperti Suroboyo 

Bus, namun masih kurangnya kemauan masyarakat dalam 

menggunakan transportasi umum tersebut. Hal tersebut 

berakibat masih seringnya terjadi kemacetan dan penumpukan 

kendaraan di beberapa titik di Kota Surabaya. 

Kemacetan yang sering terjadi sangat penting untuk diatasi 

permasalahannya karena dapat memberikan dampak negatif 

terhadap aktifitas masyarakat luas. Diantaranya adalah kerugian 

waktu karena perjalanan transportasi terhambat, meningkatnya 

polusi udara, seringkali kemacetan meningkatkan stress dan 
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emosional para pengguna jalan, dan mengganggu kelancaran 

transportasi darurat seperti ambulan dan pemadam kebakaran. 

Oleh karena itu perlu dilakukannya penelitian lebih dalam lagi 

khususnya untuk memahami faktor-faktor apa saja yang dapat 

memengaruhi peningkatan penggunaan transportasi umum atau 

public transportation khususnya bagi masyarakat Kota 

Surabaya. 

Pada tahapan awal akan dilakukan identifikasi kondisi dan 

permasalahan saat ini. Selanjutnya akan dilakukan studi literatur 

mengenai simulasi sistem dinamik dari beberapa paper yang 

ada. Setelah melakukan studi literatur akan dilanjutkan dengan 

pengumpulan data dan informasi yang nantinya akan 

dilanjutkan dengan pembuatan formulasi model yang 

dikembangkan menjadi model simulasi yaitu Casual Loop 

Diagram (CLD) dan Stock Flow Diagram (SFD), sehingga 

dapat dilakukan aktivitas verifikasi dan validasi terhadap model 

tersebut. 

Penelitian tugas akhir ini ditawarkan sebuah solusi dengan 

menggunakan pemodelan dan simulasi sebagai metode dalam 

menyelesaikan permasalahan kemacetan dengan 

mengidentifikasi faktor apa saja yang dapat meningkatkan 

penggunaan transportasi umum di Kota Surabaya. Melalui 

pemodelan model simulasi sistem dinamik dapat membantu 

dalam pembuatan sebuah model nyata dari suatu kasus dan 

kemudian dilakukan simulasi untuk melihat keterkaitan antara 

faktor-faktor dan variabel yang ada pada sistem tersebut. 

Melalui model simulasi sistem dinamik, analisis pada sistem 

dapat dilakukan dengan menggunakan data historis yang ada 

dan merancang sebuah skenario untuk dapat meningkatkan 

penggunaan transportasi umum dan dapat menjadi masukan 

untuk menerapkan strategi kebijakan bagi pemerintah Kota 

Surabaya. 

Pada tugas akhir ini akan dilakukan penelitian dengan 

mengidentifikasi faktor-faktor dan pembuatan model sistem 

dinamik yang dapat meningkatkan penggunaan transportasi 

umum di Kota Surabaya. Harapanya dengan melakukan 
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penelitian tugas akhir dengan menggunakan pengembangan 

model sistem dinamik akan menghasilkan sebuah model Casual 

Loop Diagram (CLD), Stock and Flow Diagram (SFD), dan 

skenariosasi yang dapat menjadi saran bagi pemerintah Kota 

Surabaya dalam menetapkan sebuah strategi untuk 

meningkatkan penggunaan transportasi umum di Kota 

Surabaya. Oleh karena itu perlu untuk dilakukannya penelitian 

tugas akhir dengan judul: “Pengembangan Model Sistem 

Dinamik Untuk Meningkatkan Penggunaan Public 

Transportation di Surabaya”. 

 Rumusan Masalah 

Pemerintah Kota Surabaya masih belum dapat meningkatkan 

penggunaan transportasi umum di Surabaya. Hal tersebut 

disebabkan karena rendahnya jumlah masyarakat yang 

menggunakan transportasi umum untuk menunjang aktivitas 

kesehariannya. Pihak Pemerintah Kota Surabaya perlu 

mengembangkan strategi kebijakan mereka untuk 

meningkatkan pengguna transportasi umum di Kota Surabaya. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu untuk 

mengidentifikasi variabel – variabel apa saja yang dapat 

memengaruhi peningkatan penggunaan transportasi umum 

dengan mengembangkan model sistem dinamik dan membuat 

skenario model sistem dinamik yang dapat meningkatkan 

pengguna transportasi umum di Kota Surabaya. Sehingga 

skenario yang dibuat dapat dijadikan beberapa saran kepada 

pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan penggunaan 

transportasi umum di Kota Surabaya. 

 Tujuan 

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan, tujuan dari 

pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi variabel apa saja yang dapat 

memengaruhi peningkatan penggunaan transportasi 

umum (public transportation) pada Kota Surabaya. 

2. Melakukan pemodelan transportasi model sistem 

dinamik yang dapat meningkatkan penggunaan 
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transportasi umum (public transportation) pada Kota 

Surabaya menggunakan model sistem dinamik. 

3. Mengembangkan skenario model sistem dinamik untuk 

meningkatkan penggunaan transportasi umum (public 

transportation) pada Kota Surabaya. 

 Batasan Permasalahan 

Sesuai dengan deskripsi permasalahan yang telah dijelaskan, 

terdapat beberapa batasan masalah dalam penelitian tugas akhir 

ini agar menghasilkan pembahasan yang berfokus. Batasan 

masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pemodelan yang dilakukan berfokus pada peningkatan 

penggunaan transportasi umum (public transportation) 

pada Kota Surabaya. 

2. Studi kasus yang menjadi objek penelitian dalam 

meningkatkan pengguna transportasi umum adalah 

Kota Surabaya. 

3. Pada perhitungan nilai derajat kejenuhan (DS) hanya 

dilakukan di jalan Ahmad Yani Surabaya. 

 Metode 

Dalam penelitian tugas akhir ini, akan menggunakan metode 

pemodelan sistem dinamik yang dikembangkan oleh Jay W. 

Forrester. Metode sistem dinamik digunakan untuk membuat 

sebuah model nyata dari suatu kasus kemudian melakukan 

simulasi untuk melihat keterkaitan antara faktor-faktor dan 

variabel yang ada di dalam sistem tersebut. Setelah model 

terbentuk akan dilakukan pembuatan skenario untuk dapat 

meningkatkan penggunaan transportasi umum (public 

transportation) pada Kota Surabaya. Penelitian dimulai dari 

menentukan permasalahan pada sistem yang akan diselesaikan. 

Selanjutnya melakukan studi literatur mengenai sistem dinamik 

yang didapatkan dari google schoolar dan sciencedirect. Tahap 

selanjutnya menentukan tujuan dari permasalahan, menentukan 

variabel, menentukan interval waktu sistem dan menentukan 

parameter. Selanjutkan dilakukan pembuatan diagram model 

kausatik berdasarkan variabel yang memengaruhi sebab akibat 

dari peningkatkan penggunaan transportasi umum (public 
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transportation) pada Kota Surabaya. Tahap selanjutnya adalah 

membuat formulasi model yang beruba rumus matematis dari 

model yang telah dibuat dan dilanjutkan dengan melakukan 

verifikasi untuk memastikan bahwa tidak terjadi kesalahan 

dalam memasukan data dan formulasi pada model dan validasi 

untuk memastikan apakah model sudah sesuai dengan kondisi 

yang sebenarnya. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan 

skenario dengan memberikan beberapa perubahan kondisi 

terhadap variabel sehingga menghasilkan hasil yang berbeda 

dengan model awal. Tahap terakhir adalah menganalisis untuk 

mendapatkan model terbaru berdasarkan hasil dari pembuatan 

skenario, yang kemudian dipilih satu skenario yang 

memberikan hasil terbaik. 

 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian Tugas 

akhir ini adalah sebagai berikut: 

1.6.1 Manfaat Bagi Penulis 

Hasil akhir dari penelitian Tugas akhir ini dapat dijadikan sarana 

pembelajaran dalam menghasilkan model sistem dinamik untuk 

meningkatkan penggunaan transportasi umum (public 

transportation) di Kota Surabaya. 

1.6.2 Manfaat Bagi Pemerintah Kota Surabaya 

Hasil akhir dari penelitian Tugas akhir ini diharapkan dapat 

memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah Kota 

Surabaya untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan 

strategi untuk meningkatkan penggunaan transportasi umum 

(public transportation) di Kota Surabaya. 

1.6.3 Manfaat Bagi Akademis 

Hasil akhir penelitian Tugas akhir ini akan menghasilkan model 

sistem dinamik untuk meningkatkan penggunaan transportasi 

umum (public transportation) di Kota Surabaya yang 

diharapkan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya. Serta 

dapat menambah jumlah penelitian Departemen Sistem 

Informasi maupun penelitian dosen yang terkait. 
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 Relevansi  

Laboratorium Sistem Enterprise (SE) Departemen Sistem 

Informasi ITS memliki empat topik utama yaitu customer 

relationship management, digital business, supply chain 

management dan model driven DSS. Tugas akhir ini masuk 

kedalam topik manajemen hubungan pelangan dan memiliki 

keterkaitan dengan mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan 

Berbasis Model (SKBM). Berdasarkan topik dan relevansi 

dengan mata kuliah yang telah disebutkan, dapat dikatakan 

bahwa penelitian ini telah memiliki relevansi sesuai dengan 

kerangka kerja riset yang dimiliki oleh Laboratorium Sistem 

Enterprise pada Depatemen Sistem Informasi yaitu: 

1. Nomor Satu (1): Untuk memahami dengan lebih baik 

tentang bagaimana kota kita saat ini mengoperasikan 

dan menjelajahi peluang untuk memanfaatkan cara 

hidup saat ini. 

2. Nomor Tiga (3): Untuk meningkatkan ekselensi 

operasional, memandu pertumbuhan organisasi, dan 

meningkatkan produktivitas individu. 

Pada Gambar 1.1 memaparkan tujuan penelitian dan topik 

pengetahuan yang ada di Laboratorium Sistem Enterprise (SE) 

Departemen Sistem Informasi ITS. 

 

Gambar 1.1 Kerangka Kerja Riset Laboratorium Sistem Enterprise 

 Target Luaran 

Target luaran dari penelitian Tugas akhir ini adalah terciptanya 

model sistem dinamik dan skenario yang dapat memberikan 

sebuah rekomendasi bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam 
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menentukan strategi untuk meningkatkan penggunaan 

transportasi umum (public transportation) di Kota Surabaya.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisikan tinjauan pustaka yang terdiri dari 

landasan-landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian 

tugas akhir, mencakup penelitian-penelitian sebelumnya, dasar 

teori, dan metode yang digunakan selama pengerjaan tugas 

akhir. Pada bab ini akan menjelaskan penilitan terkait mengenai 

simulasi sistem dinamik terkait transportasi umum (public 

transportation) dan dasar teori mengenai simulasi sistem, public 

transporation, Casual Loop Diagram, Stock and Flow 

Diagram, dan Software Vensim. 

3.1 Penelitian Terkait 

Dalam penyusunan tugas akhir terdapat beberapa penelitian 

yang memiliki topik yang serupa dengan penelitian ini. 

Beberapa penelitian terkait yang menjadi referensi dalam 

penyusunan tugas akhir merupakan deskripsi singkat dari artikel 

dan penelitian yang telah dilakukan. Penelitian terkait telah 

dirangkum pada Tabel 2.1 berikut. 

Tabel 2.1 Penelitian Terkait 

1.Judul 

Penelitian 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Minat Masyarakat Dalam Memilih 

Angkutan Trans Jogja di Malioboro 

Penulis, tahun Kurnia Wahyu Astuti, 2012 

Deskripsi 

umum 

penelitian 

Hasil penelitian ini menyatakan persepsi 

masyarakat terhadap adanya Trans Jogja 

sangat antusias karena banyak kelebihan 

dari Trans Jogja itu sendiri dari sarana 

dan prasarananya yang cukup memadai 

dan harga terjangkau. Sedangkan faktor-

faktor yang mempengaruhi minat 

masyarakat memilih Trans Jogja karena 

fasilitas yang sangat nyaman. Faktor-

faktornya yaitu, faktor pendukung karena 

adanya tarif yang ekonomi serta sarana 
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dan prasarana yang cukup memadai 

selain itu juga terdapat jandran yang 

bertugas mengatur lalu lintas demi 

kelancaran dan menjaga keamanan. 

Keterkaitan 

penelitian 

Keterkaitan dengan tugas akhir ini adalah 

penelitian yang mengarah kepada faktor-

faktor yang dapat memengaruhi minat 

masyarakat dalam menggunakan 

angkutan umum yang telah disediakan 

oleh pemerintah. 

2.Judul 

Penelitian 

Urban Mobility Modeling to Reduce 

Traffic Congestion in Surabaya: A 

System Dynamics Framework 

Penulis, tahun E. Suryani, R. A. Hendrawan, P. F. Eka 

Adipraja, A. Wibisono and L. P. Dewi, 

2019 

Deskripsi 

umum 

penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi 

masalah mobilitas perkotaan dan 

kemacetan lalu lintas di bawah dinamika 

lingkungan untuk meningkatkan 

mobilitas dan mengurangi kemacetan lalu 

lintas menggunakan metode dan skenario 

sistem dinamik. 

Keterkaitan 

penelitian 

Keterkaitan dengan tugas akhir ini adalah 

penelitian yang mengarah kepada faktor 

yang dapat memengaruhi model 

transportasi dan menggunakan metode 

sistem dinamik, dimana dalam penelitian 

ini terdapat beberapa data dan nilai-nilai 

yang dapat membantu proses pemodelan. 

3.Judul 

Penelitian 

Model Sistem Dinamik Spasial Untuk 

Mengurangi Tingkat Kepadatan Ruas 

Jalan Utama Kota Surabaya Dengan 

Metode Smart Mobility. 
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Penulis, tahun Mochammad Althof Ibtisaam Shiddekh 

dan Erma Suryani, 2018 

Deskripsi 

umum 

penelitian 

Penelitian ini menggunakan sistem 

dinamik untuk menyelesaikan 

permasalahan kemacetan yang ada di 

Kota Surabaya dikarenakan tingkat 

urbanisasi dan populasi yang terus 

meningkat mengakibatkan nilai dari 

kendaraan yang ada di Kota Surabaya 

meningkat yang memberikan efek berupa 

kemacetan. 

Keterkaitan 

penelitian 

Literatur ini menggunakan metode sistem 

dinamik untuk menyelesaikan 

problematika yang ada. Oleh karena itu, 

literatur ini dapat digunakan sebagai 

acuan dalam mengerjaan Tugas akhir. 

Pada literatur ini dilakukan langkah-

langkah untuk menyelesaikan sebuah 

permasalahan dengan menggunakan 

pendekatan sistem dinamik. Sehingga, 

literatur ini dapat digunakan untuk 

membantu memodelkan sebuah 

permasalahan, dan menyelesaikannya 

menggunakan pendekatan sistem 

dinamik. 

4.Judul 

Penelitian 

Penerapan Sistem Dinamik Dalam Sistem 

Transportasi Cerdas untuk Mengurangi 

Kemacetan, Polusi Dan Meningkatkan 

Keselamatan Berlalu Lintas (Study Kasus 

Dinas Perhubungan Kota Surabaya) 

Penulis, tahun Pamudi, 2018 

Deskripsi 

umum 

penelitian 

Kota Surabaya merupakan salah satu kota 

besar yang ada di Indonesia yang hampir 

setiap jalan mengalami kemacetan. 

Kemacetan terjadi yang pertama 
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penduduk penyangga Kota Surabaya 

banyak yang melakukan aktifitas di Kota 

Surabaya baik melakukan pekerjaan 

ataupun kegiatan lain yang bersifat 

pribadi. Dalam penelitian ini kepadatan 

kendaraan yang ada dikota Surabaya 

dimodelkan dengan menggunakan sistem 

dinamik untuk menganalisis kondisi saat 

ini dan mengevaluasi permasalahan yang 

ada serta memberikan alternative 

scenario pemecahan masalah. 

Keterkaitan 

penelitian 

Keterkaitan dengan tugas akhir ini adalah 

penelitian ini menggunakan sistem 

dinamik untuk menyelesaikan 

permasalahan kemacetan yang sering 

terjadi di Kota Surabaya. Penelitian ini 

juga berhubungan dengan topik tugas 

akhir saya dimana saat meningkatkan 

penggunaan kendaraan umum dapat 

menurunkan angka kemacetan di 

Surabaya. 

5.Judul 

Penelitian 

Pengembangan Model Sistem Dinamik 

Untuk Menganalisis Dampak 

Implementasi Adaptive Traffic Control 

System Dalam Meningkatkan Efektivitas 

Sistem Transportasi. (Studi Kasus: 

Surabaya) 

Penulis, tahun Faiz Anggoro Mukti, 2019 

Deskripsi 

umum 

penelitian 

Model sistem dinamik yang menerapkan 

ITS (Intelligent Transport System), 

khususnya ATCS (Adaptive Traffic 

Control System) menjadi penting untuk 

meningkatkan keselamatan lalu lintas, 

mengurangi polusi kendaraan demi 

menjaga kelestarian lingkungan dan 
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mengurangi kemacetan lalu lintas. 

Tujuan pembuatan tugas akhir ini adalah 

mengembangkan model sistem dinamik 

untuk menganalisis dampak 

implementasi Adaptive Traffic Control 

System dalam perannya untuk 

meningkatkan efektivitas sistem 

transportasi dalam Kota Surabaya. 

Keterkaitan 

penelitian 

Keterkaitan dengan tugas akhir ini adalah 

penelitian ini menggunakan pemodelan 

sistem dinamik, dengan skenario 

menunjukkan dampak implementasi 

ATCS terhadap efektivitas sistem 

transportasi Kota Surabaya. 

6.Judul 

Penelitian 

Pengembangan Model Sistem Dinamik 

Untuk Meningkatkan Efisiensi Waktu 

Perjalanan Dan Menurunkan Kemacetan 

Melalui Sistem Ganjil Genap 

Penulis, tahun Husain Panatas, 2019 

Deskripsi 

umum 

penelitian 

Penelitian husain berfokus terhadap 

analisis dalam layanan sistem transportasi 

publik untuk meningkatkan efisiensi 

penggunaan sumber daya. Penelitian ini 

menggunakan metode sistem dinamik. 

Keterkaitan 

penelitian 

Penelitian ini menghitung volume 

kendaraan untuk ruas jalan Ahmad Yani 

Surabaya. Skenario yang diterapkan yaitu 

certificate of entitlement dapat menekan 

pertumbuhan kendaraan pribadi sebanyak 

0.25%. 

3.2 Landasan Teori 

Pada bagian dasar teori akan menjelaskan terkait landasan teori 

yang akan digunakan dalam penelitian tugas akhir, serta metode 

yang akan digunakan dalam penelitian. Dasar teori yang akan 
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dijelaskan adalah mengenai simulasi sistem, public 

transporation, Casual Loop Diagram, Stock and Flow 

Diagram, dan Software Vensim. 

3.2.1 Transportasi Umum 

Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dengan 

menggunakan wahana yang digerakkan oleh manusia atau 

mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia 

untuk melakukan aktivitas sehari-hari [4] Transportasi umum 

atau public transportation sendiri merupakan sebuah kendaraan 

yang digunakan oleh penumpang dimana penumpang tidak 

perlu menggunakan kendaraanya sendiri [2]. Transportasi 

publik umumnya termasuk kereta dan bis, namun juga termasuk 

pelayanan maskapai penerbangan, feri, dan taksi [2]. Pengertian 

transportasi umum berdasarkan Keputusan Menteri 

Perhubungan Nomor. 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan 

Angkutan Orang di Jalan dengan transportasi umum yaitu 

Transportasi umum adalah setiap kendaraan bermotor yang 

disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut 

bayaran baik langsung maupun tidak langsung. 

Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa transportasi umum atau public transportation merupakan 

sebuah sarana angkutan transportasi untuk masyarakat yang 

dapat digunakan untuk mendukung terlaksananya suatu 

aktivitas atau kegiatan sebagai kebutuhan mobilitas pergerakan 

orang dan barang. 

3.2.2 Simulasi Sistem 

Simulasi merupakan sebuah teknik pembuatan model dari suatu 

sistem yang nyata yang nantinya akan dilakukan percobaan 

terhadap model tersebut [5]. Simulasi merupakan salah satu 

metode kuantitatif yang fleksibel. Penggunaan simulasi dapat 

digunakan untuk menganalisa sebuah interaksi masalah yang 

rumit dari sistem. Simulasi dapat digunakan untuk mengetahui 

pengaruh atau akibat dari suatu keputusan dalam periode waktu 

tertentu [5]. Simulasi juga didefinisikan sebagai sekumpulan 

metode dan aplikasi untuk menirukan atau merepresentasikan 
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perilaku dari suatu sistem nyata, yang biasanya dilakukan pada 

komputer dengan menggunakan perangkat lunak tertentu [6]. 

Sebuah model yang dirancang dalam simulasi memiliki tujuan 

untuk dapat mengetahui behavior yang terjadi pada suatu sistem 

yang dimodelkan. Saat hal tersebut dapat diketahui maka akan 

diperoleh pengetahuan yang lebih detail dari suatu sistem. Salah 

satu manfaat dalam menggunakan metode simulasi sistem 

adalah mengetahui keadaan dari suatu sistem tertentu yang 

dapat diuji dan diketahui pengaruh serta hubungan sebab 

akibatnya. Simulasi dilakukan dengan pembuatan pemodelan 

dan melakukan simulasi terhadap model yang sudah dibuat [7]. 

Pada Gambar 2.1 merupakan beberapa tahapan yang harus 

dilakukan untuk melakukan pengembangan model. 

 

Gambar 2.1 Tahapan Pengembangan Sistem Dinamik 

Menurut Sterman, dalam mengembangkan sebuah model sistem 

dinamik ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan, tahapan 

dalam mengembangkan model sistem dinamik adalah sebagai 

berikut [8]: 

3.2.2.1 Problem Articulation 

Pada tahapan awal pemodelan, hal terpenting yang harus 

dilakukan adalah melakukan artikulasi permasalahan. Hal 

tersebut dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang 

terdapat pada sistem serta memahami tujuan dilakukannya 



16 

 

 

 

pemodelan yang merupakan unsur terpenting untuk 

keberhasilan sebuah model. Agar sebuah model dapat berguna, 

model tersebut harus mengatasi masalah tertentu dan 

menyederhanakannya, daripada memodelkan keseluruhan 

sistem secara detail. Pada tahapan ini, terdapat dua proses yang 

dilakukan [8]: 

a) Establishing Reference Modes 

Reference modes atau mode referensi adalah satu set 

grafik dan data deskriptif lainnya yang menunjukkan 

perkembangan masalah dari waktu ke waktu. Agar dapat 

merancang reference modes, perlu dilakukan identifikasi 

Time Horizon. 

b) Setting the Time Horizon 

Time Horizon atau jangka waktu sebaiknya memiliki 

gambaran ke belakang yang cukup jauh, sehingga dapat 

menunjukkan bagaimana suatu masalah dapat terjadi, 

serta menggambarkan gejala dari masalah tersebut. Selain 

itu, jangka waktu juga harus diperpanjang ke masa depan 

agar dapat melihat pengaruhnya terhadap kebijakan yang 

diterapkan. 

3.2.2.2 Dynamic Hypothesis 

Hipotesis dinamik adalah sebuah teori yang dikembangkan 

untuk menjelaskan perilaku dari permasalahan terkait. Sebuah 

hipotesis dinamik menjelaskan tentang bagaimana 

permasalahan pada suatu sistem dapat terjadi, yang dapat 

membantu jalannya proses pemodelan agar fokus ke struktur 

atau bagian-bagian tertentu [8]. 

3.2.2.3 Formulation of Simulation Model 

Ketika hipotesis dinamik, batasan model, dan model konseptual 

selesai dikembangkan, maka selanjutnya akan dilakukan 

pengujian. Dalam beberapa kesempatan, hipotesis dinamik 

dapat diuji secara langsung melalui pengumpulan data atau 

eksperimen pada sistem nyata [8]. Namun pada kasus lainnya, 

eksperimen pada sistem nyata tidak mungkin untuk dilakukan 

sehingga perlu dilakukan percobaan pada dunia virtual. Untuk 

melakukannya, maka perlu dilakukan formalisasi model 
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konseptual. Dengan melakukan formalisasi model konseptual, 

maka konsep-konsep yang tidak jelas dan kontradiksi yang 

terdapat pada model dapat terselesaikan [8]. Formulasi model 

simulasi dilakukan dengan memberikan parameter, rumus 

perhitungan, serta kondisi awal pada model. Pada tahapan 

formulasi model ini, berbagai macam pengujian dapat dilakukan 

untuk mengidentifikasi kekurangan dalam formulasi yang 

diusulkan dan meningkatkan pemahaman tentang sistem. 

3.2.2.4 Testing 

Pengujian dilakukan untuk membandingkan perilaku pada 

sistem saat dilakukan simulasi dengan perilaku nyata dari sistem 

yang ada. Pengujian tidak hanya melakukan replikasi terhadap 

perilaku yang sudah ada. Setiap persamaan yang ada harus 

diperiksa konsistensinya, sehingga tidak ditemukan beberapa 

satuan yang berbeda dalam satu persamaan yang sama [8]. 

Selain itu, pengujian model harus dilakukan dalam kondisi 

ekstrem, dimana kemungkinan besar kondisi tersebut tidak 

pernah terjadi di dunia nyata. Walaupun kemungkinan 

terjadinya kondisi ektrem tersebut sangat kecil, namun hal 

tersebut penting dilakukan untuk menemukan kelemahan dalam 

model yang telah dikembangkan. 

3.2.2.5 Policy Design and Evaluation 

Setelah sebuah model dirasa telah memiliki struktur dan 

perilaku yang tepat, model tersebut dapat digunakan untuk 

melakukan perancangan dan evaluasi kebijakan. Merancang 

kebijakan tidak hanya sekedar melakukan perubahan pada 

parameter, namun merancang kebijakan dapat mencakup 

pembuatan strategi atau bahkan struktur yang sepenuhnya baru 

[8]. Selain itu, pengaruh serta sensitivitas sebuah kebijakan 

terhadap ketidakpastian dalam parameter dan struktur model 

harus dinilai, termasuk kinerjanya pada berbagai skenario 

alternatif. Hal tersebut disebabkan karena kondisi dari sistem 

nyata yang sangat tidak linear, sehingga dampak dari suatu 

kebijakan dapat berpengaruh besar terhadap kebijakan lainnya. 
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3.2.3 Casual Loop Diagram (CLD) 

Diagram kausatik atau Casual Loop Diagram (CLD) 

merupakan sebuah diagram yang menjelaskan hubungan antara 

setiap variabel atau elemen pada suatu sistem [9]. Casual Loop 

Diagram (CLD) menggunakan hubungan sebab akibat untuk 

memperjelas suatu proses yang ada [9]. Casual Loop Diagram 

(CLD) digunakan untuk mengetahui dan memahami behavior 

dari suatu sistem, sehingga dapat digunakan untuk memberikan 

hipotesis terhadap suatu penyebab dalam sistem [8]. Casual 

Loop Diagram (CLD) berisikan beberapa variabel yang saling 

terhubung dengan menggunakan link atau dengan notasi anak 

panah  dengan notasi (+) dan (-). Anak panah tersebut 

merepresentasikan hubungan yang terjadi antara kedua variabel 

yang saling dihubungkan oleh anak panah. Tanda positive (+) 

digunakan jika penyebab dan efeknya memiliki hubungan yang 

berbanding lurus, sedangkan tanda negative (-) digunakan jika 

penyebab dan efeknya memiliki hubungan yang berlawanan [9].  

Hubungan antara beberapa variabel pada Casual Loop Diagram 

(CLD) yang membentuk sebuah loop, dapat dikategorikan 

sebagai balancing loop ataupun reinforcing loop. Reinforcing 

loop adalah hubungan antara variabel yang saling menguatkan, 

ditandai dengan semua tanda positive (+) maupun memiliki 

tanda negative berjumlah genap. Sedangkan Balancing loop 

adalah hubungan antara variabel yang seimbang, ditandai 

dengan adanya tanda anak panah negatif yang berjumlah ganjil 

[9]. Berikut pada Gambar 2.2 merupakan contoh dari Casual 

Loop Diagram (CLD). 

 

Gambar 2.2 Contoh Casual Loop Diagram (CLD) 
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Pada Gambar 2.2 merupakan contoh dari Casual Loop 

Diagram (CLD) yang memiliki hubungan sebab akibat antar 

variabelnya. Pada bagian kiri, dijelaskan bahwa ketika angka 

kelahiran tinggi (+) maka jumlah populasi akan meningkat. 

Pada bagian kanan dijelaskan bahwa ketika jumlah korban jiwa 

meningkat (+) akan menyebabkan jumlah angka populasi 

menurun (-). 

3.2.4 Stock and Flow Diagram (SFD) 

Stock and Flow Diagram (SFD) merupakan sebuah diagram 

yang dapat merepresentasikan sebuah model dengan lebih detail 

daripada Casual Loop Diagram (CLD). Stock and Flow 

Diagram (SFD) merupakan bentuk pengembangan dari model 

Casual Loop Diagram (CLD) yang sudah dibuat sebelumnya. 

Stock and Flow Diagram memiliki beberapa notasi diantaranya 

adalah stock (level), flow (rate), auxiliary, dan system boundary 

(source/sink). Notasi tersebut memiliki peran dan fungsi 

masing-masing dalam menciptakan sebuah model yang 

representatif dan dapat dihitung [10]. Notasi pada Stock and 

Flow Diagram dapat dilihat pada Gambar 2.3 sebagai berikut: 

 

Gambar 2.3 Notasi Pada Stock and Flow Diagram 

Pada Gambar 2.4 dibawah ini merupakan contoh dari Stock and 

Flow Diagram (SFD). Dimana nilai dari populasi ayam sebagai 

variabel dipengaruhi oleh akumulasi jumlah ayam menentas dan 

jumlah ayam mati. Begitu juga dengan populasi elang sebagai 
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variabel yang dipengaruhi oleh jumlah elang menentas dan 

jumlah elang mati. Flow dinotasikan dengan anak panah tebal 

dan Information Flow dinotasikan dengan panah melengkung. 

 

Gambar 2.4 Contoh Stock and Flow Diagram (SFD) 

3.2.5 Behaviour Pattern Test 

Behaviour pattern test merupakan aktivitas yang dilakukan 

untuk melakukan uji validasi terhadap model simulasi yang 

telah dibuat untuk menilai seberapa akurat output yang 

dihasilkan dari suatu model. Terdapat dua hal yang harus 

dilakukan yaitu membandingkan rata-rata (mean comparison) 

dan perbandingan variasi amplitude (error variance) [11]. Pada 

persamaan 2.1 dan persamaan 2.2 merupakan formulasi untuk 

menghitung mean comparison dan error variance. 

a. Perbandingan rata-rata (mean comparison) 

𝐸1 =  
𝑆−𝐴

𝐴
      (2.1) 

Keterangan: 

S = Nilai rata-rata hasil simulasi 

A = Nilai rata-rata data 

Model dianggap valid ketika nilai dari E1 ≤ 5% 

b. Perbandingan variasi amplitude (error variance) 

𝐸2 =  
𝑆𝑠−𝑆𝑎

𝑆𝑎
      (2.2) 
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Keterangan: 

Ss = Standar deviasi hasil simulasi 

Sa = Standar deviasi data 

Model dianggap valid ketika nilai dari E2 ≤ 30% 

3.2.6 Skenario 

Skenario pada simulasi sistem dinamik merupakan sebuah 

metode dalam memprediksi kemungkinan dan hasil yang akan 

terjadi dimasa yang akan datang [12]. Skenario yang dibuat 

dapat menyediakan kerangka kerja untuk membantu memahami 

kemungkinan yang akan terjadi dimasa yang akan datang. 

Skenario yang dibuat harus tetap sesuai dengan model dinamik 

yang telah dibuat dan harus memiliki hasil yang berbeda. 

3.2.7 Software Vensim 

Vensim adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh 

Ventana Systems UK Ltd. Vensim memiliki fungsi utama yakni 

melakukan pembuatan model dan melaukan simulasi pada 

sebuah sistem, dalam rangka untuk meningkatkan kinerja sistem 

nyata. Perangkat lunak ini dapat digunakan untuk 

mengembangkan berbagai jenis model seperti Stock and Flow 

Diagram (SFD) dan Causal Loop Diagram (CLD) [13]. Selain 

kemampuannya dalam menciptakan model yang berkualitas, 

Vensim memiliki fleksibilitas yang tinggi karena dapat 

terhubung dengan data, terdistribusi secara fleksibel, dan 

memiliki algoritma yang canggih. Selain itu, Vensim juga 

menyediakan konfigurasi yang sangat luas, agar lebih mudah 

digunakan oleh berbagai kalangan, dari mulai siswa hingga 

professional [13].
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BAB III 

METODOLOGI 

Pada bab ini akan membahas mengenai metodologi yang akan 

digunakan. Metodologi yang akan dijelaskan berisi tahapan 

yang akan dilakukan dalam pengerjaan tugas akhir, deskripsi 

dari setiap tahapan, dan jadwal pengerjaan tugas akhir ini. 

3.1 Diagram Metodologi 

Pada sub-bab ini akan menjelaskan mengenai ilustrasi tahapan 

metodologi yang digunakan pada tugas akhir ini. Metodologi 

dari penelitian tugas akhir digambarkan pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 
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3.2 Penjabaran Metodologi Penelitian 

Berdasarkan ilustrasi diagram metodologi penelitian diatas, 

penjelasan pada setiap tahapan akan dijelaskan pada bagian ini.  

3.2.1 Identifikasi Kondisi dan Permasalahan 

Tahapan ini merupakan tahapan pertama yang dilakukan dalam 

pengerjaan tugas akhir. Kondisi dan permasalahan yang saat ini 

terjadi dijabarkan, agar pengerjaan tugas akhir dapat 

berlangsung dengan maksimal. Untuk dapat mengetahui 

permasalahan yang ada, maka perlu untuk mengumpulkan 

informasi dengan cara membaca beberapa artikel maupun 

melihat kondisi langsung di lapangan. Adapun permasalahan 

yang ada pada penelitian tugas akhir ini adalah rendahnya 

kemauan masyarakat dalam menggunakan transportasi umum 

yang ada di Kota Surabaya. Penggunaan kendaraan pribadi 

masih banyak digunakan dan mengakibatkan penumpukan 

kendaraan yang berdampak kemacetan di Kota Surabaya. Oleh 

karena itu perlu dilakukan pembuatan model dan simulasi untuk 

menciptakan model transportasi yang dapat meningkatkan 

penggunaan transportasi umum di Kota Surabaya. 

3.2.2 Studi Literatur 

Pada tahap studi literatur, akan dilakukan pengumpulan 

informasi dan referensi yang berkaitan dengan topik penelitian. 

Pengumpulan informasi dan referensi dilakukan dengan 

berbagai cara seperti membaca buku, jurnal penelitian dan 

sumber-sumber lain yang terpercaya dan sesuai dengan 

penelitian. Studi literatur yang dibahas terkait model sistem 

dinamik, public transportation, reduce congestion, dan 

penelitian-penelitian sebelumnya. Tools yang digunakan dalam 

studi literatur adalah website Google scholar dan ScienceDirect. 

Pada website tersebut akan menggunakan kata kunci “factor 

that affecting the use of public transportation” untuk 

mendapatkan hasil yang sesuai dengan permasalahan dan 

kebutuhan informasi untuk mendukung pengerjaan tugas akhir. 

Pada tahapan ini, peneliti juga akan mencari beberapa penelitian 

terkait penelitian-penelitian sebelumnya untuk menambah 

informasi terkait topik dalam meningkatkan penggunaan 
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transportasi umum. Hasil studi literatur dapat menjadi sebuah 

dasaran ilmu yang dapat menjadi rumusan masalah, batasan, 

hingga tujuan yang mengacu pada permasalahan yang 

melatarbelakangi penelitian ini. 

3.2.3 Pengumpulan Data dan Informasi 

Pada tahapan ini, akan dilakukan pengumpulan data dan 

informasi yang diperlukan untuk keperluan penelitian dengan 

metode wawancara dan observasi. Pada permasalahan model 

transportasi diperlukan jenis data primer dan data sekunder. 

Data dan informasi yang dikumpulkan berasal dari Dinas 

Perhubungan Kota Surabaya maupun dari sumber informasi 

atau survei yang sudah ada. Beberapa data lainnya yang 

digunakan, diambil dari hasil penelitian maupun survei yang 

dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dari beberapa 

penelitian berbagai pihak. Data yang diperlukan dalam 

pembuatan model transportasi penelitian ini adalah: 

1. Data jumlah populasi penduduk Kota Surabaya. 

2. Data Lalu Lintas Harian (LHR) untuk jenis kendaraan 

sepeda motor, mobil, bis, dan angkot Kota Surabaya. 

3. Data traffic volume (volume jalan) pada salah satu jalan 

di Kota Surabaya. 

4. Data traffic capacity (kapasitas jalan) pada salah satu 

jalan di Kota Surabaya. 

5. Data jumlah kendaraan pribadi dan kendaraan umum. 

6. Data jumlah kendaraan berdasarkan jenisnya. 

7. Informasi jumlah kapasitas transportasi umum Kota 

Surabaya. 

8. Informasi mengenai faktor yang dapat memengaruhi 

penggunaan transportasi umum. 

Data dan informasi tersebut dapat digunakan dalam pembuatan 

model sistem dinamik yaitu sebagai variabel maupun sebagai 

formulasi perhitungan pada Stock and Flow Diagram (SFD). 
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3.2.4 Identifikasi Variabel 

Setelah mendapatkan data-data dan informasi yang cukup dari 

proses sebelumnya tahap selanjutnya yang dilakukan adalah 

mengidentifikasi variabel yang dibutuhkan dalam pembuatan 

model. Variabel diidentifikasikan berdasarkan hasil studi 

literatur maupun hasil survei, dimana dengan mencari beberapa 

paper yang membahas faktor-faktor yang dapat memengaruhi 

penggunaan transportasi umum. Faktor-faktor tersebutlah yang 

akan dijadikan sebagai variabel dalam pembuatan model Casual 

loop Diagram (CLD) dan Stock and Flow Diagram (SFD). 

3.2.5 Pembuatan Casual Loop Diagram (CLD) 

Pada tahapan ini akan dilakukan pembuatan model kausatik atau 

Causal Loop Diagram (CLD) yang merupakan diagram yang 

menjelaskan hubungan sebab akibat antara setiap variabel yang 

ada didalam sistem. Causal Loop Diagram (CLD) yang telah 

dikembangkan nantinya akan diubah menjadi Stock and Flow 

Diagram (SFD) untuk melakukan simulasi pada tahap 

selanjutnya. Dalam pembuatan Causal Loop Diagram (CLD) 

menggunakan sebuah tools bernama vensim. Dalam pembuatan 

Causal Loop Diagram (CLD) dibutuhkan beberapa variabel 

yang didapatkan dari proses sebelumnya sehingga dapat dibuat 

sebuah model sebab akibat dari setiap variabel yang ada. 

Pembuatan model dilakukan dengan cara memasukan variabel 

dan menghubungkannya dengan tanda panah sebagai pemberi 

tanda bahwa variabel tersebut memiliki sebuah hubungan sebab 

dan akibat. Model yang telah dibuat dapat menggambarkan 

sebuah sistem yang dapat dianalisa dan bisa menghasilkan 

sebuah skenario. 

Diagram kausatik atau Causal Loop Diagram (CLD) 

menampilkan hubungan yang memiliki pengaruh positif 

maupun negatif pada sistem. Pengaruh positif pada model 

ditandai dengan tanda “plus” (+) dan pengaruh negatif ditandai 

dengan “min” (-). Berikut pada Gambar 3.2 merupakan Causal 

Loop Diagram (CLD) sebagai model yang akan digunakan 

dalam meningkatkan penggunaan transportasi umum di Kota 

Surabaya. 
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Gambar 3.2 Causal Loop Diagram (CLD) 
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3.2.6 Pembuatan Stock and Flow Diagram (SFD) 

Pada tahapan ini akan dilakukan pembuatan Stock and Flow 

Diagram (SFD) yang dikembangkan berdasarkan variabel-

variabel yang ada dalam Causal Loop Diagram (CLD) dan 

dilakukan pembuatan formulasi atau persamaan yang akan 

digunakan untuk menjalan simulasi model Stock and Flow 

Diagram (SFD). Dalam membuat Stock and Flow Diagram 

(SFD) menggunakan tiga variabel utama yaitu Level, Rate, dan 

Auxiliary. Level merupakan variabel yang merepresentasikan 

akumulasi kuantitas sepanjang waktu. Rate merupakan variabel 

yang dapat mempengaruhi perubahan nilai pada level. Level 

tidak bisa dipengaruhi selain oleh rate. Sedangkan, Auxiliary 

merupakan variabel bantu yang dihasilkan dari beberapa 

variabel lainnya. Auxiliary dapat mempengaruhi nilai dari rate. 

Pada pembuatan Stock and Flow Diagram (SFD) dilakukan 

pembuatan 5 (lima) sub model yang terdiri dari setiap potongan 

Stock and Flow Diagram (SFD) yaitu sub model Public 

Transportation Users, Population, Lalu Lintas Harian (LHR), 

Volume Kendaraan dan Road Capacity. Model yang telah 

dibuat selanjutnya akan dilakukan tahap formulasi dengan 

menggunakan rumus-rumus yang menggambarkan hubungan 

antara variabel yang ada. Stock and Flow Diagram (SFD) 

dikerjakan dengan software Ventana Simulation (Vensim). 

3.2.7 Formulasi Model 

Pada tahapan formulasi model, akan dilakukan penggambaran 

kondisi saat ini yang terjadi pada sistem. Penggambaran tersebut 

dilakukan dengan menggunakan Stock and Flow Diagram 

(SFD). Setelah Stock and Flow Diagram (SFD) selesai 

dikembangkan, selanjutnya variabel - variabel yang digunakan 

pada diagram Stock and Flow Diagram (SFD) akan 

dikonversikan menjadi suatu persamaan matematika yang akan 

digunakan untuk menjalankan simulasi model. 

3.2.8 Simulasi Model 

Pada tahap simulasi model, setelah model Stock and Flow 

Diagram (SFD) dan formulasi model selesai dikembangkan 

maka akan dilakukan simulasi. Simulasi ini dilakukan agar 
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jalannya proses model yang ada dapat diketahui dan analisis, 

apakah model tersebut telah berjalan sesuai dengan kondisi 

yang ada saat ini. 

3.2.9 Verifikasi dan Validasi Model 

Pada tahap ini dilakukan verifikasi dan validasi menggunakan 

persamaan 2.1 dan persamaan 2.2. Tahapan ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah model yang simulasikan sudah 

merepresentasikan kondisi nyata dari sistem atau belum dan 

apakah sudah terbebas dari error. Apabila model menunjukan 

hasil yang belum valid maka akan dilakukan pemodelan 

kembali pada Causal Loop Diagram (CLD) ataupun Stock and 

Flow Diagram (SFD), apabila model sudah dianggap valid atau 

ketika tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara model 

dengan sistem sesungguhnya. Model dapat dikatakan valid 

ketika nilai dari E1 ≤ 5% dan nilai dari E2 ≤ 30% maka dapat 

dilanjutkan untuk penyusunan skenario. 

Salah satu cara untuk dapat menghitung validasi model adalah 

dengan menggunakan Behaviour pattern test, yaitu aktivitas 

yang dilakukan untuk melakukan uji validasi terhadap model 

simulasi yang telah dibuat untuk menilai seberapa akurat output 

yang dihasilkan dari suatu model. Terdapat dua hal yang harus 

dilakukan yaitu membandingkan rata-rata (mean comparison) 

dan perbandingan variasi amplitude (error variance) [11]. 

Berikut merupakan formulasi untuk menghitung mean 

comparison dan error variance. 

a. Perbandingan rata-rata (mean comparison) 

𝐸1 =  
𝑆−𝐴

𝐴
      (2.1) 

Keterangan: 

S = Nilai rata-rata hasil simulasi 

A = Nilai rata-rata data 

Model dianggap valid ketika nilai dari E1 ≤ 5% 

b. Perbandingan variasi amplitude (error variance) 

𝐸2 =  
𝑆𝑠−𝑆𝑎

𝑆𝑎
      (2.2) 

Keterangan: 
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Ss = Standar deviasi hasil simulasi 

Sa = Standar deviasi data 

Model dianggap valid ketika nilai dari E2 ≤ 30% 

Perhitungan pada proses validasi menggunakan bantuan 

tools Microsoft Excel sehingga dapat menghitung rata-rata 

dan standar deviasi dari data real dan data model simulasi. 

3.2.10 Penyusunan Skenario 

Setelah base model telah tervalidasi dan terverifikasi 

selanjutnya base model akan dikembangkan menjadi sebuah 

skenario model. Dalam pengembangan skenario model akan 

menggunakan dua metode skenario yaitu skenario parameter 

dan skenario struktur. Pada saat menggunakan pendekatan 

skenario parameter, parameter yang terdapat pada suatu variabel 

akan dilakukan sebuah perpubahan suatu nilai ke titik tertentu 

untuk menemukan hasil akhir yang paling optimal. Sedangkan, 

dengan menggunakan skenario struktur model yang telah 

dikembangkan dilakukan penambahan beberapa variabel yang 

dianggap dapat meningkatkan efektivitas sistem maupun 

penghapusan variabel yang dianggap kurang mendukung 

tercapainya tujuan dalam meningkatkan penggunaan 

transportasi umum dan juga dilakukan perubahan rentang waktu 

simulasi menjadi beberapa waktu kedepan.  

Penyusunan skenario dilakukan untuk mencari alternatif 

simulasi yang dapat membantu dalam menentukan faktor-faktor 

yang mendukung peningkatan penggunaan transportasi umum 

di Kota Surabaya. Rencana skenario yang akan dikembangkan 

adalah sebagai berikut ini: 

1. Skenario pengadaan Mass Rapid Transit (MRT) 

Pada skenario akan dilakukan pengadaan MRT yang dapat 

mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dengan cara 

melihat kapasitas dari MRT dan berapa persentase 

perpindahan masyarakat yang menggunakan kendaraan 

pribadi ke kendaraan umum khususnya MRT. Ketika 

jumlah pengguna transportasi pribadi menurun, akan 

meningkatkan jumlah pengguna transportasi umum. 
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2. Skenario peningkatan kenyamanan transportasi umum. 

Pada skenario ini akan dilakukan penambahan variabel 

yang dapat mempengaruhi nilai dari pengguna transportasi 

umum. Kenyamanan dalam menggunakan transportasi 

umum dapat meningkatkan pengguna transportasi umum. 

3. Skenario penurunan waktu Travel Time. 

Pada skenario ini dilakukan penambahan variabel yang 

merupakan seberapa besar persentase penurunan travel time 

yang dapat meningkatkan pengguna transportasi umum. 

Ketika nilai travel time rendah maka akan mempengaruhi 

masyarakat dalam menggunakan transportasi umum. 

3.2.11 Analisa Hasil 

Pada tahapan ini hasil dari simulasi skenario yang telah dibuat 

dan dijalankan akan dilakukan analisa untuk melihat hasil dari 

output simulasi. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi 

variabel mana yang memiliki pengaruh signifikan terhadap 

peningkatkan penggunaan transportasi umum di Kota Surabaya. 

Harapannya hasil dari analisa ini dapat membantu pemerintah 

Kota Surabaya untuk dapat menentukan strategi kebijakan 

dalam meningkatkan penggunaan transportasi umum di Kota 

Surabaya. 

3.2.12 Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

Pada tahapan ini merupakan tahapan dalam pembuatan luaran 

tugas akhir ini yaitu sebuah buku atau laporan tugas akhir yang 

berisikan dokumentasi dari penyelesaian pengerjaan tugas 

akhir. Pada laporan tugas akhir ini akan membahas hal-hal 

sebagai berikut: 

A. Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang 

permasalahan, rumusan masalah, batasan 

permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, 

manfaat penelitian serta relevansi dari penelitian yang 

dilakukan. 

B. Bab II Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini menjelaskan penelitian terkait yang 

memiliki pembahasan yang serupa dan telah dilakukan 
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sebelumnya. Selain itu, pada bab ini juga menjelaskan 

mengenai landasan teori yang dapat menunjang 

permasalahan pada tugas akhir ini. 

C. Bab III Metodologi 

Pada bab ini menjelaskan uraian metodologi secara 

detail yang akan digunakan dalam pengerjaan tugas 

akhir yang meliputi tahapan pelaksanaan tugas akhir 

beserta uraiannya. 

D. Bab IV Model dan Implementasi 

Pada bab ini menjelaskan rancangan beserta hasil 

implementasi dari model sistem dinamik yang telah 

dikembangkan. 

E. Bab V Skenario dan Analisis Hasil 

Pada bab ini menjelaskan mengenai proses 

pengembangan dari skenario model yang telah dibuat 

serta analisis terhadap hasil dari skenario berdasarkan 

model sistem dinamik yang telah dikembangkan. 

F. Bab VI Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan yang 

dapat diambil dari hasil maupun seluruh proses 

penelitian beserta saran yang dapat digunakan untuk 

pihak yang terlibat maupun pengembangan penelitian 

selanjutnya. 
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BAB IV  

MODEL DAN IMPLEMENTASI 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengembangan model 

sistem transportasi di Kota Surabaya sesuai dengan tujuan 

penelitian. Beberapa tahapan tersebut meliputi pengumpulan 

data, identifikasi variabel, perancangan causal loop diagram, 

perancangan stock and flow diagram, formulasi model, simulasi 

model, serta verifikasi dan validasi. 

4.1 Pengumpulan Data 

Pada bagian pengumpulan data akan menjelaskan data dan 

informasi yang dibutuhkan untuk membantu pembuatan model 

transportasi di Kota Surabaya. Upaya dalam pembuatan model 

transportasi, terdapat beberapa data primer dan data sekunder 

serta informasi yang dibutuhkan. Data dan informasi diperoleh 

dengan cara melakukan studi literatur,wawancara, ataupun 

survei yaitu dengan mencari beberapa penelitian dengan topik 

serupa yang telah dilakukan. Data dan informasi tersebut 

berkaitan dengan transportasi, penurunan kemacetan, serta 

faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap peningkatan 

penguna transportasi umum. Data lain yang akan digunakan 

pada penelitian ini akan dijelaskan seiring dengan penjelasan 

pada pengembangan Causal Loop Diagram (CLD) dan Stock 

and Flow Diagram (SFD). Beberapa data dan informasi yang 

digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Data Primer 

A. Data Lalu Lintas Harian (LHR) untuk jenis 

kendaraan sepeda motor, mobil, bis, dan angkot 

Kota Surabaya. 

B. Data jumlah kendaraan Kota Surabaya. 

2. Data Sekunder 

A. Data jumlah populasi penduduk Kota Surabaya 

B. Data traffic volume (volume jalan) pada salah satu 

jalan di Kota Surabaya. 
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C. Data traffic capacity (kapasitas jalan) pada salah 

satu jalan di Kota Surabaya. 

D. Informasi mengenai faktor yang dapat 

memengaruhi penggunaan transportasi umum. 

Data primer dan data sekunder diatas berserta informasi yang 

ada dapat digunakan dalam mendukung  proses pembuatan 

model sisten dinamik,  baik  Causal Loop Diagram (CLD) 

ataupun Stock and Flow Diagram (SFD). Data yang didapatkan 

memiliki rentang waktu yang berbeda dikarenakan setiap data 

dan informasi berasal dari sumber yang berbeda. Oleh karena 

itu pada beberapa data dilakukan  forwarding data dan  

backward data sehingga didapatkan  rentang waktu yang sama 

yaitu pada tahun 2005 hingga tahun 2019. Sebagian besar data 

dan informasi yang didapatkan memiliki satuan waktu tahunan, 

sehingga data dan informasi yang ada memiliki nilai kumulatif 

selama 12 bulan pada satu tahunnya. Berikut merupakan 

beberapa data yang akan digunakan: 

4.1.1 Data Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) Tahunan 

Surabaya 

Data LHR Surabaya merupakan data yang digunakan untuk 

memperkirakan jumlah transportasi berdasarkan jenisnya, 

kapasitas transportasi umum yang ada maupun kapasitas jalan. 

Data yang dipergunakan pada LHR ini adalah data rata- rata 

LHR Kota Surabaya pertahun yang dikelompokkan berdasarkan 

jenis kendaraan yang meliputi sepeda motor, mobil pribadi, 

angkot, dan bus. Data LHR diambil dari dokumentasi survei 

LHR yang dilakukan oleh dinas perhubungan Kota Surabaya 

sejak tahun 2005 hingga tahun 2019 seperti yang dapat dilihat 

pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 berikut ini. Data LHR ini 

memiliki satuan kend/smp (satuan mobil penumpang). Data ini 

akan digunakan untuk melakukan pemodelan dan validasi sub 

model lalu lintas harian rata-rata. 
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Tabel 4.1 LHR Tahunan Motor dan Mobil [14] 

Tahun LHR Motor LHR Mobil 

2005 77913 27064 

2006 80081 27814 

2007 87957 28114 

2008 95103 28286 

2009 94561 26946 

2010 80656 22790 

2011 90838 23125 

2012 104676 26387 

2013 93738 23061 

2014 93483 28250 

2015 96346 31622 

2016 98796 32287 

2017 101308 32966 

2018 104967 34926 

2019 108759 37002 

Tabel 4.2 LHR Tahunan Angkot dan Bis [14] 

Tahun LHR Angkot LHR Bis 

2005 4167 818 

2006 3875 864 

2007 5214 493 

2008 3314 500 

2009 4061 445 

2010 2104 416 
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2011 1909 445 

2012 1937 500 

2013 1792 493 

2014 1519 438 

2015 1396 530 

2016 1291 616 

2017 1193 961 

2018 1093 1098 

2019 1002 1255 

4.1.2 Data Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) Harian 

Surabaya 

Data  Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) harian ini didapatkan 

dokumentasi survei LHR yang dilakukan oleh dinas 

perhubungan Kota Surabaya. Pada data ini terdapat jumlah 

kendaraan perharinya berdasarkan jenisnya seperti motor, 

mobil, bis, dan  truk. Data LHR harian ini memiliki data jumlah 

rata-rata kendaraan perharinya yang disajikan dalam rentang 

waktu perjam. Data pada LHR harian yang didapatkan yaitu 

adalah data LHR harian pada tahun 2005 hingga tahun 2019. 

Berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2 (dua) jenis kendaraan 

yaitu private transportation yaitu motor dan mobil, public 

transportation yaitu bis dan truk. Data ini dapat membantu 

dalam memperkirakan kenaikan atau pertumbungan jumlah 

kendaraan di Kota Surabaya. Data ini akan digunakan untuk 

melakukan pemodelan dan validasi sub model volume 

kendaraan. Berikut pada Tabel 4.3 merupakan data LHR harian 

untuk setiap jenisnya pada tahun 2005 hingga tahun 2019 di 

Kota Surabaya.  

Tabel 4.3 LHR Harian Motor dan Mobil [14] 

Tahun Sepeda 

motor/Jam 
Mobil/Jam 
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2005 3246 1128 

2006 3337 1159 

2007 3665 1171 

2008 3963 1179 

2009 3940 1123 

2010 3361 950 

2011 3785 964 

2012 4362 1099 

2013 3906 961 

2014 3895 1177 

2015 4014 1318 

2016 4117 1345 

2017 4221 1374 

2018 4374 1455 

2019 4532 1542 

Tahun Bus/Jam Angkot/Jam 

2005 34 174 

2006 36 161 

2007 21 217 

2008 21 138 

2009 19 169 

2010 17 88 

2011 19 80 

2012 21 81 

2013 21 75 
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2014 18 63 

2015 22 58 

2016 26 54 

2017 40 50 

2018 46 46 

2019 52 42 

4.1.3 Data Jumlah Private dan Public Transportation Vehicle 

Data ini merupakan jumlah private transportation vehicle dan 

public transportation vehicle. Untuk menghitung jumlah public 

transportation hanya dengan melakukan pertambahkan antara 

jumlah motor dan mobil yang didapatkan dari data LHR 

tahunan, begitu juga dengan public transportation yaitu dengan 

melakukan pertambahan pada jumlah bis dan truk dari data LHR 

tahunan, sehingga untuk mendapatkan jumlah kendaraan 

keseluruhan hanya dengan melakukan pertambahan jumlah 

private transportation vehicle dengan jumlah public 

transportation vehicle. Data ini akan digunakan dalam 

membantu proses validasi pada sub model lalu lintas harian rata-

rata. Pada Tabel 4.4 merupakan jumlah private transportation 

vehicle dan public transportation vehicle dalam satuan unit 

kendaraan. 

Tabel 4.4 Data Jumlah Total Kendaraan [14] 

Tahun 
Private 

Transportation 

Public 

Transportation 

2005 104977 4985 

2006 107895 4739 

2007 116071 5707 

2008 123389 3814 

2009 121507 4506 

2010 103446 2520 
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2011 113963 2354 

2012 131063 2437 

2013 116799 2285 

2014 121733 1957 

2015 127968 1926 

2016 131083 1907 

2017 134274 2154 

2018 139893 2191 

2019 145761 2257 

4.1.4 Data Jumlah Populasi Kota Surabaya 

Data populasi Surabaya didapatkan dari sebuah dokumen report 

milik pemerintah Kota Surabaya yaitu dokumen yang bernama 

Surabaya Dalam Angka Tahun 2019. Pada dokumen tersebut 

terdapat jumlah populasi Surabaya dari tahun 2000 hingga tahun 

2018, berhubung dalam menyamakan rentang waktu yang 

digunakan dalam pemodelan maka dilakukan forward data pada 

tahun 2019 sehingga didapatkan data populasi tahun 2010 

hingga tahun 2019. Berdasarkan data populasi tersebut 

didapatkan informasi bahwa jumlah populasi di Surabaya 

mengalami peningkatkan setiap tahunnya [15]. Data ini akan 

digunakan untuk melakukan pemodelan dan validasi sub 

populasi .Berikut pada Tabel 4.5 merupakan data populasi Kota 

Surabaya. 

Tabel 4.5 Data Populasi Surabaya [15] 

Tahun Data Real Jumlah Populasi 

2005 2695676 

2006 2710688 

2007 2725783 

2008 2740962 
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2009 2756226 

2010 2771575 

2011 2787009 

2012 2802402 

2013 2817796 

2014 2833189 

2015 2848583 

2016 2864585 

2017 2880677 

2018 2896860 

2019 2912903 

4.1.5 Data Impact Public Transportation Users 

Selanjutnya terdapat data informasi mengenai faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan 

transportasi umum di Kota Surabaya. Faktor-faktor ini juga 

memiliki persentase dengan total keseluruhan adalah 100%. 

Data ini didapatkan dari hasil tesis yang dilakukan oleh Suresh 

Jain dalam penelitian mengenai mengidentifikasi kriteria atau 

faktor yang dapat menggeser penggunaan transportasi umum ke 

transportasi publik. Pada Tabel 4.6 merupakan faktor yang 

dapat mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan 

transportasi umum. 

Tabel 4.6 Faktor Impact Public Transportatiom Users [16]. 

NO. IMPACT 
Nilai Awal Persentase 

% % 

1 Impact of Comfort 0.16 16 

2 Impact of 

Reliabillity 

0.27 27 
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3 Impact of Cost 0.21 21 

4 Impact of Safety 0.36 36 

TOTAL 1 100 

4.2 Identifikasi Variabel 

Dari hasil pengumpulan data dan penggalian teori terhadap studi 

literatur, akan dilanjutkan dengan mengidentifikasi faktor-

faktor apa saja yang saling berhubungan dan dapat  digunakan 

dalam pembuatan model simulasi sistem dinamik khususnya 

model transportasi. Identifikasi variabel dapat dilakukan dengan 

mencari dan membaca data-data dan informasi yang telah 

didapatkan melalui studi literatur melalui penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil studi literatur yang 

telah dilakukan, terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi penggunaan transportasi umum. Menurut Wang 

(2008) , terdapat beberapa faktor  pada  model transportasi yaitu 

number of vehicle, population, transport demand, dan traffic 

congestion [17]. Berdasarkan hasil studi literatur dan dari 

berbagai penelitian lainnya terdapat beberapa hal yang dapat 

digunakan dalam mempengaruhi penggunaan transportasi 

umum , diantaranya adalah: 

1. Jumlah populasi dari Kota Surabaya (orang). 

2. Berapa jumlah transportasi umum seperti kendaraan bis 

dan angkot yang ada di Kota Surabaya (unit). 

3. Jumlah kendaraan berdasarkan jenisnya seperti 

kendaraan pribadi dan kendaraan umum (unit). 

4. Jumlah kebutuhan akan kendaraan umum (public 

transportation users need) yang ada di Kota Surabaya 

(unit). 

5. Jumlah kapasitas jalan di beberapa jalan Kota Surabaya 

(smp/kend). 

6. Berapa impact factor yang ada dan dapat berpengaruh 

terhadap penggunaan transportasi umum (persentase). 

Beberapa hal yang telah disampaikan diatas merupakan faktor-

faktor yang dapat dijadikan sebuah variabel untuk membantu 
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pembuatan dan pengembangan Causal Loop Diagram (CLD) 

dan Stock and Flow Diagram (SFD). Variabel-variabel yang 

digunakan pada pada pengembangan model transportasi ini 

nantinya akan dijelaskan seiring dengan penjelasan pada saat 

pengembangan Causal Loop Diagram (CLD) dan Stock and 

Flow Diagram (SFD). 

4.3 Pembuatan Causal Loop Diagram (CLD) 

Tahapan ini dilakukan setelah melakukan identifikasi variabel , 

bedasarkan variabel yang telah diidentifikasi tahapan 

selanjutnya adalah melakukan perancangan Causal Loop 

Diagram (CLD) . Pembuatan Causal Loop Diagram (CLD) ini  

dapat digunakan untuk mengetahui pola perilaku dan hubungan 

antar variabel yang telah diidentifikasi sebelumnya, sehingga 

dapat  dilihat kesesuaian model terhadap perilaku sesungguhnya 

dalam dunia nyata. Causal Loop Diagram (CLD) ini  

menggambarkan sebuah hubungan sebab akibat antar variabel 

yang dimodelkan, dimana pada CLD memiliki sebuah 

hubungan yang berpengaruh positif (+) dan berpengaruh negatif 

(-) pada sebuah sistem. Pada Gambar 4.1 merupakan model 

Causal Loop Diagram (CLD) mengenai model transportasi dan 

beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi model 

transportasi.  CLD dirancang berdasarkan kondisi sistem saaat 

ini (as is).  

(Gambar 4.1 Berada pada halaman berikutnya) 
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Gambar 4.1 Causal Loop Diagram (CLD) Model Transportasi 



43 

 

43 

 

Pada Causal Loop Diagram (CLD) pada Gambar 4.1 terdapat 

beberapa variabel yang saling memiliki sifat sebab akibat 

dengan pengaruh positif (+) maupun negatif (-).Variabel yang 

digunakan berasal dari studi literatur yang telah dilakukan pada 

tahapan awal. Berikut ini pada Tabel 4.7 merupakan penjelasan 

dari seluruh variabel yang terdapat pada  Causal Loop Diagram 

(CLD). 

Tabel 4.7 Penjelasan Variabel Pada Causal Loop Diagram (CLD) 

No. Variabel Penjelasan Unit 

1 Public 

Transportatio

n Users 

Jumlah masyarakat 

yang menggunakan 

transportasi umum 

pertahun. 

People/ 

Orang 

2 Public 

Transportatio

n Users Need 

Jumlah kebutuhan akan 

kendaraan transportasi 

umum pertahun. 

Unit 

Kendaraan 

3 Total 

Population 

Jumlah populasi 

masyarakat Kota 

Surabaya pertahun. 

People/ 

Orang 

4 Availability of 

Public 

Transportatio

n 

Merupakan 

ketersediaan kendaraan 

transportasi umum 

seperti bis dan angkot. 

Unit 

Kendaraan 

5 Public 

Transport 

Capacity 

Merupakan kapasitas 

dari kendaraan 

transportasi umum per 

jenis kendaraanya. 

People/ 

Orang 

6 Private 

Transportatio

n Vehicle 

Jumlah kendaraan 

pribadi yaitu car dan 

motorcycle pertahun. 

Unit  

Kendaraan 

7 Public 

Transportatio

n Vehicle 

Jumlah kendaraan 

umum yaitu angkot dan 

bus pertahun. 

Unit  

Kendaraan 
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8 Total Vehicle Jumlah kendaraan 

pertahun berdasarkan 

jenisnya yaitu private 

dan public 

transportation vehicle 

pertahun. 

Unit 

Kendaraan 

9 Vehicle 

Volume 

Merupakan volume 

kendaraan perharinya, 

dimana nilai ini 

didapatkan dari jumlah 

total vehicle 

Smp/Jam 

10 Average Daily 

Traffic (ADT) 

Jumlah rata-rata 

kendaraan berdasarkan 

jeniusnya pada suatu 

jalan yang ada. 

Smp/ 

Kendaraan 

11 Traffic 

Congestion 

Merupakan nilai 

persentase kemacetan 

pertahunnya pada suatu 

jalan yang ada. 

Dmnl 

12 Road 

Capacity 

A.Yani 

Merupakan kapasitas 

jalan yang dimiliki 

jalan Ahmad Yani 

Surabaya. 

Smp/Jam 

13 Basic 

Capacity (Co) 

Kapasitas dasar dari 

jalan Ahmad Yani 

Surabaya, variabel ini 

menentukan jumlah 

kapasitas kendaraan 

yang melalui jalan 

tersebut. 

Smp/Jam 

14 Road width 

Adjustment 

Factor (FCW) 

Faktor penyesuaian 

oleh lebar jalur lalu 

lintas jalan Ahmad 

Yani Surabaya. 

Meter 
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15 Direction 

Distribution 

Adjustment 

(FCSP) 

Faktor penyesuaian 

pemisah arah pada jalan 

Ahmad Yani Surabaya. 

Dmnl 

16 Barriers 

Adjustment 

Factor 

(FCSF) 

Faktor penyesuaian 

oleh hambatan samping 

pada jalan Ahmad Yani 

Surabaya.                         

Meter 

17 City Size 

Adjustment 

Factor 

(FCCS) 

Faktor penyesuaian 

oleh ukuran kota pada 

jalan Ahmad Yani 

Surabaya.                       

Dmnl 

18 Impact 

External 

Factor in PTU 

Merupakan faktor-

faktor yang dapat 

mempengaruhi 

pengguna transportasi 

umum. 

Persentase 

19 Impact of 

Comfort 

Persentase pengaruh 

kenyamanan 

transportasi umum di 

Surabaya.  

Persentase 

20 Impact of 

Reliabillity 

Persentase pengaruh 

keandalan yang 

diberikan oleh 

transportasi umum di 

Surabaya. 

Persentase 

21 Impact of Cost Persentase pengaruh 

tarif perjalanan saat 

menggunakan 

transportasi umum di 

Surabaya. 

Persentase 

22 Impact of 

Safety 

Persentase pengaruh 

keselamatan saat 

menggunakan 

Persentase 
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transportasi umum di 

Surabaya. 

23 Birth Menunjukan angka 

kelahiran pertahun. 

People/ 

Orang 

24 Death Menunjukan kematian 

kelahiran pertahun. 

People/ 

Orang 

25 Motorcycle Menunjukan jumlah 

kendaraan sepeda 

motor pertahun. 

Unit  

Kendaraan 

26 Car Menunjukan jumlah 

kendaraan mobil 

pribadi pertahun. 

Unit  

Kendaraan 

27 Angkot Menunjukan jumlah 

kendaraan angkot 

pertahun. 

Unit  

Kendaraan 

28 Bus Menunjukan jumlah 

kendaraan bis pertahun. 

Unit  

Kendaraan 

4.4 Causes Tree 

Variabel-variabel yang terdapat pada Causal Loop Diagram 

(CLD) memiliki hubungan sebab-akibat yang dapat ditunjukan 

oleh sebuah causes tree. Berikutnya terdapat beberapa faktor 

atau variabel utama yang memiliki hubungan dan pengaruh 

terhadap tujuan utama pemodelan yaitu meningkatkan 

penggunaan transportasi umum. Berikut merupakan causes tree 

dari masing-masing variabel yang ada. 

4.4.1 Causes Tree Pada Variabel Public Transportation Users 

Variabel Public Transportation Users merupakan sebuah 

variabel yang menunjukan seberapa jumlah orang yang 

menggunakan transportasi umum di Kota Surabaya. 

Berdasarkan Causal Loop Diagram (CLD) nilai dari variabel 

Public Transportation Users (PTU) memiliki pengaruh 

terhadap 4 variabel yaitu:  
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1. Availability of Public Transportation, yang merupakan 

jumlah ketersediaan kendaraan umum yang nilainya 

didapatkan dari Public Transport Capacity yaitu 

kapasitas dari setiap jenis kendaraan. 

2. Impact External Factor in PTU, yang merupakan nilai 

persentase dari setiap faktor yang dapat mempengaruhi 

penggunaan transportasi umum. Faktor-faktor tersebut 

adalah Impact of Comfort, Impact of Reliabillity, Impact 

of Cost, Impact of Safety  . 

3. Public Transport Users Need, yang merupakan jumlah 

kebutuhan akan transportasi umum disurabaya. Nilai 

variabel ini akan berhubungan dengan jumlah populasi 

yang ada, dimana 11,8% dari jumlah populasi Surabaya 

membutuhkan transportasi umum [18]. 

4. Vehicle Volume, yang merupakan volume kendaraan 

perharinya yang nilainya didapatkan dari variabel total 

vehicles pertahun. 

Causes tree pada variabel Public Transportation Users 

dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut ini. 

 

Gambar 4.2 Causes Tree Variabel Public Transportation Users 

4.4.2 Causes Tree Pada Variabel Traffic Congestion 

Variabel Traffic Congestion merupakan sebuah variabel yang 

menunjukan nilai kemacetan pada suatu jalan yang ada. 

Berdasarkan Causal Loop Diagram (CLD) nilai dari variabel 

Traffic Congestion dipengaruhi oleh 3 variabel yaitu: 

1. Average Daily Traffic (ADT), yang merupakan jumlah 

Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) dimana nilai LHR 

didapatkan dari variabel Total vehicles. Ketika nilai dari 
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ADT tinggi dan nilai kapasitas jalan tidak sesuai dengan 

nilai ADT makan akan terjadi kemacetan atau nilai 

Traffic Congestion meningkat dan menunjukan hasil 

lebih dari 1. 

2. Public Transportation Users, yang merupakan jumlah 

dari pengguna transportasi umum yang ada, dimana 

ketika nilai dari PTU meningkat akan menyebabkan 

berkurangnya nilai kemacetan yang terjadi. 

3. Road Capacity A.Yani, yang merupakan kapasitas jalan 

dari jalan ahmad yani, kapasitas disini adalah seberapa 

kapasitas kendaraan yang mampu ditampung oleh jalan 

Ahmad  Yani. Untuk dapat menghitung Road Capacity 

A.Yani dibutuhkan 5 variabel yaitu Basic Capacity 

(Co), Road width Adjustment Factor (FCW), Direction 

Distribution Adjustment (FCSP), Barriers Adjustment 

Factor (FCSF), dan City Size Adjustment Factor 

(FCCS). Ketika kapasitas jalan sangat rendah maka 

akan memberikan efek kepada nilai Traffic Congestion. 

Causes tree pada variabel Traffic Congestion dapat dilihat 

pada Gambar 4.3 berikut ini. 

 

Gambar 4.3 Causes Tree Variabel Traffic Congestion 

4.4.3 Causes Tree Pada Variabel Average Daily Traffic 

Variabel Average Daily Traffic (ADT) merupakan sebuah 

variabel yang menunjukan jumlah Lalu Lintas Harian Rata-Rata 
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(LHR). Berdasarkan Causal Loop Diagram (CLD) nilai dari 

variabel Average Daily Traffic (ADT) memiliki pengaruh 

terhadap 2 variabel yaitu: 

1. Total Vehicle, yang merupakan jumlah dari kendaraan 

berdasarkan jenisnya seperti Private dan Public 

Transportation Vehicle. Semakin tinggi nilai dari setiap 

kendaraan ini maka akan berpengaruh terhadap jumlah 

Average Daily Traffic (ADT). 

2. Traffic Congestion, yang merupakan sebuah variabel 

yang menunjukan nilai kemacetan pada suatu jalan 

yang ada. Dimana saat nilai Average Daily Traffic 

(ADT) tinggi maka nilai tersebut akan mempengaruhi 

nilai kemacetan menjadi meningkat. 

Causes tree pada variabel Average Daily Traffic dapat dilihat 

pada Gambar 4.4 berikut ini. 

 

Gambar 4.4 Causes Tree Variabel Average Daily Traffic 

4.5 Pembuatan Stock and Flow Diagram (SFD) 

Setelah melakukan pembuatan pada Causal Loop Diagram  

(CLD), proses selanjutnya adalah melakukan perancangan 

Stock and Flow Diagram (SFD). Perancangan SFD berfungsi 

untuk memodelkan sistem transportasi serta dilakukannya 

simulasi terhadap model transportasi untuk melihat dan 

mengetahui bagaimana perilaku dari sistem tersebut. Dalam 

Stock and Flow Diagram (SFD) ini, sistem yang dimodelkan 

adalah sistem transportasi untuk meningkatkan penggunaan 

transportasi umum di Kota Surabaya. Model Stock and Flow 

Diagram (SFD) yang akan dibuat akan menggunakan time 

stamp berupa tahunan yaitu dimulai dari tahun 2005 hingga 

tahun 2019. 
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Dalam pembuatan Stock and Flow Diagram (SFD) akan dibuat 

menjadi beberapa sub-model untuk mempermudah dalam 

pengamatan dan analisis. Pembentukan sub-model tersebut 

berdasarkan variabel-variabel yang signifikan terhadap tujuan 

dilakukannya penelitian ini. Masing-masing sub-model akan 

dijelaskan formula dari setiap variabel yang digunakan. 

Formulasi tersebut didapatkan melalui proses pengambilan data 

yang telah diolah saat melakukan pengumpulan data maupun 

studi literatur. Sebelum melangkah kedalam pembuatan SFD 

ada beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Menentukan variabel mana saja yang memiliki peran 

penting dalam model transportasi. 

2. Menentukan variabel mana yang dapat dijadikan level 

maupun auxiliary dan mana variabel yang dapat 

dijadikan rate. 

3. Menentukan interval waktu (time stamp) yang akan 

digunakan dalam simulasi, sehingga data yang 

diperoleh nantinya dapat sesuai dengan penentuan 

waktu simulasi. Hal ini untuk mempermudah proses 

validasi nantinya. 

Berikut pada Gambar 4.5 merupakan Stock and Flow Diagram 

(SFD) yang dirancang untuk dapat meningkatkan pengguna 

transportasi umum (Public Transportation Users) secara 

keseluruhan atau bisa disebut base model. Base model yang 

dirancang nantinya akan dikembangkan dengan skenario 

sehingga tujuan dari pemodelan dapat terpenuhi. 

(Gambar 4.5 berada pada halaman berikutnya) 
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Gambar 4.5 Stock and Flow Diagram (SFD) Model Transportasi 
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4.5.1 Sub-Model Populasi 

Pada sub-model populasi ini menggambarkan jumlah populasi 

atau perkembangan jumlah penduduk Kota Surabaya. Jumlah 

populasi dipengaruhi oleh jumlah kenaikan dan penurunan 

populasi dari angka populasi di Kota Surabaya yang datanya 

didapatkan dari dokumen Surabaya Dalam Angka Tahun 2019 

[19]. Data yang ditampilkan dalam sub-model populasi ini 

adalah data tahunan dari tahun 2005 hingga tahun 2019. Untuk 

mendapatkan nilai populasi, maka dilakukan perhitungan 

terhadap kenaikan dan penurunan populasi yang berupa 

persentase. Berikut pada Gambar 4.6  adalah Stock and Flow 

Diagram (SFD)  sub-model populasi. 

 

Gambar 4.6 Stock and Flow Diagram (SFD) Sub-Model Populasi 

Pada sub-model populasi ini terdapat nilai stock/level yaitu 

Surabaya Total Population yang menunjukan nilai akumulasi 

dari jumlah populasi Surabaya, yang didapat dari sebuah 

perhitungan sederhana yaitu nilai pertambahan populasi – nilai 

penurunan populasi. Sedangkan untuk nilai parameter 

didapatkan dari data-data yang telah didapatkan pada proses 

pengumpulan data. Dari model Stock and Flow Diagram (SFD) 

Sub-Model Populasi terdapat persamaan dari variabel yang ada 

dan akan dijelaskan pada Tabel 4.8. Masing-masing variabel 

tersebut memiliki formulasi sendiri dan terdapat pula nilai yang 

sudah terdefinisikan dari data yang telah didapat dari proses 

pengumpulan data. 
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Tabel 4.8 Formulasi dan Penjelasan Sub-Model Populasi 

Variabel Penjelasan Formulasi Unit 

Surabaya 

Total 

Population 

Merupakan 

Level 

dimana 

nilainya 

didapatkan 

dari nilai 

increase dan 

decrease 

population 

INTEGER(Increase 

Population-Decrease 

Population) 

People 

Increase 

Population 

Merupakan 

nilai rate in 

kenaikan 

dari 

populasi 

yang dapat 

berpengaruh 

pada nilai 

surabaya 

total 

population  

IF THEN ELSE( 

Time>=2005:AND:

Time<=2010 , (Birth 

Rate*Surabaya Total 

Population)+RAND

OM UNIFORM( 

15011, 15348, 0), IF 

THEN ELSE( 

Time>=2011 , (Birth 

Rate*Surabaya Total 

Population)+RAND

OM UNIFORM( 

19092 , 16183 , 0 ) , 

16002 ) ) 

People 

Decrease 

Population 

Merupakan 

nilai rate 

stock 

outflow 

penurunan 

dari 

populasi 

yang dapat 

berpengaruh 

pada nilai 

surabaya 

Death 

Rate*Surabaya Total 

Population 

People 
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total 

population 

Birth Rate Merupkan 

nilai 

persentase 

kenaikan 

angka 

kelahiran 

RANDOM 

UNIFORM( 0.0054, 

0.0056, 0) 

Dmnl 

Death Rate Merupkan 

nilai 

persentase 

kenaikan 

angka 

kematian 

RANDOM 

UNIFORM( 0.0055, 

0.0054, 0) 

Dmnl 

Pada Tabel 4.8 dan Gambar 4.6 menunjukan bahwa nilai 

Surabaya Total Population dipengaruhi oleh nilai rate in berupa 

increase population dan stock outflow berupa decrease 

population serta sebuah shadow variable time yang berfungsi 

sebagai pembagi keseluruhan waktu simulasi sesuai dengan 

time stamp yang telah ditentukan yaitu tahun 2005 hingga tahun 

2019. Pada rate yang ada dipengaruhi oleh dua variabel lainnya 

yaitu birth rate dan death rate, yang merupakan nilai kenaikan 

dan penurunan angka kelahiran dan kematian yang memiliki 

nilai RANDOM UNIFORM. Pada variabel birth rate dan death 

rate diambil nilai maximum dan minimum dari data yang sudah 

tersedia, sehingga nilai maximum dan minimum dapat 

dimasukan kedalam formulasi RANDOM UNIFORM. Pada 

Gambar 4.7 merupakan perhitungan kenaikan dan penuruan 

populasi menggunakan tools Microsoft Excel, dimana nilai 

maximum dan minimum yang digunakan adalah nilai 

persentasenya. Nilai tersebut yang akan mempengaruhi nilai 

dari rate in increase population dan rate outflow decrease 

population. 
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Gambar 4.7 Perhitungan Kenaikan dan Penurunan Populasi 

Berikutnya akan dilampirkan hasil simulasi dari model Stock 

and Flow Diagram (SFD) sub-model populasi yang telah di 

running. Hasil berikut adalah gambar grafik increase 

population, decrease population, dan Surabaya Total 

Population  yang dihasilkan dari software Vensim. 

 

Gambar 4.8 Increase Population 
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Gambar 4.9 Decrease Population 

 

Gambar 4.10 Hasil Kenaikan Surabaya Total Population 

Berdasarkan hasil simulasi dari model Stock and Flow Diagram 

(SFD) sub-model populasi terdapat hasil tren penduduk Kota 

Surabaya yang mengalami peningkatan populasi dari tahun 

2005 hingga tahun 2019 dengan jumlah rata-rata peningkatan 

sebanyak 0.59% per tahun. Jumlah populasi Surabaya pada 

tahun 2005 adalah sebanyak 2.695.676 penduduk, sedangkan 

pada tahun 2019 jumlah populasi Surabaya meningkat dengan 

angka 2.926.762 penduduk. 
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4.5.2 Sub-Model Lalu-Lintas Harian Rata-Rata (LHR) 

Sub-model ini merupakan perkembangan jumlah transportasi 

yang ada pada Kota Surabaya. Jumlah transportasi dibedakan 

berdasarkan jenis transportasinya yaitu motor dan mobil sebagai 

private transportation lalu bis dan angkot sebagai public 

transportation. Untuk dapat mendapatkan nilai tersebut akan 

digunakan data lalu lintas harian rata-rata yang didapatkan dari 

dokumen hasil survei yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan 

(DISHUB) Kota Surabaya pada tahun 2014 [14]. Pada sub-

model ini akan dilakukan simulasi terhadap laju pertumbuhan 

untuk setiap jenis kendaraan yang nantinya akan didapatkan 

jumlah dari keseluruhan kendaraan yang ada. Data pada sub-

model ini akan menggunakan time stamp dari tahun 2005 hingga 

tahun 2019 yang sesuai dengan data asli yang telah didapatkan 

dari proses pengumpulan data. Berikut pada Gambar 4.11  

adalah Stock and Flow Diagram (SFD)  sub-model lalu-lintas 

harian rata-rata. 

 

Gambar 4.11 Stock and Flow Diagram (SFD) Sub-Model Lalu-Lintas 

Harian Rata-Rata 
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Pada sub-model Sub lalu-lintas harian rata-rata ini terdapat nilai 

stock/level untuk setiap jenis kendaraan yang ada yaitu 

motorcycle ADT, Car ADT, Bus ADT, Angkot ADT yang 

menunjukan nilai akumulasi dari jumlah setiap jenis kendaraan. 

Untuk setiap stock/level terdapat sebuah rate yang memiliki 

nilai pertumbuhan jumlah kendaraan yang dipengaruhi oleh 

nilai pertumbuhan harian rata-rata. Sedangkan untuk nilai 

parameter didapatkan dari data-data yang telah didapatkan pada 

proses pengumpulan data. Dari model Stock and Flow Diagram 

(SFD) sub-model lalu-lintas harian rata-rata terdapat persamaan 

dari variabel yang ada dan akan dijelaskan pada Tabel 4.9. 

Masing-masing variabel tersebut memiliki formulasi sendiri dan 

terdapat pula nilai yang sudah terdefinisikan dari data yang telah 

didapat dari proses pengumpulan data. 

Tabel 4.9 Formulasi dan Penjelasan Sub-Model LHR 

Variabel Penjelasan Formulasi Unit 

Total 

Vehicle 

Merupakan 

Auxiliary 

jumlah 

kendaraan 

yang ada 

Private 

Transportation 

Vehicle+Public 

Transportation 

Vehicle 

Unit 

Kendar

aan 

Private 

Transporta

tion 

Vehicle 

Merupakan 

Auxiliary 

jumlah 

kendaraan 

pribadi 

seperti mobil 

dan motor. 

Car 

ADT+Motorcycle 

ADT 

Unit 

Kendar

aan 

Public 

Transporta

tion 

Vehicle 

Merupakan 

Auxiliary 

jumlah 

kendaraan 

umum seperti 

bis dan 

angkot. 

Angkot ADT+Bus 

ADT 

Unit 

Kendar

aan 



59 

 

59 

 

Motorcycle 

ADT 

Jumlah motor 

pertahunnya. 

INTEGER 

(Motorcycle Rate) 

Unit 

Kendar

aan 

Car ADT Jumlah mobil 

pertahunnya. 

INTEGER 

(Car Rate) 

Unit 

Kendar

aan 

Bus ADT Jumlah bis 

pertahunnya. 

INTEGER 

(Bus Rate) 

Unit 

Kendar

aan 

Angkot 

ADT 

Jumlah 

Angkot 

pertahunnya. 

INTEGER 

(Angkot Rate) 

Unit 

Kendar

aan 

Motorcycle 

Rate 

Laju 

pertumbuhan 

motor 

pertahun. 

Motorcycle 

ADT*Motorcyle 

Average Daily 

Traffic 

Dmnl 

Car Rate Laju 

pertumbuhan 

mobil 

pertahun. 

Car ADT*Car 

Average Daily 

Traffic 

Dmnl 

Bus Rate Laju 

pertumbuhan 

bis pertahun. 

Bus ADT*Bus 

Average Daily 

Traffic 

Dmnl 

Angkot 

Rate 

Laju 

pertumbuhan 

angkot 

pertahun. 

Angkot 

ADT*Angkot 

Average Daily 

Traffic 

Dmnl 

Motorcyle 

Average 

Daily 

Traffic 

Persentase 

kenaikan 

kendaraan 

motor 

pertahun. 

IF THEN 

ELSE(Time<2006, 

0.02 , 

Unit 

Kendar

aan 
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IF THEN 

ELSE(Time<2007, 

0.09 , 

IF THEN 

ELSE(Time<2008, 

0.08 , 

IF THEN 

ELSE(Time<2009, 

-0.005 , 

IF THEN 

ELSE(Time<2010, 

-0.14 , 

IF THEN 

ELSE(Time<2011, 

0.12 ,  

IF THEN 

ELSE(Time<2012, 

0.15 ,  

IF THEN 

ELSE(Time<2013, 

-0.1 , 

IF THEN 

ELSE(Time<2014, 

-0.002 ,  

IF THEN 

ELSE(Time<2015, 

0.03, 

IF THEN 

ELSE(Time<2016, 

0.02 , 
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IF THEN 

ELSE(Time<2017, 

0.02 , 

IF THEN 

ELSE(Time<2018, 

0.03 , 

IF THEN 

ELSE(Time<2019, 

0.03 ,RANDOM 

NORMAL( -0.14, 

0.15 , 0.02 , 0.07, 

0)) )) )))) )) )) )) ) 

Car 

Average 

Daily 

Traffic 

Persentase 

kenaikan 

kendaraan 

mobil 

pertahun. 

IF THEN 

ELSE(Time<2006, 

0.02 , 

IF THEN 

ELSE(Time<2007, 

0.01 , 

IF THEN 

ELSE(Time<2008, 

0.006 , 

IF THEN 

ELSE(Time<2009, 

-0.04 , 

IF THEN 

ELSE(Time<2010, 

-0.15 , 

IF THEN 

ELSE(Time<2011, 

0.01 ,  

IF THEN 

ELSE(Time<2012, 

0.14 ,  

Unit 

Kendar

aan 
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IF THEN 

ELSE(Time<2013, 

-0.12 , 

IF THEN 

ELSE(Time<2014, 

0.22 ,  

IF THEN 

ELSE(Time<2015, 

0.11, 

IF THEN 

ELSE(Time<2016, 

0.02 , 

IF THEN 

ELSE(Time<2017, 

0.02 , 

IF THEN 

ELSE(Time<2018, 

0.05 , 

IF THEN 

ELSE(Time<2019, 

0.05 ,RANDOM 

NORMAL( -0.15, 

0.22 , 0.02 , 0.09, 

0)) )) )))) )) )) )) ) 

Bus 

Average 

Daily 

Traffic 

Persentase 

kenaikan 

kendaraan bis 

pertahun. 

IF THEN 

ELSE(Time<2006, 

0.06 , 

IF THEN 

ELSE(Time<2007, 

-0.42 , 

IF THEN 

ELSE(Time<2008, 

0.01 , 

Unit 

Kendar

aan 
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IF THEN 

ELSE(Time<2009, 

-0.11 , 

IF THEN 

ELSE(Time<2010, 

-0.06 , 

IF THEN 

ELSE(Time<2011, 

0.06 ,  

IF THEN 

ELSE(Time<2012, 

0.12 ,  

IF THEN 

ELSE(Time<2013, 

-0.01 , 

IF THEN 

ELSE(Time<2014, 

-0.11 ,  

IF THEN 

ELSE(Time<2015, 

0.21, 

IF THEN 

ELSE(Time<2016, 

0.16 , 

IF THEN 

ELSE(Time<2017, 

0.56 , 

IF THEN 

ELSE(Time<2018, 

0.14 , 

IF THEN 

ELSE(Time<2019, 

0.14 ,RANDOM 
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NORMAL( -0.42, 

0.56 , 0.05 , 0.21, 

0)) )) )))) )) )) )) ) 

Angkot 

Average 

Daily 

Traffic 

Persentase 

kenaikan 

kendaraan 

angkot 

pertahun. 

IF THEN 

ELSE(Time<2006, 

-0.07 , 

IF THEN 

ELSE(Time<2007, 

0.34 , 

IF THEN 

ELSE(Time<2008, 

-0.36 , 

IF THEN 

ELSE(Time<2009, 

0.22 , 

IF THEN 

ELSE(Time<2010, 

-0.48 , 

IF THEN 

ELSE(Time<2011, 

-0.09 ,  

IF THEN 

ELSE(Time<2012, 

0.01 ,  

IF THEN 

ELSE(Time<2013, 

-0.07 , 

IF THEN 

ELSE(Time<2014, 

-0.15 ,  

Unit 

Kendar

aan 
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IF THEN 

ELSE(Time<2015, 

-0.08, 

IF THEN 

ELSE(Time<2016, 

-0.07 , 

IF THEN 

ELSE(Time<2017, 

-0.07 , 

IF THEN 

ELSE(Time<2018, 

-0.08 , 

IF THEN 

ELSE(Time<2019, 

-0.08 ,RANDOM 

NORMAL( -0.48, 

0.34 , -0.07 , 0.19, 

0)) )) )))) )) )) )) ) 

Pada sub-model ini menunjukan bahwa nilai Total vehicle 

dipengaruhi oleh nilai Auxiliary berupa public transportation 

vehicle dan private transportation vehicle serta sebuah shadow 

variable time yang berfungsi sebagai pembagi keseluruhan 

waktu simulasi sesuai dengan time stamp yang telah ditentukan 

yaitu tahun 2005 hingga tahun 2019. Pada stock/level pada 

setiap jenis kendaraan dipengaruhi oleh sebuah rate in yang 

merupakan nilai pertumbuhan dari setiap jenis kendaraan yang 

didapatkan dari data LHR yang disurvei oleh dinas perhubungan 

Kota surabaya, dimana nilai rate yang ada dipengaruhi oleh 

variabel persentase kenaikan kendaraan pertahunnya. Pada 

variabel persentase kenaikan setiap kendaraan diambil dari nilai 

maximum dan minimum dari data yang sudah tersedia, sehingga 

nilai maximum dan minimum dapat dimasukan kedalam 

formulasi RANDOM UNIFORM. Berikutnya akan dilampirkan 

hasil simulasi dari model Stock and Flow Diagram (SFD) sub-

model LHR yang telah di running. Hasil berikut adalah gambar 
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grafik Motorcycle ADT, Car ADT, Bus ADT, Angkot ADT, 

Public Transportation Vehicle, dan Private Transportation 

vehicle yang dihasilkan dari software Vensim. 

 

Gambar 4.12 Hasil Kenaikan Motorcycle ADT 

 

Gambar 4.13 Hasil Kenaikan Car ADT 

 

Gambar 4.14 Hasil Kenaikan Bus ADT 
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Gambar 4.15 Hasil Kenaikan Angkot ADT 

 

Gambar 4.16 Pertumbuhan Private Transportation vehicle 

 

Gambar 4.17 Pertumbuhan Public Transportation Vehicle 
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Berdasarkan hasil simulasi dari model Stock and Flow Diagram 

(SFD) sub-model lalu-lintas harian rata-rata terdapat hasil tren 

jumlah kendaraan pribadi di Kota Surabaya mengalami 

peningkatan dari tahun 2005 hingga tahun 2019 dengan jumlah 

rata-rata peningkatan sebanyak 2.40% per tahun. Sedangkan 

jumlah kendraan umum mengalami penurunan dari tahun 2005 

hingga tahun 2019 dengan jumlah rata-rata penurunan sebanyak 

3.63% per tahun. Kenaikan pada jumlah kendaraan pribadi dan 

penurunan jumlah kendaraan umum menunjukan sebuah 

perubahan kecenderungan masyarakat Surabaya dalam memilih 

sarana transportasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa salah 

satu faktor yang membuat jumlah kendaraan umum rendah 

adalah pertumbuhan pengguna kendaraan pribadi yang tinggi 

sehingga dapat memberikan dampak terjadinya kemactan.  

4.5.3 Sub-Model Volume Kendaraan  

Sub-model ini merupakan perkembangan volume kendaraan 

berdasarkan jenisnya dalam volume kendaraan perjam. Volume 

kendaraan dibedakan berdasarkan jenis transportasinya yaitu 

motor, mobil, bis dan angkot. Untuk dapat mendapatkan nilai 

tersebut akan digunakan data lalu lintas harian rata-rata yang 

didapatkan dari dokumen hasil survei yang dilakukan oleh 

Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Surabaya pada tahun 2014 

[14]. Data tersebut akan dikonversikan menjadi per jam dengan 

cara membagi setiap data kendaraan dengan 24 yaitu jumlah jam 

pada 1 hari. Sub model ini akan memili hubungan dengan nilai 

kemacetan dari jalan Ahmad Yani Surabaya. 

Pada sub-model ini akan dilakukan simulasi terhadap laju 

pertumbuhan volume kendaraan untuk setiap jenis kendaraan 

yang nantinya akan didapatkan jumlah volume kendaraan per 

jam dari keseluruhan kendaraan yang ada. Data pada sub-model 

ini akan menggunakan time stamp dari tahun 2005 hingga tahun 

2019 yang sesuai dengan data asli yang telah didapatkan dari 

proses pengumpulan data. Berikut pada Gambar 4.18 adalah 

Stock and Flow Diagram (SFD)  sub-model volume kendaraan. 
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Gambar 4.18 Stock and Flow Diagram (SFD) Sub-Model Volume 

Kendaraan 

Pada sub-model volume kendaraan ini terdapat nilai stock/level 

Volume LHR (SMP) yang menunjukan nilai akumulasi dari 

volume kendaraan setiap jenis kendaraan dalam satuan jam. 

Pada stock/level terdapat sebuah rate yang memiliki nilai 

pertumbuhan volume kendaraan yang dipengaruhi oleh nilai 

pertumbuhan volume setiap kendaraan. Nilai dari Rate Satuan 

Mobil Penumpang (SMP) didapatkan dari jumlah Motorcycle 

perHour, Car perHour, Bus perHour, dan Angkot perHour yang 

dibagi dengan nilai Rate FactorSMP. Pada rate juga terdapat 

sebuah variabel yang bernama Rate FactorSMP yang 

merupakan nilai pertumbuhan volume kendaraan perjamnya 

yang dijumlahkan menjadi jumlah pertahun. Dari model Stock 

and Flow Diagram (SFD) sub-model volume kendaraan 

terdapat persamaan dari variabel yang ada dan akan dijelaskan 
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pada Tabel 4.10. Masing-masing variabel tersebut memiliki 

formulasi sendiri dan terdapat pula nilai yang sudah 

terdefinisikan dari data yang telah didapat dari proses 

pengumpulan data. 

Tabel 4.10 Formulasi dan Penjelasan Sub-Model Volume Kendaraan 

Variabel Penjelasan Formulasi Unit 

Volume 

LHR (SMP) 

Nilai 

akumulasi 

dari volume 

kendaraan 

setiap jenis 

kendaraan 

dalam satuan 

jam. 

INTEGER 

("Rate Satuan 

Mobil Penumpang 

(SMP)") 

Satuan 

Mobil 

Penum

pang  

(SMP) 

Rate 

Satuan 

Mobil 

Penumpan

g (SMP) 

pertumbuhan 

volume 

kendaraan 

yang 

dipengaruhi 

oleh nilai 

pertumbuhan 

volume 

setiap 

kendaraan. 

(Car perHour+ 

Motorcycle 

perHour+Bus 

perHour+Angkot 

perHour)/Rate 

FactorSMP 

Unit 

Kendar

aan 

Rate 

FactorSMP 

Nilai 

pertumbuhan 

volume 

kendaraan 

perjamnya. 

IF THEN 

ELSE(Time<2006, 

111 , 

IF THEN 

ELSE(Time<2007, 

381 , 

IF THEN 

ELSE(Time<2008, 

226 , 

Unit 

Kendar

aan 
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IF THEN 

ELSE(Time<2009, 

-50 , 

IF THEN 

ELSE(Time<2010, 

-835 , 

IF THEN 

ELSE(Time<2011, 

431 ,  

IF THEN 

ELSE(Time<2012, 

716 ,  

IF THEN 

ELSE(Time<2013, 

-601 , 

IF THEN 

ELSE(Time<2014, 

192 ,  

IF THEN 

ELSE(Time<2015, 

259, 

IF THEN 

ELSE(Time<2016, 

129 , 

IF THEN 

ELSE(Time<2017, 

143 , 

IF THEN 

ELSE(Time<2018, 

236 , 

IF THEN 

ELSE(Time<2019, 

247 ,RANDOM 
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NORMAL( -835, 

716 , 113 , 382, 0)) 

)) )))) )) )) )) ) 

Motorcycle 

perHour 

Jumlah 

volume 

kendaraan 

motor perjam 

Motorcycle 

ADT/Hour to Day 

Conversion 

Unit 

Kendar

aan 

Car 

perHour 

Jumlah 

volume 

kendaraan 

mobil perjam 

Car ADT/Hour to 

Day Conversion 

Unit 

Kendar

aan 

Angkot 

perHour 

Jumlah 

volume 

kendaraan 

angkot 

perjam 

Angkot ADT/Hour 

to Day Conversion 

Unit 

Kendar

aan 

Bus 

perHour 

Jumlah 

volume 

kendaraan bis 

perjam 

Bus ADT/Hour to 

Day Conversion 

Unit 

Kendar

aan 

Hour to 

Day 

Conversion 

Konversi 

kedalam 

jumlah harian 

berdasarkan 

hitungan satu 

hari 

24 Hour 

Pada sub-model ini menunjukan bahwa nilai Volume LHR 

(SMP) dipengaruhi oleh nilai rate in berupa rate satuan mobil 

penumpang (SMP) dimana nilai dari rate dipengaruhi oleh 

variabel Motorcycle perHour, Car perHour, Bus perHour,  

Angkot perHour, dan Rate FactorSMP. Time stamp yang telah 

ditentukan yaitu tahun 2005 hingga tahun 2019. Nilai setiap 

volume kendaraan akan dibagi dengan nilai dari Hour to Day 

Conversion yaitu 24, sehingga didapatkan volume kendaraan 
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per jam. Berikutnya akan dilampirkan hasil simulasi dari model 

Stock and Flow Diagram (SFD) sub-model volume kendaraan 

yang telah di running. Hasil berikut adalah gambar grafik 

Volume LHR (SMP) selama satu hari, Motorcycle perHour, Car 

perHour, Bus perHour,  dan Angkot perHour. 

 

Gambar 4.19 Kenaikan Volume Kendaraan Perhari. 

 

Gambar 4.20 Kenaikan Volume Motor Perjam 
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Gambar 4.21 Kenaikan Volume Mobil Perjam 

 

Gambar 4.22 Kenaikan Volume Angkot Perjam 
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Gambar 4.23 Kenaikan Volume Bis Perjam 

Berdasarkan hasil simulasi dari model Stock and Flow Diagram 

(SFD) sub-model volume kendaraan terdapat hasil tren jumlah 

volume kendaraan di Kota Surabaya mengalami peningkatan 

dari tahun 2005 hingga tahun 2019 dengan jumlah rata-rata 

peningkatan sebanyak 2.43% per tahun. Sedangkan untuk rata-

rata peningkatan volume motor sebanyak 2.45%, volume mobil 

2.47%, volume bus 5.36%. Pada volume kendaraan angkot 

mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebanyak 

7.33%. Hasil simulasi volume kendaraan ini akan berpengaruh 

terhadap perhitungan sub-model road capacity. Tujuan 

dibentuknya sub model volume kendaraan adalah untuk 

membandingkan keadaan suatu nilai kemacetan pada salah satu 

jalan yang ada di Surabaya yaitu dengan cara membandingan 

volume kendaraan dengan kapasitas jalan yang ada. 

4.5.4 Sub-Model Volume Road Capacity 

Sub-model ini akan menghitung kapasitas kendaraan yang bisa 

ditampung oleh jalan Ahmad Yani Surabaya. Kapasitas jalan 

perkotaan menurut MKJI pada Tahun 1997 dapat dihitung 

dengan memasukan beberapa faktor yaitu Basic Capacity (Co), 

Road width Adjustment Factor (FCW), Direction Distribution 

Adjustment (FCSP), Barriers Adjustment Factor (FCSF), dan 

City Size Adjustment Factor (FCCS) [20]. Kapasitas jalan 
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merupakan jumlah kendaraan yang dapat ditampung pada jalan 

tersebut. Volume kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut 

akan diambil dari hasil simulasi sub model volume kendaraan 

dalam satuan waktu tertentu dengan satuan kendaraan/jam atau  

kendaraan/hari yang dinyatakan dengan kata lain Lintas Harian 

Rata-rata (LHR). Volume kendaraan yang digunakan pada 

perhitungan kapasitas jalan merupakan jumlah kendaraan yang 

melewati pada ruas jalan Ahmad Yani dalam satu hari dibagi 

dengan 24 jam. 

Pada sub-model ini akan dilakukan simulasi terhadap kapasitas 

jalan Ahmad Yani Surabaya berdasarkan perhitungan yang 

disarankan oleh Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) dan 

menggunakan satuan standar jenis kendaraan yaitu Satuan 

Mobil Penumpang (SMP) [20]. Data pada sub-model ini akan 

menggunakan time stamp dari tahun 2005 hingga tahun 2019. 

Berikut pada adalah Stock and Flow Diagram (SFD)  sub-model 

road capacity.  

 

Gambar 4.24 Stock and Flow Diagram (SFD) Sub-Model Road Capacity 
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Pada sub-model road capacity ini terdapat tiga auxiliary yaitu 

Road Capacity In Ahmad Yani, Traffic Congestion, dan  Traffic 

Volume perHour. Nilai pada traffic congestion didapatkan dari 

perbandingan kapasitas jalan dengan traffic volume perhour. 

Ketika volume kendaraan melebihi batas kendaraan pada 

kapasitas jalan maka bisa disimpulkan bahwa terjadi kemacetan. 

Dari model Stock and Flow Diagram (SFD) sub-model road 

capacity terdapat persamaan dari variabel yang ada dan akan 

dijelaskan pada Tabel 4.11Tabel 4.10. Masing-masing variabel 

tersebut memiliki formulasi sendiri dan terdapat pula nilai yang 

sudah terdefinisikan dari data yang telah didapat dari proses 

pengumpulan data. 

Tabel 4.11 Formulasi dan Penjelasan Sub-Model Road Capacity 

Variabel Penjelasan Formulasi Unit 

Traffic 

Congestion 

Merupakan 

nilai atau 

persentase 

kemacetan 

Traffic Volume 

perHour/Road 

Capacity In Ahmad 

Yani 

Dmnl 

Road 

Capacity In 

Ahmad 

Yani 

Merupakan 

kapasitas 

jalan ahmad 

yani, dimana 

pada 

kapasitas ini 

berisikan 

jumlah 

kendaraan 

yang dapat 

ditampung 

jalan tersebut 

pada satuan 

jam  

"Basic Capacity 

(Co)"*"Road width 

Adjustment Factor 

(FCW)"*"Direction 

Distribution 

Adjustment 

(FCSP)"*"Barriers 

Adjustment Factor 

(FCSF)"*"City Size 

Adjustment Factor 

(FCCS)" 

Kend/ 

Jam 

Traffic 

Volume 

perHour 

Merupakan 

volume 

"Volume LHR 

(SMP)"/12 

Kend/ 

Jam 
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kendaran 

perjam  

Basic 

Capacity 

(Co) 

Merupakan 

jumlah 

kapasitas 

dasar jalan 

yang dapat 

menampung 

volume 

kendaraan 

4428 Kend/ 

Jam 

Road width 

Adjustment 

Factor 

(FCW) 

Faktor 

penyesuaian 

oleh lebar 

jalur lalu 

lintas jalan 

Ahmad Yani 

Surabaya. 

1 Meter 

Direction 

Distributio

n 

Adjustment 

(FCSP) 

Faktor 

penyesuaian 

pemisah arah 

pada jalan 

Ahmad Yani 

Surabaya. 

1 Dmnl 

Barriers 

Adjustment 

Factor 

(FCSF) 

Faktor 

penyesuaian 

oleh 

hambatan 

samping pada 

jalan Ahmad 

Yani 

Surabaya.                         

0.88 Meter 

City Size 

Adjustment 

Faktor 

penyesuaian 

oleh ukuran 

kota pada 

1 Dmnl 
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Factor 

(FCCS) 

jalan Ahmad 

Yani 

Surabaya.                       

Pada sub-model ini menunjukan bahwa nilai road capacity 

didapatkan dari perkalian antara “Co x FCw x FCsp x FCsf x 

FCcs” dengan satuan smp/kendaraan [20]. Kapasitas jalan yang 

dimiliki jalan Ahmad Yani Surabaya adalah 4.428 kend/jam 

[21]. Jalan Ahmad Yani Surabaya merupakan sebuah jalan arteri 

dengan 6 lajur yang terbagi menjadi 2 jalur dan terdiri dari 3 

lajur di setiap jalurnya [21]. Jalan Ahmad Yani memiliki lebar 

jalan 10.5 meter setiap jalurnya yang berarti 3.5 meter pada 

setiap lajurnya. Oleh karena itu menurut MKJI untuk jalan 

dengan dengan lebar 3.5 meter dan merupakan jalan satu arah 

untuk setiap jalurnya maka nilai dari FCw adalah 1.00 [20]. 

Untuk nilai FCsp adalah 1.00 karena untuk jalan dengan  3 lajur 

tak terbagi dengan lebar pemisah arah 0%  [21] oleh karena itu 

nilai dari FCsp sesuai MKJI adalah 1.00 [20]. Untuk nilai FCsf 

pada jalan Ahmad Yani memiliki nilai hambatan samping 

sebesar 1 meter [21]. Jalan Ahmad Yani termasuk kedalam jenis 

jalan 4/2 UD atau jalan dengan 4 lajur 2 arah tak terbagi  maka 

dari itu berdasarkan MKJI nilai FCsf adalah 0.88 [20]. Untuk 

nilai FCcs diambil berdasarkan jumlah populasi Kota Surabaya 

dengan jumlah 2.912.903, berdasarkan MKJI total populasi 

dengan rentang 1 hingga 3 juta populasi memiliki nilai FCcs 

sebesar 1.00 [20]. Menggunakan jalan ahmad yani karena jalan 

ini merupakan jalan arteri primer dua arah (dengan pemisah 

arah) yang menghubungkan Kota Surabaya dan Sidoarjo [22]. 

Jalan Ahmad yani merupakan jalan dengan nilai volume 

kendaraan dan Derajat Kejenuhan (DS) tertinggi di Surabaya 

[23]. 

Berikutnya pada Gambar 4.25 akan dilampirkan hasil simulasi 

dari model Stock and Flow Diagram (SFD) sub-model road 

capacity yang telah di running. Hasil berikut adalah hasil table 

time untuk melihat perbandingan yang terjadi antara Traffic 

Volume perHour, Road Capacity Ahmad Yani, dan Traffic 

Congestion. 
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Gambar 4.25 Hasil Table Time Sub Model Road Capacity 

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa jumlah 

volume kendaraan perjamnya melebihi nilai kapasitas jalan. Hal 

tersebut mengakibatkan nilai dari Derajat Kejenuhan (DS) 

meningkat yaitu mencapai nilai 1.68, dimana derajat kejenuhan 

(DS) didefinisikan sebagai rasio arus terhadap kapasitas. Nilai 

derajat kejenuhan (DS) menunjukkan apakah segmen jalan 

tersebut mempunyai masalah kapasitas atau tidak [24]. Nilai 

dari derajat kejenuhan tidak bisa memiliki nilai lebih dari 1 

(satu), yang artinya apabila nilai derajat kejenuhan mendekati 

nilai 1 maka kondisi lalu lintas sudah mendekati jenuh dan 

berakibat terjadinya kemacetan karena padatnya lalu lintas [24]. 

Dimana pada hasil simulasi didapatkan nilai dari traffic 

congestion sebesar 1.68, nilai tersebut sudah melebih nilai 1 

(satu) dimana pada jalan Ahmad Yani mengalami masalah 

terhadap kapasitas jalan maupun tingginya volume kendaraan. 

4.6 Verifikasi Model 

Setelah melakukan perancangan Stock and Flow Diagram 

(SFD), tahapan selanjutnya adalah melakukan verifikasi pada 

model. Proses verifikasi model ini dilakukan untuk memastikan 

bahwa Stock and Flow Diagram (SFD) yang telah dibuat 

terbebas dari error yang menyebabkan model tidak dapat 

dijalankan. Setelah pembuatan model berserta formulasinya 

maka akan dilakukan running terhadap model tersebut 

menggunakan Ventana Simulation (Vensim). 
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Sebelum dilakukan running terhadap model, perlu dilakukan 

beberapa penyesuaian terlebih dahulu. Salah satunya ialah 

mengatur time stamp waktu simulasi yang dijalankan. Waktu 

simulasi disesuaikan dengan data yang diperoleh pada saat 

proses pengumpulan data, baik hari, bulan, maupun tahun. 

Penjelasan ini dapat lebih mudah dipahami dengan melihat 

Gambar 4.26. 

 

Gambar 4.26 Mengatur Time Stamp Pada Base Model 

Pada saat mengatur time stamp, harus dipastikan bahwa initial 

time dan final time yang digunakan untuk melakukan simulasi 

sudah terisi. Pada Gambar 4.26 memperlihatkan bahwa model 

ini menggunakan jangka waktu dari tahun 2005 hingga tahun 

2019 dengan time step 1 dan satuan waktu per tahun. 

 

Gambar 4.27 Toolbar yang Digunakan untuk Running Model 
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Setelah melakukan pengaturan pada time stamp, langkah 

selanjutnya adalah melakukan simulasi model atau running 

model dengan menekan sebuah tombol pada toolbar yang 

bertuliskan Simulate. Pada saat melakukan simulasi, file hasil 

simulasi akan tersimpan.Pada Gambar 4.27 menunjukan 

bahwa file hasil simulasi akan disimpan dengan nama 

BaseModel. 

 

Gambar 4.28 Notifikasi Saat Akan Melakukan Simulasi 

Pada saat menekan tombol simulate pada toolbar dan sebelum 

proses running dijalankan, vensim akan menampilkan notifikasi 

konfirmasi seperti yang ditampilkan pada Gambar 4.28. Jika 

tidak terdapat kesalahan maupun notifikasi error  hal tersebut 

membuktikan bahwa base model yang telah dibangun telah 

terverifikasi. Apabila sudah terverifikasi, maka simulasi bisa 

dijalankan dengan baik. Kemudian hasil dari simulasi model 

yang telah dibuat akan ditampilkan dalam bentuk grafik dan 

tabel. 

4.7 Validasi Model 

Setelah proses verifikasi berhasil dilakukan dan tidak terdapat 

error pada model, langkah berikutnya adalah melakukan 

pengujian atau validasi terhadap model yang sudah dibuat. 

Pengujian validasi model ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah model yang dirancang telah merepresentasikan sistem 

yang telah ada saat ini [6]. Validasi model dilakukan dengan 

membandingkan kesesuaian antara data asli yang didapatkan 

dengan data hasil simulasi. Untuk dapat melakukan validasi 

model, digunakan sebuah metode yang bernama behaviour 

validity test, yaitu dengan mean comparassion dan error 
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variance comparassion. Pada saat melakukan mean 

comparassion dilakukan perbandingan nilai rata-rata data asli 

dengan data yang dihasilkan dari simulasi model. Model dapat 

dikatakan valid ketika nilai dari mean comparassion atau E1 

adalah <5% (kurang dari lima persen). Selanjutnya pada saat 

melakukan error variance comparassion dilakukan 

perbandingan nilai standar deviasi data asli dengan data yang 

dihasilkan dari simulasi model. Model dapat dikatakan valid 

ketika nilai dari error variance comparassion atau E2 adalah 

<30% (kurang dari 30 persen). Pada penelitian ini, dilakukan uji 

validitas terhadap beberapa variabel. Variabel tersebut adalah 

populasi, lalu lintas harian rata-rata pertahun, volume kendaraan 

pertahun, total private dan public transportation vehicle. 

4.7.1 Validasi Sub-Model Populasi 

Validasi ini mejelaskan tentang perkembangan jumlah populasi 

di Kota Surabaya dari tahun 2005 hingga tahun 2019. Pada 

validasi populasi akan dibandingkan antara data populasi asli 

dengan data populasi hasil simulasi. Data tersebut dapat dilihat 

pada Tabel 4.12 berikut ini. 

Tabel 4.12 Data Asli dan Data Simulasi Populasi Penduduk Indonesia 

Tahun 
Data Real Jumlah 

Populasi 

Data Simulasi 

Model Popluasi 

2005 2695676 2695676 

2006 2710688 2710943 

2007 2725783 2726162 

2008 2740962 2741487 

2009 2756226 2757001 

2010 2771575 2771992 

2011 2787009 2787512 

2012 2802402 2806062 

2013 2817796 2823746 
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2014 2833189 2840341 

2015 2848583 2856970 

2016 2864585 2874901 

2017 2880677 2892864 

2018 2896860 2910227 

2019 2912903 2926762 

Data yang ditampilkan pada Tabel 4.12 adalah data populasi 

surabaya per tahun. Hasil perhitungan uji validitas berupa mean 

comparassion dan error variance dapat dilihat pada Tabel 4.13. 

Tabel 4.13 Validasi Variabel Surabaya Total Population 

Mean 

Comparassion 

𝐸1 =  
𝑆 − 𝐴

𝐴
 

<5% 

2808176 − 2802994

2802994
 

VALID 

= 0.18% 

Error Variance 

𝐸2 =  
𝑆𝑠 − 𝑆𝑎

𝑆𝑎
 

<30% 

74355.83 − 69284.71

69284.71
 

VALID 

= 7.32% 

Pada variabel Surabaya Total Population, pengujian validitas 

menggunakan mean comparassion menghasilkan nilai E1 = 

0,18% dan pada pengujian error variance, hasil menunjukkan 

nilai E2 = 7.32%. Kedua pengujian tersebut menghasilkan nilai 

yang berada pada batas yang masih dapat diterima, variabel 

Surabaya Total Population ini dapat dikatakan valid. Gambar 

4.29 menunjukkan grafik perbandingan antara data asli dengan 

data hasil simulasi. 
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Gambar 4.29 Perbandingan Grafik Variabel Populasi 

Pada Gambar 4.29, data asli ditunjukkan oleh garis berwarna 

biru sedangkan data hasil simulasi ditunjukkan oleh garis 

berwarna oranye. Kedua data tersebut sama-sama memiliki 

grafik yang menunjukan peningkatan populasi dari tahun 2005 

hingga tahun 2019. 

4.7.2 Validasi Sub-Model Lalu Lintas Harian Rata-Rata 

(LHR) 

Validasi ini mejelaskan tentang perkembangan jumlah lalu 

lintas harian rata-rata di Kota Surabaya dari tahun 2005 hingga 

tahun 2019. Pada validasi LHR akan dibandingkan antara data 

LHR asli dengan data LHR hasil simulasi untuk setiap jenis 

kendaraan yang ada. Data tersebut dapat dilihat pada setiap tabel 

berikut ini. 

Tabel 4.14 Data Asli dan Data Simulasi LHR Motor 

TAHUN 
Data Asli LHR 

Motorcycle 

Data Simulasi 

Model 

Motorcycle 

2005 77913 77913 

2006 80081 79471 

2007 87957 86623 
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2008 95103 93552 

2009 94561 93085 

2010 80656 80054 

2011 90838 89660 

2012 104676 103109 

2013 93738 92799 

2014 93483 92614 

2015 96346 95392 

2016 98796 97299 

2017 101308 99244 

2018 104967 102221 

2019 108759 105287 

Data yang ditampilkan pada Tabel 4.14 adalah data LHR 

motorcycle yang ada di Surabaya per tahun. Hasil perhitungan 

uji validitas berupa mean comparassion dan error variance 

dapat dilihat pada Tabel 4.15. 

Tabel 4.15 Validasi Variabel Motorcycle ADT 

Mean 

Comparassion 

𝐸1 =  
𝑆 − 𝐴

𝐴
 

<5% 

92554.86 − 93945.46

93945.46
 

VALID 

= 1% 

Error Variance 

𝐸2 =  
𝑆𝑠 − 𝑆𝑎

𝑆𝑎
 

<30% 

8282.43 − 8992.30

8992.30
 

VALID 

= 8% 
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Pada variabel Motorcycle ADT, pengujian validitas 

menggunakan mean comparassion menghasilkan nilai E1 = 1% 

dan pada pengujian error variance, hasil menunjukkan nilai E2 

= 8%. Kedua pengujian tersebut menghasilkan nilai yang berada 

pada batas yang masih dapat diterima, variabel motorcycle ADT 

ini dapat dikatakan valid. Gambar 4.30 menunjukkan grafik 

perbandingan antara data asli dengan data hasil simulasi. 

 

Gambar 4.30 Perbandingan Grafik Variabel Motorcycle ADT 

Pada Gambar 4.30, data asli ditunjukkan oleh garis berwarna 

biru sedangkan data hasil simulasi ditunjukkan oleh garis 

berwarna oranye. 

Tabel 4.16 Data Asli dan Data Simulasi LHR Mobil 

Data Asli LHR Car Data Simulasi Model Car 

27064 27064 

27814 27605 

28114 27881 

28286 28048 

26946 26927 

22790 22888 
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23125 23116 

26387 26352 

23061 23190 

28250 28291 

31622 31403 

32287 32031 

32966 32671 

34926 34304 

37002 36019 

Data yang ditampilkan pada Tabel 4.16 adalah data LHR car 

yang ada di Surabaya per tahun. Hasil perhitungan uji validitas 

berupa mean comparassion dan error variance dapat dilihat 

pada Tabel 4.17. 

Tabel 4.17 Validasi Variabel Car ADT 

Mean 

Comparassion 

𝐸1 =  
𝑆 − 𝐴

𝐴
 

<5% 

28519.33 − 28709.33

28709.33
 

VALID 

= 0.66% 

Error Variance 

𝐸2 =  
𝑆𝑠 − 𝑆𝑎

𝑆𝑎
 

<30% 

3896.74 − 4144.88

4144.88
 

VALID 

= 5.99% 

Pada variabel Car ADT, pengujian validitas menggunakan 

mean comparassion menghasilkan nilai E1 = 0.66% dan pada 

pengujian error variance, hasil menunjukkan nilai E2 = 5.99%. 

Kedua pengujian tersebut menghasilkan nilai yang berada pada 
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batas yang masih dapat diterima, variabel Car ADT ini dapat 

dikatakan valid. Gambar 4.31 menunjukkan grafik 

perbandingan antara data asli dengan data hasil simulasi. 

 

Gambar 4.31 Perbandingan Grafik Variabel CarADT 

Pada Gambar 4.31, data asli ditunjukkan oleh garis berwarna 

biru sedangkan data hasil simulasi ditunjukkan oleh garis 

berwarna oranye. 

Tabel 4.18 Data Asli dan Data Simulasi LHR Angkot 

Data Asli LHR Angkot 
Data Simulasi Model 

Angkot 

4167 4167 

3875 3876 

5214 5193 

3314 3324 

4061 4055 

2104 2109 

1909 1920 

1937 1939 
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1792 1804 

1519 1534 

1396 1412 

1291 1314 

1193 1223 

1093 1126 

1002 1036 

Data yang ditampilkan pada Tabel 4.18 adalah data LHR 

angkot yang ada di Surabaya per tahun. Hasil perhitungan uji 

validitas berupa mean comparassion dan error variance dapat 

dilihat pada Tabel 4.19 

Tabel 4.19 Validasi Variabel Angkot ADT 

Mean 

Comparassion 

𝐸1 =  
𝑆 − 𝐴

𝐴
 

<5% 

2402.13 − 2391.13

2391.13
 

VALID 

= 0.46% 

Error Variance 

𝐸2 =  
𝑆𝑠 − 𝑆𝑎

𝑆𝑎
 

<30% 

1300.04 − 1312.90

1312.90
 

VALID 

= 0.98% 

Pada variabel Angkot ADT, pengujian validitas menggunakan 

mean comparassion menghasilkan nilai E1 = 0.46% dan pada 

pengujian error variance, hasil menunjukkan nilai E2 = 0.98%. 

Kedua pengujian tersebut menghasilkan nilai yang berada pada 

batas yang masih dapat diterima, variabel Angkot ADT ini dapat 

dikatakan valid. Gambar 4.32 menunjukkan grafik 

perbandingan antara data asli dengan data hasil simulasi. 



91 

 

91 

 

 

Gambar 4.32 Perbandingan Grafik Variabel Angkot ADT 

Pada Gambar 4.32, data asli ditunjukkan oleh garis berwarna 

biru sedangkan data hasil simulasi ditunjukkan oleh garis 

berwarna oranye. 

Tabel 4.20 Data Asli dan Data Simulasi LHR Bis 

Data Asli LHR Bus Data Simulasi Model Bus 

818 818 

864 867 

493 503 

500 508 

445 453 

416 426 

445 451 

500 505 

493 500 

438 446 

530 539 
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616 625 

961 975 

1098 1111 

1255 1266 

Data yang ditampilkan pada Tabel 4.20 adalah data LHR bus 

yang ada di Surabaya per tahun. Hasil perhitungan uji validitas 

berupa mean comparassion dan error variance dapat dilihat 

pada Tabel 4.21 

Tabel 4.21 Validasi Variabel Bus ADT 

Mean 

Comparassion 

𝐸1 =  
𝑆 − 𝐴

𝐴
 

<5% 

666.2 − 658.13

658.13
 

VALID 

= 1.32% 

Error Variance 

𝐸2 =  
𝑆𝑠 − 𝑆𝑎

𝑆𝑎
 

<30% 

262.98 − 262.05

262.05
 

VALID 

= 0.36% 

Pada variabel Bus ADT, pengujian validitas menggunakan 

mean comparassion menghasilkan nilai E1 = 1.32% dan pada 

pengujian error variance, hasil menunjukkan nilai E2 = 0.36%. 

Kedua pengujian tersebut menghasilkan nilai yang berada pada 

batas yang masih dapat diterima, variabel Bus ADT ini dapat 

dikatakan valid. Gambar 4.33 menunjukkan grafik 

perbandingan antara data asli dengan data hasil simulasi. 
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Gambar 4.33 Perbandingan Grafik Variabel Bus ADT 

Pada Gambar 4.33, data asli ditunjukkan oleh garis berwarna 

biru sedangkan data hasil simulasi ditunjukkan oleh garis 

berwarna oranye. 

4.7.3 Validasi Variabel Total Vehicle 

Validasi ini mejelaskan tentang perkembangan jumlah 

kendaraan pribadi dan kendaraan umum di Kota Surabaya dari 

tahun 2005 hingga tahun 2019. Pada validasi total vehicle akan 

dibandingkan antara data total vehicle asli dengan data total 

vehicle hasil simulasi. Data tersebut dapat dilihat pada beberapa 

tabel berikut ini. 

Tabel 4.22 Perbandingan Data Private Transportation 

TAHUN 

Data Asli Private 

Transpportation 

Vehicle 

Data Simulasi 

Private 

Transpportation 

Vehicle 

2005 104977 104977 

2006 107895 107076 

2007 116071 114504 
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2008 123389 121600 

2009 121507 120012 

2010 103446 102942 

2011 113963 112776 

2012 131063 129461 

2013 116799 115989 

2014 121733 120905 

2015 127968 126795 

2016 131083 129330 

2017 134274 131915 

2018 139893 136525 

2019 145761 141306 

Data yang ditampilkan pada Tabel 4.22 adalah data private 

transportation vehicle yang ada di Surabaya per tahun. Hasil 

perhitungan uji validitas berupa mean comparassion dan error 

variance dapat dilihat pada Tabel 4.23. 

Tabel 4.23 Validasi Variabel Private Transportation Vehicle 

Mean 

Comparassion 

𝐸1 =  
𝑆 − 𝐴

𝐴
 

<5% 

121074.2 − 122654.8

122654.8
 

VALID 

= 1% 

Error Variance 

𝐸2 =  
𝑆𝑠 − 𝑆𝑎

𝑆𝑎
 

<30% 

11135.4 − 12086.4

12086.4
 

VALID 

= 8% 
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Pada variabel Private Transportation Vehicle, pengujian 

validitas menggunakan mean comparassion menghasilkan nilai 

E1 = 1% dan pada pengujian error variance, hasil menunjukkan 

nilai E2 = 8%. Kedua pengujian tersebut menghasilkan nilai 

yang berada pada batas yang masih dapat diterima, variabel 

Private Transportation Vehicle ini dapat dikatakan valid. 

Gambar 4.34 menunjukkan grafik perbandingan antara data 

asli dengan data hasil simulasi. 

 

Gambar 4.34 Perbandingan Grafik Variabel Private Transportation 

Vehicle 

Pada Gambar 4.34, data asli ditunjukkan oleh garis berwarna 

biru sedangkan data hasil simulasi ditunjukkan oleh garis 

berwarna oranye. 

Tabel 4.24 Perbandingan Data Public Transportation 

Tahun 

Data Asli Public 

Transpportation 

Vehicle 

Data Model 

Simulasi Public 

Transpportation 

Vehicle 

2005 4985 4985 

2006 4739 4743 
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2007 5707 5696 

2008 3814 3832 

2009 4506 4508 

2010 2520 2535 

2011 2354 2371 

2012 2437 2444 

2013 2285 2304 

2014 1957 1980 

2015 1926 1951 

2016 1907 1939 

2017 2154 2198 

2018 2191 2237 

2019 2257 2302 

Data yang ditampilkan pada Tabel 4.24 adalah data private 

transportation vehicle yang ada di Surabaya per tahun. Hasil 

perhitungan uji validitas berupa mean comparassion dan error 

variance dapat dilihat pada Tabel 4.25. 

Tabel 4.25 Validasi Variabel Public Transportation 

Mean 

Comparassion 

𝐸1 =  
𝑆 − 𝐴

𝐴
 

<5% 

3068.33 − 3049.26

3049.26
 

VALID 

= 0.63% 

Error Variance 

𝐸2 =  
𝑆𝑠 − 𝑆𝑎

𝑆𝑎
 

1252.3 − 1265.4

1265.4
 

VALID 

= 1.03% 
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<30% 

Pada variabel Public Transportation Vehicle, pengujian 

validitas menggunakan mean comparassion menghasilkan nilai 

E1 = 0.63% dan pada pengujian error variance, hasil 

menunjukkan nilai E2 = 1.03%. Kedua pengujian tersebut 

menghasilkan nilai yang berada pada batas yang masih dapat 

diterima, variabel Public Transportation Vehicle ini dapat 

dikatakan valid. Gambar 4.35 menunjukkan grafik 

perbandingan antara data asli dengan data hasil simulasi. 

 

Gambar 4.35 Perbandingan Grafik Variabel Public Transportation 

Vehicle 

Pada Gambar 4.35, data asli ditunjukkan oleh garis berwarna 

biru sedangkan data hasil simulasi ditunjukkan oleh garis 

berwarna oranye. Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa data 

asli maupun data simulasi menunjukan bahwa jumlah public 

transportation mengalami penurunan di tahun 2009. 

4.7.4 Validasi Sub-Model Volume Kendaraan 

Validasi ini mejelaskan tentang perkembangan jumlah rata-rata 

kendaraan per jam di Kota Surabaya dari tahun 2005 hingga 

tahun 2019. Pada validasi volume kendaraan akan dibandingkan 

antara data volume kendaraan asli dengan data volume 

kendaraan hasil simulasi untuk setiap jenis kendaraan yang ada. 

Data tersebut dapat dilihat pada setiap tabel berikut ini. 
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Tabel 4.26 Perbandingan Data Motor Perjam 

TAHUN 
DATA ASLI LHR 

MOTOR/HOUR 

DATA SIMULASI 

LHR 

MOTOR/HOUR 

2005 3246 3246 

2006 3337 3311 

2007 3665 3609 

2008 3963 3898 

2009 3940 3879 

2010 3361 3336 

2011 3785 3736 

2012 4362 4296 

2013 3906 3867 

2014 3895 3859 

2015 4014 3975 

2016 4117 4054 

2017 4221 4135 

2018 4374 4259 

2019 4532 4387 

Data yang ditampilkan pada Tabel 4.26 adalah data rata-rata 

motorcycle perhour yang ada di Surabaya per tahun. Hasil 

perhitungan uji validitas berupa mean comparassion dan error 

variance dapat dilihat pada Tabel 4.27. 
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Tabel 4.27 Validasi Variabel Motorcycle perHour 

Mean 

Comparassion 

𝐸1 =  
𝑆 − 𝐴

𝐴
 

<5% 

3856.45 − 3914.39

3914.39
 

VALID 

= 1% 

Error Variance 

𝐸2 =  
𝑆𝑠 − 𝑆𝑎

𝑆𝑎
 

<30% 

345.10 − 374.67

374.67
 

VALID 

= 8% 

Pada validasi variabel Motorcycle perHour didapatkan nilai E1 

1% dan nilai E2 8%, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel 

tersebut telah valid dan memenuhi syarat dalam validasi. 

 

Gambar 4.36 Perbandingan Grafik Variabel Motor perHour 

Pada grafik pada Gambar 4.36 data asli ditunjukkan oleh garis 

berwarna biru sedangkan data hasil simulasi ditunjukkan oleh 

garis berwarna oranye. 
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Tabel 4.28 Perbandingan Data Mobil Perjam 

TAHUN 
DATA ASLI LHR 

CAR/HOUR 

DATA SIMULASI 

LHR CAR/HOUR 

2005 1128 1128 

2006 1159 1150 

2007 1171 1162 

2008 1179 1169 

2009 1123 1122 

2010 950 954 

2011 964 963 

2012 1099 1098 

2013 961 966 

2014 1177 1179 

2015 1318 1308 

2016 1345 1335 

2017 1374 1361 

2018 1455 1429 

2019 1542 1501 

Data yang ditampilkan pada Pada validasi variabel Motorcycle 

perHour didapatkan nilai E1 1% dan nilai E2 8%, sehingga 

dapat dikatakan bahwa variabel tersebut telah valid dan 

memenuhi syarat dalam validasi. 
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Gambar 4.36 Perbandingan Grafik Variabel Motor perHour 

Pada grafik pada Gambar 4.36 data asli ditunjukkan oleh garis 

berwarna biru sedangkan data hasil simulasi ditunjukkan oleh 

garis berwarna oranye. 

Tabel 4.28 adalah data rata-rata car perhour yang ada di 

Surabaya per tahun. Hasil perhitungan uji validitas berupa mean 

comparassion dan error variance dapat dilihat pada Tabel 4.29. 

Tabel 4.29 Validasi Variabel Car perHour 

Mean 

Comparassion 

𝐸1 =  
𝑆 − 𝐴

𝐴
 

<5% 

1188.30 − 1196.22

1196.22
 

VALID 

= 0.66% 

Error Variance 

𝐸2 =  
𝑆𝑠 − 𝑆𝑎

𝑆𝑎
 

<30% 

162.36 − 172.70

172.70
 

VALID 

= 5.99% 
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Tabel 4.30 Perbandingan Data Angkot Perjam 

Pada validasi variabel Mobil perHour didapatkan nilai E1 

0.66% dan nilai E2 5.99%, sehingga dapat dikatakan bahwa 

variabel tersebut telah valid dan memenuhi syarat dalam 

validasi. 

 

Gambar 4.37 Perbandingan Grafik Variabel Mobil perHour 

Pada grafik pada Gambar 4.37 data asli ditunjukkan oleh garis 

berwarna biru sedangkan data hasil simulasi ditunjukkan oleh 

garis berwarna oranye. 

Tabel 4.31 Perbandingan Data Angkot Perjam 

TAHUN 
DATA ASLI LHR 

ANGKOT/HOUR 

DATA SIMULASI 

LHR 

ANGKOT/HOUR 

2005 174 174 

2006 161 162 

2007 217 216 

2008 138 139 

2009 169 169 

2010 88 88 
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2011 80 80 

2012 81 81 

2013 75 75 

2014 63 64 

2015 58 59 

2016 54 55 

2017 50 51 

2018 46 47 

2019 42 43 

Data yang ditampilkan pada Tabel 4.30 adalah data rata-rata 

angkot perhour yang ada di Surabaya per tahun. Hasil 

perhitungan uji validitas berupa mean comparassion dan error 

variance dapat dilihat pada Tabel 4.32. 

Tabel 4.32 Validasi Variabel Angkot perHour 

Mean 

Comparassion 

𝐸1 =  
𝑆 − 𝐴

𝐴
 

<5% 

100.08 − 99.63

99.63
 

VALID 

= 0.46% 

Error Variance 

𝐸2 =  
𝑆𝑠 − 𝑆𝑎

𝑆𝑎
 

<30% 

54.18 − 54.70

54.70
 

VALID 

= 0.98% 

Pada validasi variabel Angkot perHour didapatkan nilai E1 

0.46% dan nilai E2 0.98%, sehingga dapat dikatakan bahwa 

variabel tersebut telah valid dan memenuhi syarat dalam 

validasi. 
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Gambar 4.38 Perbandingan Grafik Variabel Angkot perHour 

Pada grafik pada Gambar 4.38 data asli ditunjukkan oleh garis 

berwarna biru sedangkan data hasil simulasi ditunjukkan oleh 

garis berwarna oranye. 

Tabel 4.33 Perbandingan Data Bis Perjam 

TAHUN 
DATA ASLI LHR 

BUS/HOUR 

DATA SIMULASI 

LHR BUS/HOUR 

2005 34 34 

2006 36 36 

2007 21 21 

2008 21 21 

2009 19 19 

2010 17 18 

2011 19 19 

2012 21 21 

2013 21 21 

2014 18 19 
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2015 22 22 

2016 26 26 

2017 40 41 

2018 46 46 

2019 52 53 

Data yang ditampilkan pada Tabel 4.33 adalah data rata-rata 

bus perhour yang ada di Surabaya per tahun. Hasil perhitungan 

uji validitas berupa mean comparassion dan error variance 

dapat dilihat pada Tabel 4.34. 

Tabel 4.34 Validasi Variabel Bus perHour 

Mean 

Comparassion 

𝐸1 =  
𝑆 − 𝐴

𝐴
 

<5% 

27.75 − 27.42

27.42
 

VALID 

= 1.23% 

Error Variance 

𝐸2 =  
𝑆𝑠 − 𝑆𝑎

𝑆𝑎
 

<30% 

10.95 − 10.91

10.91
 

VALID 

= 0.36% 

Pada validasi variabel Bus perHour didapatkan nilai E1 1.23% 

dan nilai E2 0.36%, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel 

tersebut telah valid dan memenuhi syarat dalam validasi. 
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Gambar 4.39 Perbandingan Grafik Variabel Bus perHour 

Pada grafik pada Gambar 4.39 data asli ditunjukkan oleh garis 

berwarna biru sedangkan data hasil simulasi ditunjukkan oleh 

garis berwarna oranye. Setelah semua sub-model dan variabel 

telah memenuhi syarat validasi maka aktivitas selanjutntya 

adalah analisis kondisi dari base model yang telah dibuat pada 

proses pembuatan stock and flow diagram sebelumnya. 

4.8 Analisis Kondisi Base Model 

Setelah melakukan uji verifikasi dan validitas pada setiap sub-

model maupun variabel, akan dilanjutkan dengan melakukan 

analisis base model pada model Stock and Flow Diagram (SFD) 

yang telah dikembangkan. Analisis yang dilakukan bertujuan 

untuk memberikan penjelasan terkait hasil running dari setiap 

sub-model yang telah digambarkan pada base model. Pada base 

model. Berikut pada Gambar 4.40 merupakan base model yang 

telah dibangun. 
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Gambar 4.40 Base Model 
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Tabel 4.35 Penjelasan Variabel dan Formulasi Base Model 

Variabel Penjelasan Formulasi Unit 

Public 

Transporta

tion Users 

Merupakan 

jumlah 

pengguna 

transportasi 

umum. 

Public Transport 

Users Need+(-

Impact of Comfort 

BM -Impact of 

Safety BM +Impact 

of Cost BM +Impact 

of Reliability BM 

+Impact Congestion 

to PTU)*Public 

Transport Users 

Need 

People 

Public 

Transporta

tion User 

perDay 

Jumlah 

pengguna 

transportasi 

umm 

perhari. 

"Public Transport 

Users (BM)"/Year to 

Day Conversion 

People 

Impact 

Congestion 

to PTU 

Nilai impact 

dari 

kemacetan 

terhadap 

pengguna 

transportasi 

umum.  

Traffic 

Congestion*Weight 

Impact Congestion 

to PTU 

Dmnl 

Weight 

Impact 

Congestion 

to PTU 

Besarnya 

nilai 

persentase 

pengaruh 

kemacetan 

kepada 

pengguna 

transportasi 

umum. 

0.49 Percen

t 
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Public 

Transport 

Users Need 

Kebutuhan 

akan 

transportasi 

umum. 

Surabaya Total 

Population*The 

Percentage of Public 

Transport 

People 

Fullfilment 

Ratio of 

Public 

Transport 

Merupakan 

persentase 

pada 

pemenuhan 

permintaan 

akan 

transportasi 

umum. 

("Public Transport 

Users (BM)"/Public 

Transport 

Capacity)/100 

Percen

t 

Public 

Transport 

Capacity 

Merupkan 

kapasitas 

penumpang 

yang dapat 

ditampung 

oleh 

kendaraan 

umum. 

(Bus 

ADT*Maximum 

Number of Bus 

Passengers)+(Angko

t ADT*Maximum 

Number of Angkot 

Passengers) 

People 

Maximum 

Number of 

Bus 

Passengers 

Jumlah 

kapasitas 

maksimum 

dari 

kendaraan 

bis. 

67 People 

Maximum 

Number of 

Angkot 

Passengers 

Jumlah 

kapasitas 

maksimum 

dari 

kendaraan 

angkot. 

12 People 

The 

Percentage 

Persentase 

pengguna 

transportasi 

0.118 Percen

t 
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of Public 

Transport 

umum 

berdasarkan 

jumlah 

populasi 

Impact of 

Comfort 

Persentase 

pengaruh 

kenyamanan 

transportasi 

umum di 

Surabaya.  

RANDOM 

UNIFORM( 0.08, 

0.16, 0) 

Persent

ase 

Impact of 

Reliabillity 

Persentase 

pengaruh 

keandalan 

yang 

diberikan 

oleh 

transportasi 

umum di 

Surabaya. 

RANDOM 

UNIFORM(0.13, 

0.27, 0) 

Persent

ase 

Impact of 

Cost 

Persentase 

pengaruh 

tarif 

perjalanan 

saat 

menggunaka

n 

transportasi 

umum di 

Surabaya. 

RANDOM 

UNIFORM(0.1, 

0.21, 0) 

Persent

ase 

Impact of 

Safety 

Persentase 

pengaruh 

keselamatan 

saat 

menggunaka

n 

RANDOM 

UNIFORM( 0.18, 

0.36, 0) 

Persent

ase 
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transportasi 

umum di 

Surabaya. 

Nilai dari public transportation users dipengaruhi oleh variabel 

public transport users need, dimana variabel tersebut 

merupakan jumlah orang yang membutuhkan transportasi 

umum. Berdasarkan literatur yang telah dibaca didapatkan 

informasi bahwa sebanyak 11.8% dari jumlah populasi yang ada 

dikota Surabaya membutuhkan transportasi umum [18]. Public 

transport users need merupakan perkalian antara jumlah 

populasi Kota Surabaya  dengan angka 0.118 sehingga 

didapatkan jumlah orang yang membutuhkan transportasi 

umum di Kota Surabaya. 

Pada setiap impact yang ada didapatkan dari studi literatur yang 

telah dilakukan pada tahapan awal penelitian ini, dimana 

terdapat empat impact yang dapat mempengaruhi penggunaan 

transportasi umum yaitu Impact of Comfort , Impact of Safety , 

Impact of Cost, dan Impact of Reliability. Keseluruhan impact 

memiliki jumlah persentase masing-masing yang jika 

dijumlahkan memiliki nilai persentase sebanyak 100%. 

Pada variabel Fullfilment Ratio of Public Transport merupakan 

persentase atas pemenuhan kebutuhan transportais umum di 

Kota Surabaya. Variabel ini dipengaruhi oleh variabel Public 

Transport Capacity yang merupakan kapasitas dari transportasi 

umum di Kota Surabaya. Nilai dari Public Transport Capacity 

didapatkan dari jumlah kendaraan bis dan angkot yang dikalikan 

dengan kapasitas penumpang setiap kendaraan ynag didapatkan 

dari studi literatur. Kapasitas maksimal untuk bis adalah 

sebanyak 67 orang [25] dan untuk kendaraan angkot adalah 

sebanyak 12 orang [26]. 

Pada variabel Public Transportation Users didapatkan dari 

public transport users need dan ditambahkan dengan nilai setiap 

impact yang ada yaitu Impact of Comfort 16% , Impact of Safety 

36% , impact of Cost 21% dan Impact of Reliabillity 27% [16] 

Hasil dari pertambahan tersebut akan dikalikan dengan nilai 
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Public Transport Users Need. Perkalian tersebut dilakukan 

untuk membuat nilai impact yang berbentuk nilai persentase 

menjadi nilai dengan satuan orang. Sehingga pada impact of 

comfort yang memiliki nilai pengaruh sebanyak 0.16 dari Public 

Transport Users Need dapat mewakili berapa orang yang 

menggunakan transportasi umum. 

4.8.1 Analisis Base Model Populasi 

Sesuai dengan sub-model populasi yang telah dibuat, hasil 

simulasi sub model populasi ditunjukkan Gambar 4.41. 

 

Gambar 4.41 Grafik Simulasi Variabel Surabaya Total Population 

Jumlah populasi yang ada di Kota Surabaya terus mengalami 

peningkatan hal ini terlihat pada grafik Gambar 4.41 setiap 

tahunnya. Jumlah penduduk Kota Surabaya kian bertambah, 

dimulai dari tahun 2005 hingga tahun 2019. Pada tahun 2005 

jumlah penduduk Kota Surabaya hanya berada di angka 

2.695.676 penduduk, namun pada tahun 2019 terjadi 

peningkatan jumlah penduduk yaitu pada angka 2.926.762 

penduduk. 

4.8.2 Analisis Variabel Public Transport Users Need 

Sesuai dengan variabel public transport users need yang telah 

dibuat, hasil simulasi variabel Public Transport Users Need 

ditunjukkan pada Gambar 4.42. Variabel ini memberikan 

informasi mengenai jumlah orang yang membtuhkan 

transportasi umum di Kota Surabaya. Dimana variabel ini 

dipengaruhi oleh variabel total population dan variabel the 
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percentage of public transport. Berdasarkan literatur yang telah 

dibaca didapatkan informasi bahwa sebanyak 11.8% dari 

jumlah populasi yang ada di Kota Surabaya membutuhkan 

transportasi umum [18]. Public transport users need merupakan 

perkalian antara jumlah populasi Kota Surabaya  dengan angka 

0.118 sehingga didapatkan jumlah orang yang membutuhkan 

transportasi umum di Kota Surabaya. 

 

Gambar 4.42 Grafik Simulasi Variabel Public Transport Users Need 

Jumlah kebutuhkan akan transportasi umum terus meningkat 

untuk setiap tahunnya. Jumlah tersebut merupakan nilai 11.8% 

dari total populasi Surabaya [18]. Kebutuhan akan transportasi 

umum terus meningkat dengan rata-rata kenaiknya sebesar 

0.59% pertahunnya. Pada tahun 2005 kebutuhan akan 

transportasi umm adalah sebanyak 318.090 dan pada tahun 2019 

mengalami peningkatkan menjadi sebanyak 345.358. 

4.8.3 Analisis Variabel Public Transport Capacity 

Sesuai dengan sub-model populasi yang telah dibuat, hasil 

simulasi variabel Public Transport Capacity ditunjukkan 

Gambar 4.43. Variabel Public Transport Capacity merupakan 

jumlah kapasitas penumpang yang bisa ditampung oleh 

keseluruhan transportasi umum yang ada, transportasi umum  
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ini merupakan nilai akumulasi dari variabel Bus ADT dan 

variabel Angkot ADT. Kedua variabel tersebut akan 

berhubungan dengan kapasitas maksimal dari bis dan angkot. 

Kapasitas maksimal bis adalah sebanyak 67 penumpang [25] 

dan 12 penumpang pada angkot [26]. 

 

Gambar 4.43 Grafik Simulasi Variabel Public Transport Capacity 

Jumlah kapasitas transportasi umum pertahunnya menunjukan 

tren fluktuatif dengan angka kenaikan dan penurunan setiap 

tahunnya. Pada tahun 2014 kapasitas transportasi umum 

pertahunnya paling rendah yaitu dalam tahun 2014 hanya bisa 

menampung sebanyak 48.290 penumpang. Lalu pada tahun 

berikutnya terus mengalami kenaikan, pada tahun 2019 

kapasitas transportasi umum menjadi 97.254 penumpang 

pertahunnya. 

4.8.4 Analisis Variabel Fullfilment Ratio of Public Transport 

Sesuai dengan variabel Fullfilment Ratio of Public Transport 

yang telah dibuat, hasil simulasi variabel Fullfilment Ratio of 

Public Transport ditunjukkan Gambar 4.44. Variabel 

Fullfilment Ratio of Public Transport ini merupakan persentase 

pemenuhan permintaan akan transportasi umum. Nilai dari 
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variabel ini dipengaruhi oleh variabel Public Transport 

Capacity dan variabel Public Transport Users.  

 

Gambar 4.44 Grafik Simulasi Variabel Fullfilment Ratio of Public 

Transport 

Hasil persentase Fullfilment Ratio of Public Transport 

pertahunnya menunjukan tren fluktuatif dengan angka kenaikan 

dan penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 merupakan 

nilai persentase yang paling tinggi yaitu 9.72% namun masih 

dibawah 50% untuk dapat memenuhi kapasitas yang 

dibutuhkan. Setelah tahun 2015 persentase pemenuhan ratio 

mengalami penurunan hingga pada tahun 2019 nilai 

persentasenya hanya sebesar 5.43%. 

 

Gambar 4.45 Perbandingan Hasil Variabel 
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Pada Gambar 4.45 dapat dilihat bahwa pengguna transportasi 

dengan nilai pengguna sebanyak yang ditampilkan pada gambar 

melebihi jumlah kapasitas transportasi umum, maka dari itu 

nilai dari fullfilment ratio of public transport mengalami 

penurunan, mengingat jumlah public transportation users juga 

meningkat setiap tahunnya. 

4.8.5 Analisis Base Model Variabel Public Transportation 

Users 

Sesuai dengan variabel Public Transportation Users yang telah 

dibuat, hasil simulasi variabel Public Transportation Users 

ditunjukkan Gambar 4.46. Variabel Public Transportation 

Users  ini merupakan jumlah pengguna transportasi umum 

pertahunnya. Nilai dari variabel ini dipengaruhi oleh variabel 

Public Transport Users Need, variabel Impact Congestion to 

PTU, dan variabel impact yang ada. Pada variabel Public 

Transport Users Need, diasumsikan jumlah kebutuhan akan 

transportasi umum berdasarkan studi literatur adalah sebanyak 

11.8% dari jumlah populasi Kota Surabaya. Pada nilai impact 

terdapat beberapa impact yang berpengaruh terhadap Public 

Transportation Users. Variabel tersebut adalah Impact of 

Comfort 16% , Impact of Safety 36% , impact of Cost 21% dan 

Impact of Reliabillity 27% [16]. 

Nilai dari Public Transportation Users dihitung menggunakan 

persamaan yang terdapat pada Tabel 4.35 yaitu dengan rumus: 

 Public Transport Users Need + (-Impact of Comfort BM -

Impact of Safety BM +Impact of Cost BM +Impact of Reliability 

BM +Impact Congestion to PTU) * Public Transport Users 

Need. 

Nilai Public Transportation Users didapatkan dari jumlah 

Public Transport Users Need yang akan ditambahkan dengan 

setiap nilai impact yang ada yaitu Impact of Comfort 16% , 

Impact of Safety 36% , impact of Cost 21% dan Impact of 

Reliabillity 27% [16]. Hasil dari pertambahan tersebut akan 

dikalikan dengan nilai Public Transport Users Need. Perkalian 

tersebut dilakukan untuk membuat nilai impact yang berbentuk 

nilai persentase menjadi nilai dengan satuan orang. Sehingga 
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pada impact of comfort yang memiliki nilai pengaruh sebanyak 

0.16 dari Public Transport Users Need dapat mewakili berapa 

orang yang menggunakan transportasi umum. Pada penelitian 

ini diasumsikan bahwa pengguna transportasi umum didapatkan 

dari jumlah pengguna yang membutuhkan transportasi umum, 

lalu terdapat beberapa impact yang memiliki nilai persentase 

terhadap pertambahan pengguna transportasi umum. 

Berdasarkan studi literatur, nilai setiap impact dapat 

memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan jumlah pengguna 

transportasi umum.  Nilai persentase dari setiap impact tersebut 

akan dikalikan dengan Public Transport Users Need untuk 

mendapatkan  nilai dengan satuan orang berdasarkan persentase 

setiap impact yang ada. Sehingga nilai impact yang awalnya 

berbentuk persentase dapat menjadi nilai dengan satuan orang. 

Ketika nilai dari setiap impact sudah berbentuk satuan orang, 

maka akan ditambahkan dengan jumlah Public Transport Users 

Need sehingga didapatkan jumlah Public Transportation Users. 

 

Gambar 4.46 Grafik Simulasi Variabel Public Transportation Users 

(BM) 

Hasil grafik Public Transportation Users pertahunnya 

menunjukan sebuah tren fluktuatif dengan angka kenaikan dan 

penurunan setiap tahunnya. Selama jangka waktu dari tahun 

2005 hingga tahun 2019, pada tahun 2011 merupakan jumlah 

pengguna transportasi umum terbanyak yaitu sebanyak 644.241 
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orang pertahunnya. Nilai rata-rata kenaikan jumlah pengguna 

transportasi umum pertahunnya adalah 1.14%. Pada tahun 2012 

hingga tahun 2015 mengalami penurunan sebanyak 12% 

dengan rata-rata penurunan pertahunya adalah 3.12%. Pada 

tahun 2016 hingga 2019 jumlah pengguna transportasi umum 

mengalami penurunan kembali sebanyak 4%. Pada Gambar 

4.47 merupakan hasil table time variabel Public Transportation 

Users. 

 

Gambar 4.47 Table Time Jumlah Public Transportation Users 

4.8.6 Analisis Variabel Traffic Congestion 

Sesuai dengan sub-model road capacity yang telah dibuat, hasil 

simulasi variabel traffic congestion ditunjukkan Gambar 4.48. 

Variabel traffic congestion merupakan nilai kemacetan atau 

nilai Derajat Kejenuhan (DS) pada salah satu ruas jalan yang 

ada. Nilai pada traffic congestion didapatkan dari perbandingan 

kapasitas jalan dengan traffic volume perhour. Ketika volume 

kendaraan melebihi batas kendaraan pada kapasitas jalan maka 

bisa disimpulkan bahwa terjadi kemacetan. 
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Gambar 4.48 Grafik Simulasi Variabel Traffic Congestion 

Hasil grafik variabel traffic congestion pertahunnya 

menunjukan sebuah tren fluktuatif dengan angka kenaikan dan 

penurunan setiap tahunnya. Selama jangka waktu dari tahun 

2005 hingga tahun 2019, pada tahun 2017 merupakan nilai 

derajat kejenuhan (DS) tertinggi dengan nilai DS yaitu sebanyak 

1.862. Nilai rata-rata kenaikan jumlah pengguna transportasi 

umum pertahunnya adalah 1.14%. Derajat Kejenuhan (DS) 

didefinisikan sebagai rasio arus terhadap kapasitas. Nilai derajat 

kejenuhan (DS) menunjukkan apakah segmen jalan tersebut 

mempunyai masalah kapasitas atau tidak [24]. Menurut MKJI 

pada tahun 1997 nilai dari derajat kejenuhan tidak bisa memiliki 

nilai lebih dari 1 (satu), yang artinya apabila nilai derajat 

kejenuhan mendekati nilai 1 maka kondisi lalu lintas sudah 

mendekati jenuh dan berakibat terjadinya kemacetan karena 

padatnya lalu lintas [24]. Pada Gambar 4.49 merupakan hasil 

table time dari variabel traffic congestion. 
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Gambar 4.49 Table Time Nilai Derajat Kejenuhan 
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BAB V 

SKENARIO DAN ANALIS HASIL 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai proses pembuatan 

skenario beserta analisis terhadap hasil dari masing-masing 

skenario berdasarkan base model yang telah dikembangkan. 

Pengembangan skenario ini dilakukan untuk memenuhi tujuan 

dari penelitian yang dilakukan, yaitu meningkatkan penggunaan 

transportasi umum di Kota Surabaya. 

5.1 Pengembangan Skenario 

Setelah rancangan pada base model telah memenuhi syarat 

dalam verifikasi dan validasi, tahapan selanjutnya akan 

dilakukan pada penelitian ini adalah melakukan pengembangan 

skenario berdasarkan base model yang telah dirancang 

sebelumnya. Pengembangan skenario ini dilakukan untuk 

memenuhi tujuan dari penelitian yang dilakukan, yaitu 

meningkatkan pengguna transportasi umum di Kota Surabaya. 

Melakukan perancangan skenario dapat dilakukan dengan 

menambahkan variabel beserta parameternya yang memiliki 

pengaruh dominan terhadap keseluruhan base model. Langkah 

selanjutnya, dilakukan analisis terhadap dampak perubahan 

yang terjadi pada variabel lainnya yang terdapat pada base 

model. Dalam membuat skenario simulasi terdapat dua jenis 

skenariosasi, yaitu skenario struktur dan skenario parameter. 

Skenario struktur dilakukan dengan mengubah struktur model 

melalui penambahan atau pengurangan variabel, sedangkan 

skenario parameter dilakukan dengan mengubah nilai parameter 

pada suatu variabel yang dianggap memiliki pengaruh besar 

terhadap keseluruhan tujuan model. Skenario struktur dan 

skenario parameter tersebut dapat digunakan bersama-sama 

untuk memberikan hasil skenariosasi yang sesuai dengan tujuan 

utama pengembangan model. Tabel 5.1 menunjukkan beberapa 

skenario model yang dilakukan pada penelitian ini. 
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Tabel 5.1 Rencana Rancangan Skenario 

No Skenario Tujuan Skenario 

1 Skenario pengadaan 

Mass Rapid Transit 

(MRT) 

 

Meningkatkan perpindahan 

masyarakat yang 

menggunakan kendaraan 

pribadi ke kendaraan umum 

khususnya MRT. Ketika 

jumlah pengguna 

transportasi pribadi 

menurun, akan 

meningkatkan jumlah 

pengguna transportasi umum 

[18]. 

2 Skenario peningkatan 

kenyamanan 

transportasi umum. 

Dengan 

menambahkan 

variabel Improvement 

of Comfort. Meningkatkan pengguna 

transportasi umum [27]. 

 3 Skenario penurunan 

waktu Travel Time. 

Dengan 

menambahkan 

variabel Improvement 

of Reduce Travel 

Time.  

Pada Tabel 5.1, terdapat 3 skenario yang dikembangkan untuk 

memenuhi tujuan penelitian ini. Keseluruhan skenario yang 

dikembangan merupakan skenario yang berjenis skenario 

struktur yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengguna 

transportasi umum. 

 



123 

 

123 

 

5.1.1 Skenario Pengadaan Mass Rapid Transit (MRT) 

MRT adalah sistem transportasi umum perkotaan modern yang 

menggerakkan banyak orang dalam perjalanan pendek ke 

menengah [18].  Skenario pengadaan MRT dirancang untuk 

meningkatkan pengguna transportasi umum di Kota Surabaya. 

Pengadaan MRT dapat mempengaruhi perpindahan pengguna 

transportasi pribadi ke transportasi umum [18]. MRT dapat 

menampung sebanyak 100 penumpang dalam satu jamnya, 

sehingga jika terdapat 10 kendaraan MRT jumlah penumpang 

yang bisa ditampung adalah sebanyak 1.000 penumpang per 

jamnya [28]. Berdasarkan analisis kondisi base model, maka 

akan dilakukan pengembangan model public transportation 

users untuk dapat meningkatkan pengguna transportasi umum 

di Kota Surabaya. 

 

Gambar 5. 1 Variabel Public Transportation Users Sebelum Skenario 

Pengadaan MRT 

Variabel public transportation users memiliki empat impact 

yang memiliki jumlah persentase keseluruhan 100% yaitu 

impact of comfort, impact of safety, impact off cost, dan impact 

of reliability [16]. Oleh karena itu pada skenario ini akan 

ditambahkan sebuah impact dari pengadaan Mass Rapid Transit 
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(MRT) dengan harapan dapat meningkatkan pengguna 

transportasi umum di Kota Surabaya. 

 

Gambar 5.2 Pengembangan Model Skenario Penerapan MRT 

Pada Gambar 5.2 merupakan model yang dikembangkan dari 

skenario penerapan Mass Rapid Transit (MRT). Pada model ini 

akan dicari nilai persentase dari perpindahan pengguna 

transportasi pribadi seperti sepeda motor dan mobil pribadi ke 

transportasi umum khususnya Mass Rapid Transit (MRT). 

Pertama dilakukan pencarian jumlah pengguna transportasi 

pribadi dari nilai total kendaraan yang ada. Terdapat sebanyak 

43% dari total keseluruhan kendaraan yang ada adalah 

pengguna yang menggunakan transportasi pribadi [18].  Untuk 

mendapatkan nilai Private Transportation Users, dilakukan 

perkalian antara Percentage Private Transportation Users 

dengan Total Vehicle. Sehingga didapatkan nilai pengguna 

transportasi pribadi per harinya. Setelah itu dilakukan konversi 

jumlah pengguna transportasi per hari menjadi jumlah 

pengguna transportasi per jam, dengan cara melakukan 

pembagian antara Private Transportation Users  dengan Day to 

Hour Conversion yaitu 24 (jumlah jam dalam satu hari). Ketika 
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jumlah transportasi pribadi per jam sudah didapatkan, langkah 

selanjutnya adalah mencari nilai persentase dari perpindahan 

pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum yaitu MRT. 

Berdasarkan perhitungan kapasitas MRT, didapatkan jumlah 

kapasitas MRT sebanyak 1.000 penumpang per jam. Kapasitas 

maksimum MRT adalah 1.000 penumpang per jam, maka 

kapasitas penyerapan maksimum MRT akan dapat mengurangi 

penggunaan mobil pribadi dengan melakukan formulasi 

pembagian MRT Capacity perHour dibagi dengan  Private 

Transportation Users perHour.  

 

Gambar 5.3 Persentase Perpindahan Transportasi 

Pada Gambar 5.3 merupakan hasil simulasi yang menunjukan 

angkan persentase dari perpindahan pengguna transportasi 

pribadi ke transportasi MRT. Pada grafik terlihat model 

memiliki tren yang menurun, hal itu saya asumsikan karena 

pada awal tahun 2005 hingga tahun 2010 persentase kendaraan 

pribadi mengalami penurunan sebesar 40% hingga 50%. Pada 

tahun berikutnya persentase perpindahan akan berkurang dan 

hanya memiliki nilai sebesar 30% hingga 40% , hal ini saya 

asumsikan karena sudah banyak pengguna transportasi pribadi 

yang beralih menggunakan MRT khususnya pada tahun 2025 

keatas. Berikut pada Tabel 5.2 merupakan formulasi yang 
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digunakan pada setiap variabel pengembangan skenario 

penerapan MRT. 

Tabel 5.2 Formulasi Pengembangan Skenario MRT 

Variabel Formulasi Satuan 

Change to MRT 

(SCN) 

MRT Capacity 

perHour/Private 

Transportation Users 

Per Hour 

Percent 

MRT Capacity 

perHour 

Maximum MRT 

Capacity*MRT 

Vehicle per Train 

Unit/Hour 

MRT Vehicle per 

Train 

100 Unit 

Maximum MRT 

Capacity 

10 Unit 

Private 

Transportation 

Users Per Hour 

Private 

Transportation 

Users/Day to Hour 

Conversion 

Unit/Hour 

Private 

Transportation 

Users 

Percentage Private 

Transportation 

Users*Total Vehicle 

People 

Percentage Private 

Transportation 

Users 

0.43 Percent 

Day to Hour 

Conversion 

24 Hour 

Setelah mendapatkan nilai persentase tersebut, akan dilakukan 

uji coba penerapan skenario terhadap sub model lalu lintas 

harian rata-rata untuk melihat apakah akan terjadi penurunan 

jumlah private transportation vehicle atau tidak. Proses ini 

hanya sebagai pembuktian bahwa skenario penerapan MRT 
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dapat menurunkan jumlah kendaraan pribadi khususnya 

kendaraan mobil dan sepeda motor. 

 

Gambar 5.4 Penerapan Skenario Pada Sub Model LHR 

Pada saat uji coba dilakukan, skenario perpindahan ini akan 

mempengaruhi nilai rate untuk jenis kendaraan sepeda motor 

dan mobil, karena kedua jenis kendaraan tersebut merupakan 

katagori private transportation vehicle. Berikut pada Tabel 5.3 

merupakan formulasi yang digunakan untuk melihat apakah 

terjadi penurunan jumlah kendaraan pribadi dengan 

menyambungkan skenari pada setiap rate yang digunakan pada 

sub model LHR. 

Tabel 5.3 Formulasi Rate Pada Sub Model LHR 

Variabel Formulasi Satuan 

Motorcycle Rate IF THEN ELSE( 

Time>2018, 

(Motorcycle 

ADT*Motorcyle 

Average Daily 

Traffic)*"Change to 

MRT (SCN)", 

Motorcycle 

Unit 
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ADT*Motorcyle 

Average Daily Traffic) 

Car Rate IF THEN ELSE( 

Time>2018, (Car 

ADT*Car Average 

Daily 

Traffic)*"Change to 

MRT (SCN)", Car 

ADT*Car Average 

Daily Traffic) 

Unit 

Jumlan pertumbuhan kendaraan mobil dan sepeda motor akan 

dipengaruhi dengan nilai persentase skenario penerapan MRT 

ini, jumlah kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor 

akan dikalikan dengan variabel Change to MRT (SCN). Setelah 

melakukan formulasi, maka akan dilanjutkan dengan proses 

simulasi dengan melakukan running terhadap model. Berikut 

merupakan hasil simulasi yang dilakukan terhadap jumlah ADT 

Motorcycle dan ADT Car. 

 

Gambar 5.5 Perbandingan Grafik Motorcycle ADT 
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Pada Gambar 5.5 merupakan perbandingan antara nilai 

Motorcycle ADT saat sebelum dan sesudah skenario. Garis 

berwarna biru merupakan hasil running dari base model, 

sedangkan garis berwarna merah merupakan hasil running 

menggunakan skenario model. Berdasarkan hasil garis tersebut 

secara keseluruhan, terlihat bahwa garis berwarna merah 

memiliki posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan garis 

berwarna biru. Hal tersebut membuktikan bahwa penerapan 

MRT dapat menurunkan jumlah Motorcycle ADT, dengan nilai 

selisih antara base model dengan skenario adalah sebanyak 

27.140 sepeda motor, yaitu dengan rata-rata persentase 

penurunan sebanyak 2%. 

 

Gambar 5.6 Perbandingan Grafik Car ADT 

Pada Gambar 5.6 merupakan perbandingan antara nilai Car 

ADT saat sebelum dan sesudah skenario. Garis berwarna biru 

merupakan hasil running dari base model, sedangkan garis 

berwarna merah merupakan hasil running menggunakan 

skenario model. Berdasarkan hasil garis tersebut secara 

keseluruhan, terlihat bahwa garis berwarna merah memiliki 

posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan garis berwarna 

biru. Hal tersebut membuktikan bahwa penerapan MRT dapat 

menurunkan jumlah Car ADT, dengan nilai selisih antara base 
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model dengan skenario adalah sebanyak 41.837 mobil pribadi, 

yaitu dengan rata-rata persentase penurunan sebanyak 9%. 

Setelah dilakukan percobaan terhadap sub model LHR, ternyata 

skenario penerapan MRT dapat menurunkan jumlah kendaraan 

mobil dan sepeda motor yang juga memberikan dampak 

terhadap menurunya jumlah kendaraan transportasi pribadi 

(private transportation vehicle). 

Skenario penerapan MRT ini memiliki dampak untuk dapat 

meningkatkan pengguna transportasi umum di Kota Surabaya. 

Pada Gambar 5.7 merupakan rancangan skenario model yang 

dilakukan untuk meningkatkan jumlah pengguna transportasi 

umum di Kota Surabaya. 

 

Gambar 5.7 Penerapan Skenario Pada Variabel Public Transportation 

Users 

Ketika skenario itu diterapkan pada variabel Public 

Transportation Users persentase yang dihasilkan merupakan 

persentase perpindahan pengguna kendaraan pribadi yang 

beralih menggunakan MRT. Hal tersebut dapat diartikan bahwa 

nilai pengguna transportasi umum dapat meningkat karena telah 

terjadi penurunan jumlah kendaraan pribadi. Pada Tabel 5.4 

merupakan perkembangan formulasi pada variabel Public 

Transportation Users untuk melihat pengaruh perpindahan 
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kendaraan pribadi terhadap peningkatan pengguna trasportasi 

umum. 
Tabel 5.4 Formulasi Skenario Pada Variabel Public Transportation 

Users 

Variabel Formulasi Satuan 

Public 

Transportation 

Users 

Public Transport 

Need+(-Impact of 

Comfort BM -Impact 

of Safety BM 

+Impact of Cost BM 

+Impact of Reliability 

BM +Impact 

Congestion to 

PTU)*Public 

Transport Need*IF 

THEN ELSE( 

Time>2018, 

(1+"Change to MRT 

(SCN)"), 1) 

People 

Nilai Public Transportation Users didapatkan dari jumlah 

Public Transport Users Need dan ditambahkan dengan nilai 

setiap impact yang ada yaitu Impact of Comfort 16% , Impact of 

Safety 36% , impact of Cost 21% dan Impact of Reliabillity 27% 

[16] dikalikan dengan nilai Public Transport Users Need. Pada 

skenario akan ditambahkan dengan perkalian dengan variabel 

Change to MRT (SCN), Perkalian tersebut dilakukan untuk 

membuat nilai impact yang berbentuk nilai persentase menjadi 

nilai dengan satuan orang. Perkalian tersebut dapat mewakili 

berapa orang yang menggunakan transportasi umum 

berdasarkan skenario penerapan MRT. Pada gambar merupakan 

hasil running terhadap base model yang telah dilakukan 

skenario penerapan MRT untuk meningkatkan pengguna 

transportasi umum di Kota Surabaya.  
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Gambar 5.8 Grafik Perbandingan Peningkatan Pengguna Transportasi 

Umum Pada Skenario Penerapan MRT 

Pada Gambar 5.8, garis berwarna biru merupakan hasil running 

dari base model, sedangkan garis berwarna merah merupakan 

hasil running menggunakan skenario model. Berdasarkan hasil 

garis tersebut secara keseluruhan, terlihat bahwa garis berwarna 

merah memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

garis berwarna biru. Walaupun pada beberapa tahun terlihat 

bahwa garis berwarna merah mengalami penurunan, tetapi nilai 

dari garis merah tetap lebih tinggi dibandingkan garis biru. 

Untuk lebih jelasnya, perbandingan hasil running antara base 

model dengan model skenario dapat dilihat pada Tabel 5.5. 

Tabel 5.5 Perbandingan Jumlah Pengguna Transportasi Umum Pada 

Skenario Penerapan MRT 

Tahun Base Model Skenario 

2005 566505 566505 

2006 582398 582398 

2007 520978 520978 

2008 574960 574960 

2009 603462 603462 
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2010 580249 580249 

2011 644241 644241 

2012 592406 592406 

2013 591912 591912 

2014 572244 572244 

2015 566425 566425 

2016 619206 619206 

2017 620715 620715 

2018 610637 610637 

2019 594925 691839 

2020 585040 674253 

2021 620702 722855 

2022 593066 683291 

2023 648055 760376 

2024 696720 823527 

2025 637919 744345 

2026 584482 669481 

2027 672831 793969 

2028 670566 790856 

2029 690270 810835 

2030 709022 830772 

TOTAL 15.949.934  17.242.736 

Tabel 5.5 menampilkan perbandingan antara hasil base model 

dengan model skenario. Jangka waktu yang digunakan untuk 

melakukan skenario adalah sebanyak total 25 tahun, dengan 

tahun 2019 hingga tahun 2030 yang merupakan tahun 

perbandingan. Terlihat bahwa pada model skenario memiliki 

jumlah pengguna transportasi umum lebih banyak dibandingkan 

dengan base model. Selisih jumlah pengguna transportasi umum 

selama 25 tahun antara skenario dengan base model adalah 

sebanyak 1.292.802 pengguna transportasi umum. 
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5.1.2 Skenario Peningkatan Kenyamanan Transportasi 

Umum. 

Kenyamanan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi 

penggunaan transportasi umum. Kenyamanan sendiri memiliki 

nilai pengaruh sebesar 5% terhadap penambahan jumlah 

pengguna transportasi umum [27]. Faktor kenyamanan sendiri 

memiliki beberapa sub-faktor yang dapat mempengaruhi nilai 

kenyamanan itu sendiri seperti: 

A. Reduction in Overcrowding atau pengurangan terhadap 

kepadatan yang terjadi didalam transportasi umum. Sub 

faktor ini juga memiliki pengaruh positif terhadap 

waktu tunggu , keamanan, dan reliability (keandalan) 

[27]. Sub faktor ini dapat ditingkatkan dengan bila 

tersedianya ruang berdiri yang nyaman, tersedianya 

ruang tempat duduk didalam transportasi umum. 

B. Public Transportation Integration adalah sebuah sub 

faktor yang membahas mengenai integrasi 

infrastruktur, tarif perjalanan, dan informasi. Jika hal-

hal tersebut dapat ditingkatkan, maka nilai kenyamanan 

dapat ditingkatkan juga. 

C. Availability of AC Buses dimana pada setiap 

transportasi umum harus memiliki sebuah mesin 

pendingin dan ventilasi yang nyaman sehingga dapat 

meningkatkan nilai kenyamanan. Suhu yang baik untuk 

transportasi umum adalah sebesar 22,4–30,1 ° C [29]. 

D. Separate Lane(s) for Buses dimana Jalur bus yang 

terpisah atau memiliki jalur sendiri akan meningkatkan 

tingkat kenyamanan dan  mengurangi ketidaknyamanan 

yang disebabkan karena waktu perjalanan yang 

Panjang. 

Keempat sub faktor tersebut dapat meningkatkan kenyamanan 

pada saat menggunakan transportasi umum. Keempat sub-

faktor ini saya asumsikan memiliki nilai persentase yang sama 

rata karena terbatasanya data yang dimiliki pada saat pemodelan 

berlangsung. Keempat sub-faktor ini memiliki nilai persentase 

yaitu masing-masing sebesar 0.0125, sehingga didapatkan total 

keseluruhan sub-faktor terhadap impact of comfort adalah 
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sebanyak 5%.  Berdasarkan analisis kondisi base model, maka 

akan dilakukan pengembangan model public transportation 

users untuk dapat meningkatkan pengguna transportasi umum 

di Kota Surabaya. 

 

Gambar 5.9Variabel Public Transportation Users Sebelum Skenario 

Peningkatan Kenyamanan 

Variabel public transportation users memiliki empat impact 

yang memiliki jumlah persentase keseluruhan 100% yaitu 

impact of comfort 16% , impact of safety 36%, impact off cost 

21%, dan impact of reliability 27% [16]. Berdasarkan hasil studi 

literatur yang dilakukan, ditemukan informasi bahwa nilai dari 

comfort memiliki nilai negatif yang dapat dinaikan dengan 

melakukan pembuatan sub faktor yang sudah dijelaskan 

sebelumnya. Selanjutnya, pada Gambar 5.10 merupakan 

rancangan skenario model yang dilakukan untuk meningkatkan 

jumlah pengguna transportasi umum di Kota Surabaya. Pada 

Gambar 5. 11 merupakan perkembangan model variabel 

Impact of Comfort Improvement. 
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Gambar 5.10 Skenario Peningkatan Kenyamanan Pada Variabel Public 

Transportation Users  

Pada base model yang telah dijelaskan sebelumnya, digunakan 

variabel public transportation users yang merupakan jumlah 

pengguna transportasi umum di Kota Surabaya pertahunnya. 

Untuk melakukan peningkatan terhadap jumlah pengguna 

transportasi umum, dibuatlah variabel bernama Improvement of 

Comfort yang akan dilakukan pengembangan sub model 

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi nilai Improvement 

of Comfort. 

 

Gambar 5. 11 Sub Model Faktor Improvement of Comfort 
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lalu dilakukan formulasi yang kemudian dilakukan simulasi 

model. Tabel 5.6 memuat formulasi dari variabel skenario 

Improvement of Comfort yang digunakan untuk melakukan 

skenario model. 

Tabel 5.6 Formulasi Skenario Improvement of Comfort 

Variabel Formulasi Satuan 

Impact of Comfort 

Improvement 

1+"Improvement of 

Comfort (SCN)" 

Percent 

Improvement of 

Comfort (SCN) 

Availability of AC 

Buses+Public 

Transportation 

Integration+Reduction in 

Overcrowding+Separate 

Lanes for Bus 

Percent 

Public Transport 

Users (SCN) 

Public Transport Need+(-

Impact of Comfort BM -

Impact of Safety BM 

+Impact of Cost BM 

+Impact of Reliability 

BM +Impact Congestion 

to PTU)*Public Transport 

Need *IF THEN ELSE( 

Time>2018, Impact of 

Comfort Improvement, 1) 

Percent 

Availability of AC 

Buses 

0.0125 Percent 

Reduction in 

Overcrowding 

0.0125 Percent 

Separate Lanes for 

Bus 

0.0125 Percent 

Public 

Transportation 

Integration 

0.0125 Percent 
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Seperti yang terlihat pada Tabel 5.6, variabel Improvement of 

Comfort memiliki nilai persentase sebesar 5% yang didapatkan 

dari penjumlahan impact Availability of AC Buses, Reduction in 

Overcrowding, Separate Lanes for Bus, dan Public 

Transportation Integration yang masing-masing memiliki nilai 

pengaruh sebesar 0.0125. Angka ini merupakan nilai dampak 

dari peningkatan nilai kenyamanan atau comfort. Nilai tersebut 

didapatkan berdasarkan hasil studi literatur. Pada studi literatur 

pada sebuah paper penelitian di Kota Chicago mengatakan 

bahwa dampak dari peningkatan kenyamanan adalah sebesar 

5% untuk penambahan pengguna transportasi umum [16]. Pada 

variabel Public Transport Users didapatkan dari jumlah Public 

Transport Users Need dan ditambahkan dengan nilai setiap 

impact yang ada yaitu Impact of Comfort 16% , Impact of Safety 

36% , impact of Cost 21% dan Impact of Reliabillity 27% [16] 

dikalikan dengan nilai Public Transport Users Need.  

Pada skenario akan ditambahkan dengan perkalian dengan 

variabel Impact of Comfort Improvement, perkalian tersebut 

dilakukan untuk membuat nilai Impact of Comfort Improvement  

yang berbentuk persentase menjadi nilai dengan satuan orang. 

Sehingga nilai Impact of Comfort Improvement dapat mewakili 

berapa orang yang menggunakan transportasi umum 

berdasarkan skenario peningkatan kenyamanan.  Pada Gambar 

5.12 menampilkan grafik perbandingan antara public 

transportation users saat menggunakan formulasi pada base 

model dengan ketika menggunakan formulasi skenario model. 
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Gambar 5.12 Grafik Perbandingan Peningkatan Pengguna Transportasi 

Umum Pada Skenario 

Garis berwarna merah merupakan hasil running dari base 

model, sedangkan garis berwarna biru merupakan hasil running 

menggunakan skenario model. Berdasarkan hasil garis tersebut 

secara keseluruhan, terlihat bahwa garis berwarna biru memiliki 

posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan garis berwarna 

merah. Walaupun pada beberapa tahun terlihat bahwa garis 

berwarna biru mengalami penurunan, tetapi nilai dari garis biru 

tetap lebih tinggi dibandingkan garis merah. Untuk lebih 

jelasnya, perbandingan hasil running antara base model dengan 

model skenario dapat dilihat pada Tabel 5.7. 

Tabel 5.7 Perbandingan Jumlah Pengguna Transportasi Umum Pada 

Skenario 

Tahun Base Model Skenario 

2005 566505 566505 

2006 582398 582398 

2007 520978 520978 
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2008 574960 574960 

2009 603462 603462 

2010 580249 580249 

2011 644241 644241 

2012 592406 592406 

2013 591912 591912 

2014 572244 572244 

2015 566425 566425 

2016 619206 619206 

2017 620715 620715 

2018 610637 610637 

2019 594925 607393 

2020 585040 596901 

2021 620702 634250 

2022 593066 605121 

2023 648055 662750 

2024 696720 713742 

2025 637919 651889 

2026 584482 595672 

2027 672831 688330 

2028 670566 685848 

2029 690270 706433 

2030 709022 726021 

TOTAL 15.949.934 16.120.688 

Pada Tabel 5.7 menampilkan perbandingan antara hasil base 

model dengan model skenario. Jangka waktu yang digunakan 

untuk melakukan skenario adalah sebanyak total 25 tahun, 

dengan tahun 2019 hingga tahun 2030 yang merupakan tahun 

perbandingan. Terlihat bahwa pada model skenario memiliki 

jumlah pengguna transportasi umum lebih banyak dibandingkan 

dengan base model. Selisih jumlah pengguna transportasi umum 
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selama 25 tahun antara skenario dengan base model adalah 

sebanyak 170.754 pengguna transportasi umum. 

5.1.3 Skenario Penurunan Waktu Travel Time. 

Travel Time atau durasi waktu perjalanan menggunakan 

transportasi umum merupakan faktor yang dapat mempengaruhi 

menikatnya penggunaan transportasi umum. Ketika waktu 

perjalanan lebih cepat atau lebih rendah maka akan memberikan 

dampak penambahan pengguna transportasi umum [27]. Travel 

Time juga memiliki pengaruh terhadap nilai kenyamanan, ketika 

pengguna transportasi umum merasa lebih cepat saat 

menggunakan transportasi umum tersebut akan berdampak pada 

nilai kenyamanan [16]. Kenyamanan sendiri memiliki nilai 

pengaruh sebesar 22% terhadap penambahan jumlah pengguna 

transportasi umum [27]. Terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi nilai Travel Time seperti: 

A. Waiting Time, yang merupakan waktu tunggu 

keberangkatan dari kendaraan umum. Ketika waktu 

tunggu meningkat maka pengguna akan merasa tidak 

nyaman karena dianggap kehilangan waktu [30].  

B. Dwelling Time, didefiniskan sebagai total waktu 

kendaraan umum berhenti untuk menurunkan dan 

menaikan penumpang [27]. 

C. Access and Egres Time, Lama waktu yang diperlukan 

saat pengguna memasuki ataupun keluar dari  

kendaraan umum [27]. 

Ketiga sub faktor tersebut dapat meningkatkan kenyamanan 

dengan cara menurunkan travel time pada saat menggunakan 

transportasi umum. Berdasarkan analisis kondisi base model, 

maka akan dilakukan pengembangan model public 

transportation users untuk dapat meningkatkan pengguna 

transportasi umum di Kota Surabaya. Berdasarkan analisis 

kondisi base model, maka akan dilakukan pengembangan 

model public transportation users dengan melakukan 

improvement terhadap nilai travel time  untuk dapat 

meningkatkan pengguna transportasi umum di Kota Surabaya. 

Pada Gambar 5. 13 merupakan variabel public transportation 
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users sebelum dilakukan skenariosasi Improvement of Reduce 

Travel Time. 

 

Gambar 5. 13 Variabel Public Transportation Users Sebelum Skenario 

Reduce Travel Time 

Variabel public transportation users memiliki empat impact 

yang memiliki jumlah persentase keseluruhan 100% [16]. 

Berdasarkan hasil studi literatur yang dilakukan, ditemukan 

informasi bahwa nilai dari comfort memiliki nilai negatif yang 

dapat dinaikan dengan melakukan pembuatan sub model dari 

beberapa sub faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya. 

Selanjutnya, pada Gambar 5.14 merupakan rancangan skenario 

model yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah pengguna 

transportasi umum di Kota Surabaya. 
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Gambar 5.14 Skenario Reduce Travel Time Pada Variabel Public 

Transportation Users 

Pada base model yang telah dijelaskan sebelumnya, digunakan 

variabel public transportation users yang merupakan jumlah 

pengguna transportasi umum di Kota Surabaya pertahunnya. 

Untuk melakukan peningkatan terhadap jumlah pengguna 

transportasi umum, dibuatlah variabel bernama Improvement of 

Reduce Travel Time yang akan dilakukan pengembangan sub 

model terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi nilai Impact 

Recude Time Travel Improvement. Pada Gambar 5.15 

merupakan perkembangan model variabel nilai Impact Recude 

Time Travel Improvement. 
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Gambar 5.15 Sub Model Faktor Improvement of Reduce Travel Time 

Setelah perkembangan model lalu dilakukan, selanjutnya akan 

dilakukan formulasi yang kemudian dilakukan simulasi model. 

Tabel 5.8 memuat formulasi dari variabel yang bernama 

Improvement of Reduce Travel Time yang digunakan untuk 

melakukan skenario model. 

Tabel 5.8 Formulasi Skenario Improvement of Reduce Travel Time 

Variabel Formulasi Satuan 

Improvement of 

Reduce Travel Time 

Waiting 

Time+Dwelling 

Time+Access and 

Egress Time 

Percent 

Impact Recude 

Time Travel 

Improvement 

1+"Improvement of 

Reduce Travel Time 

(SCN)" 

Percent 

Waiting Time 0.12 Percent 

Dwelling Time 0.08 Percent 

Access and Egress 

Time 

0.02 Percent 

Seperti yang terlihat pada Tabel 5.8, variabel Improvement of 

Reduce Travel Time memiliki nilai persentase sebesar 22% [16] 

yang didapatkan dari penjumlahan Waiting Time, Dwelling 

Time, dan Access and Egress Time yang memiliki nilai 

pengaruh sesuai dengan Tabel 5.8 . Angka ini merupakan nilai 
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dampak yang dapat mempengaruhi travel time, ketika setiap 

time memiliki nilai yang tinggi maka nilai dari travel time akan 

meningkat. Namun peningkatan nilai travel time dapat 

menurunkan nilai kenyamanan atau comfort. Nilai tersebut 

didapatkan berdasarkan hasil studi literatur. Pada studi literatur 

pada sebuah paper penelitian di Kota Delhi, mengatakan bahwa 

dampak dari penurunan travel time terhadap pengguna 

transportasi umum adalah sebesar 22% untuk penambahan 

pengguna transportasi umum [16]. Pada skenario akan 

ditambahkan dengan perkalian dengan variabel Impact Reduce 

Time Travel Improvement, perkalian tersebut dilakukan untuk 

membuat nilai Impact Reduce Time Travel Improvement yang 

berbentuk persentase menjadi nilai dengan satuan orang. 

Sehingga nilai Impact Reduce Time Travel Improvement dapat 

mewakili berapa orang yang menggunakan transportasi umum 

berdasarkan skenario penurunan travel time. Pada Gambar 

5.16 menampilkan grafik perbandingan antara public 

transportation users saat menggunakan formulasi pada base 

model dengan ketika menggunakan formulasi skenario model. 

 

Gambar 5.16 Grafik Perbandingan Peningkatan Pengguna Transportasi 

Umum Pada Skenario Reduce Travel Time 
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Garis berwarna merah merupakan hasil running dari base 

model, sedangkan garis berwarna biru merupakan hasil running 

menggunakan skenario model. Berdasarkan hasil garis tersebut 

secara keseluruhan, terlihat bahwa garis berwarna biru memiliki 

posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan garis berwarna 

merah. Walaupun pada beberapa tahun terlihat bahwa garis 

berwarna biru mengalami penurunan, tetapi nilai dari garis biru 

tetap lebih tinggi dibandingkan garis merah. Untuk lebih 

jelasnya, perbandingan hasil running antara base model dengan 

model skenario dapat dilihat pada Tabel 5.9. 

Tabel 5.9 Perbandingan Jumlah Pengguna Transportasi Umum Pada 

Skenario Reduce Travel time 

Tahun Base Model Skenario 

2005 566505 566505 

2006 582398 582398 

2007 520978 520978 

2008 574960 574960 

2009 603462 603462 

2010 580249 580249 

2011 644241 644241 

2012 592406 592406 

2013 591912 591912 

2014 572244 572244 

2015 566425 566425 

2016 619206 619206 

2017 620715 620715 

2018 610637 610637 

2019 594925 649783 

2020 585040 637228 

2021 620702 680315 

2022 593066 646108 

2023 648055 712714 
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2024 696720 771617 

2025 637919 699390 

2026 584482 633718 

2027 672831 741028 

2028 670566 737809 

2029 690270 761387 

2030 709022 783817 

TOTAL 15.949.934 16.701.253 

Tabel 5.9 menampilkan perbandingan antara hasil base model 

dengan model skenario. Jangka waktu yang digunakan untuk 

melakukan skenario adalah total sebanyak 25 tahun, dengan 

tahun 2019 hingga tahun 2030 yang merupakan tahun 

perbandingan. Terlihat bahwa pada model skenario memiliki 

jumlah pengguna transportasi umum lebih banyak dibandingkan 

dengan base model. Selisih jumlah pengguna transportasi umum 

selama 25 tahun antara skenario dengan base model adalah 

sebanyak 751.318 pengguna transportasi umum. 

5.2 Analisis Hasil 

Pada bagian analisis hasil ini akan dilakukan analisis hasil dari 

masing-masing skenario yang telah dilakukan. Analisis hasil ini 

dilakukan untuk mengetahui skenario manakah yang memiliki 

pengaruh paling signifikan terhadap tujuan penelitian, yaitu 

meningkatkan penggunaan transportasi umum di Kota 

Surabaya. 

5.2.1 Analisis Skenario Pengadaan Mass Rapid Transit 

(MRT) 

Skenario ini dilakukan dengan mengembangkan model dari 

penerapan Mass Rapid Transit (MRT). Pada model ini akan 

dicari nilai persentase dari perpindahan pengguna transportasi 

pribadi seperti sepeda motor dan mobil pribadi ke transportasi 

umum khususnya Mass Rapid Transit (MRT). Setelah 

mendapatkan nilai persentase perpindahan, maka akan 

dilakukan penerapan skenario terhadap sub model lalu lintas 

harian rata-rata untuk melihat penurunan jumlah private 
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transportation vehicle.Pada Gambar 5.17 dan Gambar 5.18 

menampilkan penurunan yang terjadi dari jumlah motorcycle 

ADT dan car ADT. Hal tersebut terjadi karena diasumsikan 

sudah terjadi perpindahan dari pengguna transportasi pribadi ke 

transportasi umum khususnya Mass Rapid Transit (MRT). 

 

Gambar 5.17 Analisis Perbandingan Grafik Motorcycle ADT 

 

Gambar 5.18 Analisis Perbandingan Grafik Car ADT 
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Skenario penerapan Mass Rapid Transit (MRT) ini memiliki 

pengaruh penurunan jumlah transportasi pribadi khususnya 

motor dan mobil, hal ini dikarenakan terjadinya perpindahan 

pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan MRT. Pada Gambar 

5.19 menampilkan peningkatan yang terjadi dari jumlah 

pengguna transportasi umum. Hal tersebut terjadi karena 

diasumsikan sudah terjadi perpindahan dari pengguna 

transportasi pribadi ke transportasi umum khususnya Mass 

Rapid Transit (MRT). 

 

Gambar 5.19 Grafik Perbandingan ketika Menggunakan Skenario 

Penerapan MRT 

Dapat dilihat pada Tabel 5.10 bahwa secara keseluruhan, 

skenario penerapan Mass Rapid Transit (MRT) ini dapat 

meningkatkan pengguna transportasi umum. Pada variabel 

public transportation users, jumlah pengguna transportasi 

umum pada tahun 2019 hingga tahun 2030 pada base model 

memiliki nilai jumlah sebesar 7.703.598 pengguna. Dengan 

menjalankan model skenario, jumlah pengguna transportasi 

umum mengalami peningkatan dengan jumlah pengguna 

transportasi umum sebanyak 8.996.399 pengguna. Pada hasil 

tersebut terdapat selisih pengguna transportasi umum antara 

base model dan skenario model yaitu sebesar 1.292.801 
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pengguna kendaraan umum, dengan nilai rata-rata kenaikan 

pertahun sebesar 17%. 

Tabel 5.10 Tabel Perbandingan ketika Menggunakan Skenario 

Penerapan MRT 

Tahun Base Model Skenario 

2019 594925 691839 

2020 585040 674253 

2021 620702 722855 

2022 593066 683291 

2023 648055 760376 

2024 696720 823527 

2025 637919 744345 

2026 584482 669481 

2027 672831 793969 

2028 670566 790856 

2029 690270 810835 

2030 709022 830772 

TOTAL 7.703.598 7.874.350 

5.2.2 Analisis Skenario Peningkatan Kenyamanan 

Transportasi Umum. 

Skenario ini dilakukan dengan menambahkan variabel 

Improvement of Comfort  dengan nilai dampak sebesar 5% [27]. 

Nilai Improvement of Comfort  digunakan sebagai nilai 

pertambahan bagi variabel public transportation users, 

sehingga jumlah pengguna transportasi umum dapat meningkat. 

Gambar 5.20 menampilkan grafik perbandingan antara jumlah 

pengguna transportasi umum ketika menggunakan formulasi 

pada base model dengan ketika menggunakan formulasi model 

skenario. Grafik yang ditampilkan adalah variabel public 

transportation users. 
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Gambar 5.20 Grafik Perbandingan ketika Menggunakan Skenario 

Peningkatan Kenyamanan 

Skenario peningkatan kenyamanan pada peningkatan jumlah 

pengguna transportasi umum tersebut dapat dilihat mulai tahun 

2019 hingga tahun 2030. Pada Gambar 5.20 terdapat garis 

berwarna merah yang merupakan hasil running dari base model, 

sedangkan garis berwarna biru merupakan hasil running 

menggunakan skenario model. Dapat dilihat bahwa secara 

keseluruhan, garis berwarna biru memiliki posisi yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan garis berwarna merah. Data secara 

lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.11 yang menampilkan 

perbandingan antara base model dengan skenario peningkatan 

kenyamanan tersebut pada variabel public transportation users. 

Tabel 5.11 Tabel Perbandingan ketika Menggunakan Skenario 

Peningkatan Kenyamanan 

Tahun Base Model Skenario 

2019 594925 607393 

2020 585040 596901 
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2021 620702 634250 

2022 593066 605121 

2023 648055 662750 

2024 696720 713742 

2025 637919 651889 

2026 584482 595672 

2027 672831 688330 

2028 670566 685848 

2029 690270 706433 

2030 709022 726021 

TOTAL 7.703.598 7.874.350 

Dapat dilihat pada Tabel 5.11 bahwa secara keseluruhan, 

skenario peningkatan kenyamanan ini dapat meningkatkan 

pengguna transportasi umum. Pada variabel public 

transportation users, jumlah pengguna transportasi umum pada 

base model memiliki nilai jumlah sebesar 7.703.598 pengguna. 

Dengan menjalankan model skenario, jumlah pengguna 

transportasi umum mengalami peningkatan dengan jumlah 

pengguna transportasi umum sebanyak 7.874.350 pengguna. 

Pada hasil tersebut terdapat selisih pengguna transportasi umum 

antara base model dan skenario model yaitu sebesar 170.752 

pengguna kendaraan umum, dengan nilai rata-rata kenaikan 

pertahun sebesar 2%. 

5.2.3 Analisis Skenario Penurunan Waktu Travel Time. 

Skenario ini dilakukan dengan menambahkan variabel 

Improvement of Reduce Travel Time dengan nilai dampak 

sebesar 22% [16]. Nilai Improvement of Reduce Travel Time 

digunakan sebagai nilai pertambahan bagi variabel public 

transportation users, sehingga jumlah pengguna transportasi 

umum dapat meningkat. Gambar 5.21 menampilkan grafik 

perbandingan antara jumlah pengguna transportasi umum ketika 

menggunakan formulasi pada base model dengan ketika 

menggunakan formulasi model skenario. Grafik yang 

ditampilkan adalah variabel public transportation users. 
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Gambar 5.21 Grafik Perbandingan ketika Menggunakan Skenario 

Penurunan Waktu Travel Time 

Skenario penurunan waktu travel time pada peningkatan jumlah 

pengguna transportasi umum tersebut dapat dilihat mulai tahun 

2019 hingga tahun 2030. Pada Gambar 5.21 terdapat garis 

berwarna merah yang merupakan hasil running dari base model, 

sedangkan garis berwarna biru merupakan hasil running 

menggunakan skenario model. Dapat dilihat bahwa secara 

keseluruhan, garis berwarna biru memiliki posisi yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan garis berwarna merah. Data secara 

lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.12 yang menampilkan 

perbandingan antara base model dengan skenario penurunan 

waktu travel time tersebut pada variabel public transportation 

users. 
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Tabel 5.12 Tabel Perbandingan ketika Menggunakan Skenario 

Penurunan Travel Time 

Tahun Base Model Skenario 

2019 594925 649783 

2020 585040 637228 

2021 620702 680315 

2022 593066 646108 

2023 648055 712714 

2024 696720 771617 

2025 637919 699390 

2026 584482 633718 

2027 672831 741028 

2028 670566 737809 

2029 690270 761387 

2030 709022 783817 

TOTAL 7.703.598 8.454.914 

Dapat dilihat pada Tabel 5.12 bahwa secara keseluruhan, 

skenario penurunan waktu travel time ini dapat meningkatkan 

pengguna transportasi umum. Pada variabel public 

transportation users, jumlah pengguna transportasi umum pada 

base model memiliki nilai jumlah sebesar 7.703.598 pengguna. 

Dengan menjalankan model skenario, jumlah pengguna 

transportasi umum mengalami peningkatan dengan jumlah 

pengguna transportasi umum sebanyak 8.454.914 pengguna. 

Pada hasil tersebut terdapat selisih pengguna transportasi umum 

antara base model dan skenario model yaitu sebesar 751.316 

pengguna kendaraan umum, dengan nilai rata-rata kenaikan 

pertahun sebesar 10%.



 

 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab terakhir ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan yang 

dapat diambil berdasarkan seluruh proses penelitian yang telah 

dilakukan. Pengambilan kesimpulan tersebut dilakukan untuk 

memastikan hasil yang diperoleh telah mampu menjawab tujuan dari 

penelitian. Pada bab ini akan membahas saran yang dapat bermanfaat 

bagi pihak yang terkait maupun untuk penelitian selanjutnya. Melalui 

pengembangan model berdasarkan kondisi saat ini (base model) dan 

skenario, kesimpulan diambil dari proses simulasi menggunakan 

metode sistem dinamik untuk meningkatkan penggunaan transportasi 

umum di Kota Surabaya. 

6.1 Kesimpulan 

A. Kesimpulan Proses 

Pada penelitian ini dilakukan perancangan model dengan metode 

pemodelan sistem dinamik yaitu model transportasi untuk 

meningkatkan penggunaan transportasi umum. Pada pembuatan 

model dibuat model Casual Loop Diagram (CLD) dan Stock and Flow 

Diagram (SFD) untuk membantu melakukan simulasi tanpa 

menganggu sistem yang sebenarnya. Berdasarkan dari tahapan 

pengumpulan data yang dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa 

pengumpulan data dilakukan secara studi literatur pada beberapa 

dokumen penelitian maupun dokumen survei. Data yang dikumpulkan 

berupa Data Lalu Lintas Harian (LHR), Data jumlah kendaraan Kota 

Surabaya, Data jumlah populasi penduduk Kota Surabaya, Data traffic 

volume, dan Data traffic capacity. 

Pemodelan Casual Loop Diagram (CLD) dan Stock and Flow 

Diagram (SFD) dibuat menggunakan software yang bernama Ventana 

Simulation (Vensim). Pemodelan yang dilakukan berfokus pada 

peningkatan penggunaan transportasi umum di Kota Surabaya. Model 

yang dibuat pada penelitian ini adalah sebanyak 4 (empat) sub-model 

yang terdiri dari sub-model populasi, sub-model lalu lintas harian, sub 

model volume kendaraan, dan sub-model kapasitas jalan. 

Setelah dilakukan pemodelan, penelitian ini dilanjutkan dengan proses 

simulasi terhadap model yang telah dibuat. Berdasarkan hasil simulasi 
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model, terdapat indikasi bahwa pada kondisi saat ini penggunaan 

transportasi umum mengalami penurunan baik bis maupun angkutan 

kota. Secara umum, pertumbuhan arus lalu-lintas pada volume 

kendaraan di Surabaya didominasi oleh kendaraan pribadi seperti 

mobil pribadi dan sepeda motor yang memiliki dampak pada 

meningkatnya Derajat Kejenuhan (DS). Berdasarkan hasil simulasi 

didapatkan nilai Derajat Kejenuhan (DS) pada jalan Ahmad Yani 

sebesar 1.68. 

Ketika model sudah disimulasikan maka akan dilakukan proses 

verifikasi dan validasi, kesimpulan dari prosesverifikasi dan validasi 

yang dilakukan adalah keseluruhan model yang telah dibangun telah 

memenuhi syarat dari verifikasi dan validasi. Uji validasi dilakukan 

terhadap sepuluh variabel, yaitu: Surabaya total population, LHR 

motorcycle, LHR car, LHR bus, LHR angkot, Private Transportation 

Vehicle, LHR motorcycle perHour, LHR car perHour, LHR bus 

perHour, dan LHR angkot perHour. Keseluruhan variabel yang 

divalidasi telah memenuhi persyaratan nilai maksimal dari uji mean 

comparassion sebesar E1 < 5%, serta uji error variance comparassion 

sebesar E2 < 30%. 

Ketika proses validasi telah dilakukan, langkah selanjutnya adalah 

melakukan perancangan model skenario untuk memenuhi tujuan 

utama penelitian. Skenario yang dibangun antara lain adalah skenario 

pengadaan Mass Rapid Transit (MRT) dengan melalukan 

pengembangan model MRT, skenario untuk meningkatkan 

kenyamanan pada kendaraan umum dengan menambahkan variabel 

Improvement of Comfort. Skenario ketiga untuk menurunkan nilai 

Travel Time dengan menambahkan variabel Improvement of Reduce 

Travel Time pada base model. 

B. Kesimpulan Hasil 

Skenario pertama yaitu pengadaan Mass Rapid Transit (MRT) 

menghasilkan dampak terjadinya perpindahan pengguna transportasi 

pribadi ke MRT, serta meningkatnya pengguna transportasi umum di 

Kota Surabaya yang dimulai pada tahun 2019. Peningkatan rata-rata 

pertahun pengguna transportasi umum akibat skenario ini adalah 

sebesar 17%. Serta penurunan jumlah sepeda motor dan mobil pribadi 

akibat perpindahan pengguna transportasi pribadi ke Mass Rapid 



 

 

 

 

Transit (MRT) adalah 2% untuk sepeda motor dan 9% untuk mobil 

pribadi. Penurunan jumlah pengguna sepeda motor dan mobil 

dibandingkan dengan jumlah pengguna sepeda motor dan mobil pada 

base model, sehingga pada skenario model didapatkan jumlah 

pengguna kendaraan pribadi yang menurun. 

Skenario kedua yaitu meningkatkan kenyamanan pada kendaraan 

umum, menghasilkan hasil yang menunjukan meningkatnya pengguna 

transportasi umum yang dimulai pada tahun 2019. Peningkatan 

kenyamanan dipengaruhi oleh ketersedianya AC pada kendaraan 

umum dan sistem transportasi yang terintegrasi antara jadwal 

keberangkatan dan lokasi dari setiap halte maupun kendaraan umum. 

Skenario ini memberikan peningkatan rata-rata pertahun pengguna 

transportasi umum adalah sebesar 2%. Peningkatan pengguna 

transportasi umum didapatkan dari hasil perbandingan antara base 

model dengan skenario model, sehingga didapatkan jumlah pengguna 

transportasi umum yang meningkat. 

Skenario ketiga yaitu menurunkan nilai Travel Time pada kendaraan 

umum, menghasilkan hasil yang menunjukan meningkatnya pengguna 

transportasi umumyang dimulai pada tahun 2019. Travel time 

memiliki tiga sub-faktor yaitu waiting time, dwelling time, dan access 

and egress time. Skenario ini memberikan peningkatan rata-rata 

pertahun pengguna transportasi umum adalah sebesar 10%. 

Peningkatan pengguna transportasi umum didapatkan dari hasil 

perbandingan antara base model dengan skenario model, sehingga 

didapatkan jumlah pengguna transportasi umum yang meningkat. 

Berdasarkan skenario yang dirancang, skenario pengadaan Mass 

Rapid Transit (MRT) memiliki nilai pertambahan pengguna 

transportasi umum yang paling tinggi, yaitu dengan kenaikan rata-rata 

pertahunnya adalah sebesar 17%. Sehingga skenario ini akan lebih di 

prioritaskan sebagai saran kepada Pemerintah Kota Surabaya dalam 

meningkatkan pengguna transportasi umum. 
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6.1 Saran 

Dalam pengerjaan penelitian tugas akhir ini, berdasarkan kesimpulan 

hasil penelitian terdapat beberapa saran yang bermanfaat untuk 

pengembangan, perbaikan, dan penyempurnaan penelitian 

selanjutnya, yaitu: 

1. Penelitian Selanjutnya 

a. Model dan skenario yang telah dibuat sudah 

mempertimbangkan beberapa faktor internal maupun 

eksternal, sehingga dapat diterapkan pada studi kasus 

yang berbeda dengan menyesuaikan variabel dan nilai 

parameter. 

b. Pengembangan model peningkatan jumlah pengguna 

transportasi umum dapat dikembangkan dengan cara 

melakukan pembuatan sub-model lain yang dapat 

berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pengguna 

transportasi umum di Kota Surabaya. 

c. Pengembangan model peningkatan jumlah pengguna 

transportasi umum dapat dikembangkan dengan cara 

Merancang skenario lain dalam meningkatkan 

pengguna transportasi umum. 

2. Pihak Pemerintah Kota Surabaya 

a. Untuk dapat meningkatkan pengguna transportasi 

umum, pemerintah Kota Surabaya dapat melakukan 

peningkatan kualitas kenyamanan transportasi umum 

dengan menambahkan Air Conditioner (AC) pada 

setiap jenis kendaraan transportasi umum yang 

memiliki nilai pengaruh sebesar 1.25% terhadap 

meningkatnya kenyamanan transportasi umum. 

Dengan meningkatnya kenyamanan transportasi 

umum dapat memberikan pengaruh sebesar 5% 

terhadap meningkatnya jumlah pengguna transportasi 

umum. 

b. Untuk dapat meningkatkan pengguna transportasi 

umum, pemerintah Kota Surabaya dapat 

mempertimbangkan untuk membangun sistem 

transportasi yang terintegrasi antara jadwal 

keberangkatan dan lokasi dari setiap halte maupun 



 

 

 

 

kendaraan umum yang memiliki nilai pengaruh 

sebesar 1.25% terhadap meningkatnya kenyamanan. 

Dengan meningkatnya kenyamanan transportasi 

umum dapat memberikan pengaruh sebesar 5% 

terhadap penambahan jumlah pengguna transportasi 

umum. 

c. Untuk dapat meningkatkan pengguna transportasi 

umum, pemerintah Kota Surabaya dapat 

mempertimbangkan untuk menurunkan waiting time 

pada kendaraan umum, penurunan waiting time 

memiliki nilai pengaruh sebesar 12% terhadap 

peningkatan kenyamanan. Pemerintah Kota Surabaya 

dapat menurunkan lama durasi kendaraan umum saat 

berhenti di halte.  Sehingga dapat meningkatkan 

jumlah pengguna transportasi umum sebanyak 22%. 

d. Untuk dapat mengurangi volume kendaraan pribadi, 

pemerintah Kota Surabaya perlu mempertimbangkan 

untuk mengembangkan projek pengadaan Mass 

Rapid Transit (MRT) pada Kota Surabaya. 

Pengadaan MRT berdasarkan hasil simulasi skenario 

dapat meningkatkan jumlah rata-rata penguna 

transportasi umum sebanyak 17% pertahunnya, serta 

dapat menurunkan jumlah pengguna kendaraan 

pribadi khusunya mobil pribadi sebanyak 9% dan 

sepeda motor sebanyak 2%.
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LAMPIRAN A – Data Hasil Simulasi Base Model 

Tahun 

Variabel 

Public Transportation 

User perDay 

Public Transport Users 

(BM) 

2005 1552.067749 566504.75 

2006 1595.610352 582397.75 

2007 1427.337158 520978.0625 

2008 1575.2323 574959.75 

2009 1653.321045 603462.1875 

2010 1589.722046 580248.5625 

2011 1765.044067 644241.0625 

2012 1623.029785 592405.875 

2013 1621.677368 591912.25 

2014 1567.790771 572243.625 

2015 1551.850464 566425.375 

2016 1696.455933 619206.4375 

2017 1700.589722 620715.25 

2018 1672.977783 610636.875 

2019 1629.930542 594924.625 
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Tahun 

Variabel 

Public 

Transport 

Users Need 

Public 

Transport 

Capacity 

Fullfilment 

Ratio of Public 

Transport 

2005 318090.25 104810 0.054050639 

2006 319913.9375 104601 0.055678032 

2007 321704.4688 96017 0.054258939 

2008 323485.9063 73924 0.077777147 

2009 325283.75 79011 0.076376982 

2010 327049.875 53850 0.107752748 

2011 328859.1563 53257 0.120968334 

2012 331088.0625 57103 0.103743389 

2013 333194.125 55148 0.107331589 

2014 335383.9688 48290 0.118501477 

2015 337425 53057 0.106757902 

2016 339619.5625 57643 0.107420921 

2017 341569.4063 80001 0.077588432 

2018 343529.2813 87949 0.069430791 

2019 345567.125 97254 0.061172254 

  



167 

 

 

 

LAMPIRAN B – Perbandingan Jumlah Pengguna 

Transportasi Umum Pada Skenario Pengadaan MRT. 

Tahun 

Public 

Transportation Base 

Model 

Public Transportation 

Skenario Model 

2005 566504.75 566504.75 

2006 582397.75 582397.75 

2007 520978.0625 520978.0625 

2008 574959.75 574959.75 

2009 603462.1875 603462.1875 

2010 580248.5625 580248.5625 

2011 644241.0625 644241.0625 

2012 592405.875 592405.875 

2013 591912.25 591912.25 

2014 572243.625 572243.625 

2015 566425.375 566425.375 

2016 619206.4375 619206.4375 

2017 620715.25 620715.25 

2018 610636.875 610636.875 

2019 594924.625 691838.6875 

2020 585039.8125 674253.125 

2021 620701.5625 722854.625 

2022 593065.75 683290.875 

2023 648054.875 760375.9375 

2024 696719.75 823526.875 

2025 637918.5625 744345.3125 
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2026 584482.0625 669481.375 

2027 672830.8125 793968.5 

2028 670565.875 790856.1875 

2029 690270.375 810835.375 

2030 709022.3125 830771.625 

LAMPIRAN C – Perbandingan Jumlah Pengguna 

Transportasi Umum Pada Skenario Peningkatan 

Kenyamanan. 

Tahun 

Public 

Transportation Base 

Model 

Public Transportation 

Skenario Model 

2005 566504.8 566504.8 

2006 582397.8 582397.8 

2007 520978.1 520978.1 

2008 574959.8 574959.8 

2009 603462.2 603462.2 

2010 580248.6 580248.6 

2011 644241.1 644241.1 

2012 592405.9 592405.9 

2013 591912.3 591912.3 

2014 572243.6 572243.6 

2015 566425.4 566425.4 

2016 619206.4 619206.4 

2017 620715.3 620715.3 

2018 610636.9 610636.9 

2019 594924.6 607392.5 
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2020 585039.8 596900.9 

2021 620701.6 634250.1 

2022 593065.8 605120.9 

2023 648054.9 662750.1 

2024 696719.8 713741.9 

2025 637918.6 651889.3 

2026 584482.1 595672.1 

2027 672830.8 688330.1 

2028 670565.9 685848.4 

2029 690270.4 706433.3 

2030 709022.3 726021.1 

LAMPIRAN D – Perbandingan Jumlah Pengguna 

Transportasi Umum Pada Skenario Travel Time. 

Tahun 

Public 

Transportation Base 

Model 

Public Transportation 

Skenario Model 

2005 566504.8 566504.8 

2006 582397.8 582397.8 

2007 520978.1 520978.1 

2008 574959.8 574959.8 

2009 603462.2 603462.2 

2010 580248.6 580248.6 

2011 644241.1 644241.1 

2012 592405.9 592405.9 

2013 591912.3 591912.3 
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2014 572243.6 572243.6 

2015 566425.4 566425.4 

2016 619206.4 619206.4 

2017 620715.3 620715.3 

2018 610636.9 610636.9 

2019 594924.6 649783.3 

2020 585039.8 637228.4 

2021 620701.6 680315.2 

2022 593065.8 646108.4 

2023 648054.9 712714 

2024 696719.8 771617.1 

2025 637918.6 699389.9 

2026 584482.1 633718.1 

2027 672830.8 741027.7 

2028 670565.9 737808.9 

2029 690270.4 761386.9 

2030 709022.3 783816.8 
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