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Analisis Preferensi Layanan E-ticketing Terhadap Rencana 
Pengoperasian Kereta Api Perkotaan di Wilayah Yogyakarta-Bantul 
(Studi kasus; Kereta Api Perkotaan Magelang-Yogyakarta-Bantul)

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan penduduk 
dari tahun ke tahun  maka aktivitas untuk 
memenuhi kebutuhan meningkat. Upaya 
masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya 
mengakibatkan ter jadinya akt ivi tas  
transportasi. Yogyakarta sebagai satu ibukota 
propinsi terbesar di Indonesia mengalami hal 
tersebut. Berdasarkan data dari Badan Pusat 
Statistik Propinsi DIY (2016), pertumbuhan 

penduduk yang terjadi di Yogyakarta  dalam 
kurun waktu 5 tahun terakhir sekitar 1,18% 
dengan jumlah terbesar pada usia produktif.  
Pertumbuhan transportasi ini ditandai juga 
dengan peningkatan jumlah kendaraan di 
jalan. Kendaraan pribadi baik mobil maupun 
sepeda motor tumbuh secara drastis, dengan 
dominasi oleh sepeda motor. 

Kabupaten Bantul merupakan Kabupaten 
paling Selatan di wilayah Yogyakarta, 
berbatasan langsung dengan kota Yogyakarta, 
Kabupaten Sleman, dan Laut Jawa. Aktivitas 
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Abstract
The people's need for transportation modes to fulfill their activities is increasing. This is 

characterized by more traffic jams at strategic points as a result of the increase in vehicle 
volume. As is the case in the connecting area between Bantul and Yogyakarta. The interaction 
between these two regions can not be contained given that these two areas are close together. 
One solution to overcome congestion is to develop rail-based public transportation ie railway. 
Ticketing System on the operation of public transport including rail is the implementation of 
tariff policy. The better services of the ticket system used will increase the satisfaction and 
interest to use the mode. By using the stated preference method (SP), a survey was conducted on 
two respondents categories, namely general categories and students categories, to know the 
probability of willingness to use e-ticketing service along the existing rail line between Bantul 
and Yogyakarta. Survey result are analyzed by an ordered peobit model using Limdep7.0.

The result of the calculation anaysis show the implementation of scenario 7 gives the 
highest probability that passengers will use (yi=4) is 24,14% for general and 38,01 for students 
passanger, with the combnation f service is smart card ticket type, package ticket system, 50% 
discount for sttudents and there are integratio ticket with another mode. .
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masyarakat di kabupaten Bantul tidak lepas 
dari kegiatan perekonomian yang ada di 
Yogyakarta. Banyaknya aktivitas masyarakat 
mengakibatkan kebutuhan akan transportasi 
juga meningkat ditandai dengan semakin 
bertambahnya jumlah kendaraan. Terjadi 
kemacetan di jalan menuju kota Yogyakarta 
pada pagi hari dan ke arah Bantul pada sore 
hari. Karakter msyarakat yang memilih untuk 
tinggal di daerah pinggiran kota Yogyakarta, 
dan pada siang hari bekerja di wilayah Kota 
Yogyakarta dan sekitarnya. Maka tidak heran 
jika terjadi kemacetan pada saat-saat tersebut. 

Salah satu upaya yang paling efektif 
adalah dengan pengembangkan transportasi 
publik berbasis rel yaitu kereta api. Dua faktor 
utama yang mempengaruhi penggunaan moda 
kereta api adalah lebih hemat biaya dan 
waktu, karena kereta api memiliki 
karakteristik dan keunggulan khusus yaitu; 
mampu mengangkut baik penumpang 
maupun barang secara massal, lebih hemat 
energi, hemat dalam penggunaan ruang, 
mempunyai faktor keamanan yang tinggi, dan 

tingkat pencemaran lingkungan yang rendah. 

Jalur kereta api Bantul-Yogyakarta-
Temanggungsudah dibangun pada jaman 
penjajahan pemerintah Belanda, dan ditutup 
pada tahun 1976. Sampai dengan saat ini 
masih didapati sisa-sisa rel dan bangunan 
pendukung lain seperti stasiun dan jembatan, 
dengan kondisi sudah tidak utuh lagi, atau 
sebagian besar sudah dimanfaatkan untuk 
kegiatan lain seperti bangunan Stasiun 
Dongkelan sekarang sudah beralih fungsi 
menjadi restoran. Sedangkan untuk rel sendiri 
sudah banyak yang hilang serta rusak karena 
pembangunan fasilitas lain.

Dalam pengoperasian suatu moda 
transportasi umum maka komponen harga 
merupakan komponen penting selain 
komponen pelayanan. Kebijakan penentuan 
tarif  harus dapat mengakomodir kebutuhan 

operator akan biaya operasional, dan 
mengakomodir kebutuhan penumpang akan 
pelayanan angkutan umum yang baik. Sistem 
tiket pada pengoperasian angkutan umum 
adalah implementasi dari kebijakan tarif. 
Menurut Mezghani (2008) sistem tiket juga 
mencakup informasi tarif, cara membeli tiket, 
dan dimana tempat membeli tiket.Semakin 
baik pelayanan sistem tiket yang digunakan 
pada suatu moda akan meningkatkan 
kepuasan pelanggan yang berakibat pada 
peningkatan ketertarikan masyarakat untuk 
menggunakan moda tersebut. Selain itu 
dengan sistem tiket yang baik maka akan 
menekan kebocoran penghasilan operator 
angkutan umum sehingga pendapatan akan 
lebih meningkat.

Perkembangan pada era digital sekarang 
ini, sistem tiket pada angkutan umum 
terutama kereta api perkotaan mulai bergeser 
ke  arah teknologi  modern dengan 
memanfaatkan kartu pintar yang berisi chip 
untuk menyimpan data saldo penumpang.  
Keberadaan electronik ticket (e-ticket) secara 
perlahan mampu menggeser keberadaan tiket 
manual (tiket kertas). Selain mempermudah 
dalam penggunaan tanpa harus membawa 
uang cash, keberadaan e-ticket ini juga 
memprmudah operator angkutan umum 
dalam melakukan monitoring operasional 
kereta api.

Berdasarkan berbagai pertimbangan diatas 
maka sangatlah penting direncanakan dan 
analisis sistem e-tiket yang sesuai dari sisi 
calon penumpang kereta api perkotaan di 
wilayah Yogyakarta dan Bantul untuk 
mengetahui animo dan preferesi masyarakat 
terhadap beberapa pilihan layanan e-tiket.
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TUJUAN

Penelitian ini memiliki tujuan yang akan 
dicapai antara lain:

1. Mengetahui faktor pelayanan tiket yang 
diharapkan oleh calon penumpang kereta 
api Perkotaan Magelang-Yogyakarta-
Bantul.

2. Mengetahui probabilitas kesediaan calon 
penumpang untuk memanfaatkan layanan 
tiket yang disediakan.

3. Mengetahui proyeksi jumlah pengguna 
layanan  t ike t  berdasarkan  n i la i  
probabilitas yang dihasilkan.

MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 
antara lain ;

1. Memberikan masukan kepada pemerintah 
dan instansi terkait tentang sistem tiket 
yang sesuai dan diinginkan oleh calon 
penumpang kereta api perkotaan  di 
wilayah DIY dan Bantul. 

2. Memberikan gambaran probabilitas 
pengguna layanan e-tiket pada beberapa 
segmen calon penumpang kereta api.

TINJAUAN PUSTAKA

Rangkaian Penelitian tentang Kereta 
ApiPerkotaan Magelang-Yogyakarta-
Bantul 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Priyanto, 
S., et al (2015),  merupakan penelitian 
tahun pertama. Hasil dari penelitian ini 
mengidentifikasi tentang kondisi rel, 
stasiun, jembatan rel dan kelengkapan lain 
di sepanjang rute antara Yogyakarta - 
Bantul dan Yogyakarta – Magelang serta 
menganalisis travel demand karakteristik 
calon pengguna moda kereta api. Dari 
hasil penelitian didapatkan bahwa fasilitas 
yang dibutuhkan oleh penumpang kereta 
api adalah kualitas pelayanan dan 

aksesibilitas. Pada rute Bantul kemauan 
responden untuk menggunakan kereta 
dapat dilihat pada skenario 7 untuk 
pengguna kendaraan umum, dan skenario 
2 untuk kendaraan pribadi. Dengan 
menawarkan tarif sebesar Rp. 6000,- 
waktu tempuh sama dengan bus, full AC 
untuk skenario 7 dengan nilai probabilitas 
71,23%, dan pada skenario 2 tarif sebesar 
R. 6000, 40% lebih cepat dari pada 
kendaraan umum dan kendaraan pribadi, 
tanpa AC dengan nilai probabilitas 
44,04%.Sedangkan untuk Rute Mageleng 
kemauan responden untuk menggunakan 
pelayanan kereta terbanyak pada skenario 
3 dan 9. Responden lebih memilih jadwal 
kedatangan sebagai pertimbangan utama 
dalam menentukan pilihan skenario 
dengan besaran probabilitas 23,58% dan 
12,30% untuk kendaraan pribadi maupun 
kendaraan umum.

2. Penelitian kedua oleh Priyanto, S., et al 
(2016), membahas tentang rencana 
operasional kereta termasuk didalamnya 
jenis kereta, kapasitas kereta, kapasitas 
jaringan, jadwal kedatangan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa rencana 
operasional kereta terdiri dari 2 skenario 
rute operasional kereta antara lain;  
skenario 1 dengan rute Yogyakarta-
Borobudur (rute utara) dan Yogyakarta-
Samas (rute selatan); dan skenario 2 yaitu 
Borobudur-Yogyakarta-Samas (rute utara 
sampai selatan) dan Yogyakarta-Samas 
(rute Selatan). Jumlah stasiun di rute Utara 
adalah 18 stasiun dan di wilayah Selatan 
sebanyak 9 stasiun.

 Berikut adalah daftar stasiun yang akan 
dilewat oleh kereta api.
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 Jumlah penumpang terbanyak pada rute  
Utara dan rute terpanjang yaitu rute utara 
selatan. Jumlah kereta yang dibutuhkan 
terbanyak pada rute selatan sebanyak 135 
kereta per hari. Berikut merupakan jumlah 
dan nama stasiun yang akan dilewati 
sepanjang rute Magelang-Yogyakarta-
Bantul

3. Pada tahun ke -3 ini dilakukan penelitian 
dari sisi financing operasional kereta api, 
yang salah satunya adalah mengenai 
ticketing system.

Angkutan Umum

Keberadaan angkutan umum yang baik 
sangat penting bagi suatu kota dengan 
penduduk yang banyak. Pelayanan yang baik 
aman, cepat, cepat, murah dan nyaman serta 
adil bagi semua lapisan masyarakat menjadi 
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Tabel 1. Stasiun yang akan dilewati 
kereta api perkotaan

Wilayah Utara Wilayah Selatan

1. Stasiun Borobudur 
2. Stasiun Mendut 
3. Stasiun Pabelan 
4. Stasiun Muntilan 
5. Stasiun Muntilan 

Kidul 
6. Stasiun Dangeyan 
7. Stasiun Tegalsari 
8. Stasiun Semen 
9. Stasiun Tempel 
10. Stasiun Ngebong 
11. Stasiun Medari 
12. Stasiun Sleman 
13. Stasiun Pangukan 
14. Stasiun Beran 
15. Stasiun Mlati 
16. Stasiun Kutu 
17. Stasiun Kricak 
18. Stasiun Yogyakarta

1. Stasiun Ngabean 
2. Stasiun Dongkelan 
3. Stasiun Winongo 
4. Stasiun Cepit 
5. Stasiun Bantul 
6. Stasiun Palbapang 
7. Stasiun Ganjuran 
8. Stasiun Srigading 
9. Stasiun Samas 

Gambar 1. Skenario rute perjalanan kereta api perkotaan
 (sumber ; Priyanto dkk, 2016)
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tujuan utama pengoperasian angkutan umum 
di suatu kawasan. Dengan angkutan umum 
maka diharapkan terjadi pengurangan jumlah 
kendaraan pribadi di jalan raya sehingga tidak 
ada kemacetan seperti yag terjadi sekarang 
ini. Warpani (1990) menjelaskan bahwa 
semakin banyak penumpang yang naik 
angkutan umum maka biaya yang dibayarkan 
bisa lebih murah, hal ini terjadi karena 
angkutan umum dapat mengangkut lebih 
banyak orang/penumpang.

Dalam rangka mewujudkan transportasi 
yang berkelanjutan maka keberadaan 
angkutan umum menjadi sangat penting. 
Selain mengurangi jumlah kemacetan dijalan 
terdapat dampak-dampak lain yang 
menguntungkan bagi berbagai pihak seperti 
pengurangan tingkat polusi, mengurangi 
anggaran penyediaan dan pemeliharaan 
insfrastruktur dan prasarana lainnya seperti 
yang dikemukakan oleh  Malkhamah (2012), 
dengan penggunaan angkutan umum yang 
baik, maka biaya transportasi akan menjadi 
lebih murah, dan penyediaan insfrastruktur 
yang dikeluarkan oleh Pemerintah akan 
menurun.

Perkeretaapian

Dalam undang-undang Perkeretaapian 
nomor 23 Tahun 2007 dijelaskan bahwa 
perkeretaapian adalah suatu kesatuan sistem 
yang terdiri atas prasarana, sarana, dan 
sumber daya manusia, serta norma, kriteria, 
persyaratan dan prosedur untuk penye-
lenggaraan transportasi kereta api. Trans-
portasi kereta api merupakan transportasi 
angkutan penumpang dan barang dengan ciri 
utama menggunakan jalur khusus berupa rel 
baja sebagai lintasannya. Karena perbedaan 
jalur lintasan tersebut menjadikan trans-
portasi kereta api tidak terganggu oleh lalu 
lintas lainnya. Selain memiliki ciri tersebut, 
transportasi kereta memiliki sejumlah 

keunggulan jika dibandingkan dengan moda 
transportasi lainnya. 

Secara lebih detail Profillidis (2006) 
bahwa karakteristik kereta api adalah sebagai 
berikut;

a. Kemampuan untuk mengangkut dengan 
volume yang besar.

 Karakteristik utama transportasi kereta api 
m e l i b a t k a n  k e m a m p u a n  d a l a m  
menggabungkan beberapa unit menjadi 
kereta. Dalam angkutan barang, kereta 
15.000ton dengan multiple coupling 
digunakan setiap hari di Amerika 
(sesungguhnya tes dilakukan dengan 
kereta api barang 5.000 ton). Kereta api 
kecepatan tinggi dariJapanese Railways 
telah mengangkut 520.000 penumpang 
antara Tokyo hingga Osaka dalam satu 
hari.

b. Penggunaan Energi

 Transportasi dengan menggunakan kereta 
api dikarakteristikan oleh gerakan terarah 
dari roda diatas trek melalui kontak dari 
logam ke logam, yang jauh mengurangi 
tahanan glinding sampai kurang dari 3 kg 
per ton barang yang diangkut. Karena itu, 
untuk gaya penggerak yang sama, kereta 
api mengangkut lebih banyak muatan 
dibanding kendaraan jalan raya. Sehingga, 
kereta api mengkonsumsi sepertiga energi 
dari transpotasi jalan raya untuk lalu lintas 
yang sama.

c. Dampak terhadap lingkungan dan 
keselamatan

 Keuntungan lain dari transportasi kereta 
api adalah polusi lingkungan yang lebih 
rendah.  Kereta api  l is tr ik t idak 
menimbulkan polusi, sedangkan kereta api 
bertenaga diesel menghasilkan 15 kali 
polusi lebih rendah daripada mobil untuk 
lalu lintas yang sama. Orang di seluruh 
dunia menjadi lebih sensitif tentang 
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keselamatan transportasi. Untuk lalu lintas 
yang sama, resiko kematian terjadi tujuh 
kali lebih besar di jalan raya dibandingkan 
dengan transportasi kereta api.

Disisi lain kereta api juga memiliki beberapa 
kelemahan/kekurangan dari pada moda 
transportasi umum lainnya yaitu :

a. Kereta api tidak dapat berjalan di jalan 
biasa tapi dengan rute khusus rel, sehingga 
rutenya tidak dapat diarahkan mendekati 
asal dan tujuan penumpang, jadi agar dapat 
menjangkau daerah tujuan diperlukan 
moda transportasi lainnya seperti bus dan 
angkutan umum lain.

b. Pada kondisi tertentu terjadi lonjakan 
penumpang yang menyebabkan kereta 
penuh penumpang berdesak-desakan, 
sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman 
dan kebebasan pribadi juga terbatas.

c. Te r b a t a s  o l e h  j a d w a l ,  w a k t u  
keberangkatan dan kedatangan serta jalur.

Tabe l  1  be r iku t  in i  menunjukkan  
perbandingan keunggulan dan kelemahan 
teknologi moda trasnportasi angkutan kereta 
api (jalan rel) dan jalan raya, dimana 
parameter  yang  d i jad ikan  sebaga i  
pembanding adalah kecepatan, keandalan, 
keselamatan, fleksibilitas, ketersediaan, 
efisiensi energi, efisiensi biaya serta kadar 
polusi.

Tabel 2. Perbandingan keunggulan dan 
kelemahan jalan rel dan jalan raya

Sistem Perkeretapain di Indonesia

Secara historis penyelenggaraan kereta api 
dimulai sejak zaman Pemerintah kolonial 
Hindia Belanda (1980-1942), kemudian 
dilanjutkan pada masa penjajahan Jepang 
(1942-1945) dan setelah itu diselenggarakan 
oleh pemerintah Indonesia (1945-sekarang). 
Pada Pasca Proklamasi (1945-1949) setelah 
terbentuknya Djawatan Kereta Api Republik 
Indonesia (DKARI) pada tanggal 28 
September 1945 masih terdapat beberapa 
perusahaan kereta api swasta yangtergabung 
dalam SS/VS (Staatsspoorwagen/vereningde 
Spoorwagenbedr i f f  a t au  gabungan  
perusahaan kereta api pemerintah dan swasta 
belanda) yang ada di Pulau Jawa dan DSM 
(Deli Spoorwege Maatchappij) yang ada di 
Sumatra Utara, masih menghendaki untuk 
beroperasi di Indonesia.

Pada tanggal 25 Mei 1963 terjadi 
perubahan status DKA menjadi Perusahaan 
Negara Kereta Api (PNKA) berdasarkan PP 
No. 22 Tahun 1963. Pada tahun 1971 
berdasarkan PP No. 61 Tahun 1971 terjadi 
pengalihan bentuk usaha menjadi Jawatan 
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Parameter
Jenis moda tranportasi

Jalan Raya Jalan Rel

Kecepatan + ++

Keandalan - ++

Ketersediaan ++ +

Fleksibelitas ++ -

Keselamatan + ++

Efisiensi energi - ++

Efisiensi biaya -- ++

Polusi -- ++
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Kereta Api (PjKA). Selanjutnya pada tahun 
1990 berdasarkan PP No. 57 tahun 1990, 
PjKA beralih menjadi Perusahaan Umum 
Kereta Api (Perumka) dan terakhir pada tahun 
1998 berdasarkan PP No. 12 tahun 1998, 
Perumka beralih bentuk menjadi PT. KA 
(Persero). (Ditjen Perkeretaapian, 2014)

Jaringan kereta api di indonesia dibagi 
menjadi 9 Daerah Opearsional (DAOP) 
dipulau jawa dan 3 Divisi Regional (DIVRE) 
di Pulau Sumatra. Daerah operasional dan 
Divisi Regional adalah pembagian daerah 
pengoperasian kerena api Indonesia, di bawah 
lingkungan PT. KAI. Daerah Operasi di Pulau 
Jawa tersebut antara lain adalah DAOP 1 
Jakarta, DAOP 2 Bandung, DAOP 3 Cirebon, 
DAOP 4 Semarang, DAOP 5 Purwokerto, 
DAOP 6 Yogyakarta, DAOP 7 Madiun, 
DAOP 8 Surabaya, dan DAOP 9 Jember, 
sedangkan pulau Sumatra terdapat Drive 1 
Medan, Drive II Padang dan Drive III 
Palembang. 

Ticketing System pada Transportasi Umum

E-ticketing atau elektronik ticketing 
m e r u p a k a n  s u a t u  c a r a  u n t u k  
mendokumentasikan sebuah penjualan tiket 
dari aktivitas perjalanan calonpenumpang 
tanpa harus mengeluarkan dokumen berharga 
secara fisik ataupun tiket kertas. Mezghani 
(2008) dalam penelitiannya 'study of 
electronic ticketing in public transport' 
menjelaskan bahwa sistem e-ticketing tidak 
hanya terbatas hanya sebagai sistem 
pembayaran saja, tetapi dapat digunakan 
untuk memberikan kemudahan dalam 
transportasi.

E-lektronik ticketing system pertama kali 
diperkenalkan di USA tahun 1984 di United 
airlanes company, tapi mulai berkembang di 
negara -negara  l a in  sesua i  dengan  
perkembangan akan internet dan teknologi di 

negera-negara tersebut. Dalam Dekkers dan 
Rietveld (2007) pada transportasi darat 
penerapan ticketing system fokus pada daerah 
dengan populasi perkotaan seperti Hongkong. 
Kondisi ini sangat wajarkarenadengan adanya 
ticketing system akan mengurangi biaya tiket, 
menngkatkan nilai pelayanan untuk 
pelanggan, selain itu return dari biaya 
investasi ticketing system sama besar dengan 
jumlah pengguna e-ticketing. 

Salah satu sistem tiket berbasis electronic 
ticketing adalah sistem berbasis smart card 
yang umumnya berbasis kartu pintar contact-
less smart dan menggunakan kebijakan 
Check-In / Check-Out yang artinyabahwa 
penumpang harus mendaftar saat masuk dan 
k e l u a r  a n g k u t a n  u m u m  d e n g a n  
menggunakansmart card tersebut saat masuk 
ke terminal, shelter bus atau stasiun. Dengan 
melakukan perekaman data seperti ini maka 
perjalanan penumpang dapat termonitor dan 
memungkinkan bagi operator untuk 
mengetahui polanya (Haneberg, 2008).

Menurut Vanderhoof (2007) dalam 
Munawar dan Angelina (2012), berdasarkan 
penelitian yang dilakukan oleh Smart Card 
Alliance pada tahun 2004, penggunaan smart 
card untuk pembayaran telah digunakan 
hampir di seluruh dunia. Sebagian besar dari 
proyek-proyek sistem angkutan umum sudah 
mempunyai standar pelayanan yang sama. 
Dengan demikian maka sangatlah perlu kita 
mulai untuk memanfaatkan sistem smart card 
bagi angkutam umum yang ada di Indonesia. 

LANDASAN TEORI

MetodeStated Preference

Dalam penelitian bidang transportasi 
dikenal 2 metode pendekatan survey yaitu 
dengan Revealed Preference (RP) dan Stated 
Preference (SP). Pada pendekatan RP dapat 
menganalisis pilihan masyarakat berdasarkan 
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kenyataan yang sudah ada, dan tidak bisa 
memperkirakan pilihan masyarakat terhadap 
pilihan yang belum ada atau kemungkinan 
sedang dirancang, misal pelayanan angkutan 
umum yang rencananya akan ditingkatkan.

Lain halnya dengan pendekatan SP (stated 
preference), pendekatan ini menggunakan 
pernyataan atau pendapat responden secara 
individu mengenai pilihannya terhadap suatu 
set pilihan yang masih direncanakan atau 
belum ada. Teknik SP merupakan satu metode 
yang biasa digunakan untuk mengukur 
besarnya preferensi masyarakat apabila 
diberikan alternatif atau pilihan fiktif 
sedangkan pengukuran preferensi masyarakat 
tersebut didasarkan pada hypothetical 
condition, yaitu kondisi yang dirancang dan 
disesuaikan dengan kondisi di lapangan, 
m e n u r u t  O r t u z a r  d a n  Wi l l u m s e n  
(2007),adapun beberapa alasan menggunakan 
metode SP antara lain : 

a. Dapat mengukur preferensi masyarakat 
terhadap alternatif baru yang akan 
dioperasikan berdasarkan kondisi 
hipotekal.

b. Variabel yang digunakan bisa bersifat 
kuantitatif dan juga kualitatif

c. Hasil yang didapatkan mendekati 
kenyataan yang sebenarnya karena dalam 
melakukan penelitiannya langsung 
menyatakan preferensi dari seorang yang 
diwawancara.

Survey stated preference mempunyai 
t ingkat kesulitan yang lebih besar 
dibandingkan dengan jenis survey lainnya, 
seperti survei pencacahan lalulintas, survey 
wawancara dan lain-lain. Tahapan yang 
dilakukan dalam survey stated preference 
adalah : menentukan atribut dan alternatif 
pilihan; merancang kondisi yang akan 
dihadapi kedepan; pemilihan sampel; dan 
terakhir analisis data.

Terdapat beberapa metode yang dapat 
digunakan untuk mengolah data hasil survey 
stated preference, seperti yang diungkapkan 
oleh Pearmain  dan Kroes (1990) bahwa 
secara umum analisis yang digunakan dalam 
mengolah data stated preference adalah :

1. Analisis regresi , penggunaan analisis 
regresi berganda (multile regression) 
diterapkan dengan menyederhanakan 
asumsi untuk menganalisis data rangking 
dan data rating.

2. Model pilihan diskret (discreate choice 
model). Analisis model probabilitas yang 
mana nilai dari masing-masing pilihan 
responden berkaitan dengan pilihan lain 
dalam suatu set alternatif yang ditawarkan, 
bentuk umum dari model ini adalah fungsi 
logit dan probit.

3. Monotomic analysis of variance. Analisis 
yang digunakan dalam mengolah data 
rangking untuk menetapkan bobot relatif 
masing-masing atribut yang diteliti. Hasil 
p e m b o b o t a n  d i g u n a k a n  u n t u k  
memperediksi perilaku perjalanan di masa 
mendatang.

Discrete Choice Analysis

Discrete choice merupakan metode yang 
memodelkan pilihan dari berbagai alternatif 
yang tersedia.  Berbeda dengan analisis 
regresi yang menganalisa 'berapa besar', 
discrete choice untuk menganalisa ' yang 
mana'. Secara lebih umum model pilihan 
diskrit ini digunakan untuk menyatakan 
probabilitas dari tiap individu terhadap suatu 
pilihan. Untuk menyatakan daya tarik suatu 
alternatif maka digunakan konsep utilitas 
yang didefinisikan sebagai suatu yang 
dimaksimalkan oleh setiap individu dalam 
memilih suatu pilihan (Tamim 2000).

Dalam pemilihan diskrit, variabel tidak 
bebasnya berbentuk kategori dan diwakili 
oleh skala data nominal mulai dari 0 sampai i-
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1 (i merupakan jumlah pilihan atau alternatif). 
Suatu penelitian tentang choise analysis 
dengan regresi linier biasa tidak akan sesuai 
dengan hasil yang diharapkan karena nantinya 
variabel tidak bebasnya menghasilkan nilai 
yang lebih besar atau sama dengan nilai i 
sehingga interpretasinya akan menjadi sulit. 
Penjelasan secara lebih lengkap tentang 
model ini adalah sebagai berikut :

1. Model Logit

Model logit terbagi dalam beberapa 
macam yaitu:

a. Ordered logit

Bentuk logit model dengan variabel 
respon berupa pilihan bertingkat tidak 
ada, kadang-kadang atau sering. Secara 
umum model ini digunakan untuk 
menganalisa variabel respon yang 
mempunyai skala data ordinal dengan 3 
kategori atau lebih.

b. Binary logit

Bentuk logit model dengan variabel 
respon berupa data dikotomi dan 
varianbel bebasnya dapat berupa 
variabel dengan jenis data kontinous 
(ratio) maupun kategori.

c. Multinomial logit

Bentuk logit model dengan variabel 
responnya berupa data nominal untuk 
lebih dari 2 alternatif seperti 
penggunaan moda trasnportasi  
(berjalan, sepeda, bus, kereta)

d. Conditional logit

Bentul logit model yang hampir 
menyerupai multinomial logit dimana 
variabel responnya berupa data nomial 
untuk lebih  dar i  2  a l ternat i f  
penggunaan moda transportasi namun 
variabel bebasnya merupakan atribut 
alternatif perjalanan seperti biaya 
perjalanan, waktu tempuh dan 
sebagainya.

e. Nested logit

Model ini memiliki karakteristik 
variabel respon berupa hierarki. 
Menurut Greene (2007) nested logit 
menyatakan pilihan pertama dibuat dan 
pilihan kedua kemudian mengikuti 
tergantung pada pilihan pertama.

Menurut  Grenee  (2007) ,  secara  
umumpersamaan untuk model logit adalah 
sebagai berikut :

dimana 

P (z)  : Probabilitas dari variabel tidak 
bebas

2. Model Probit

Model ini merupakan bentuk fungsi 
pe luang  yang  d igunakan  un tuk  
mengetahui hubungan antara variabel 
terikat (berupa respon) dengan variabel 
bebas. Variabel respon berupa data 
kualitatif. Model probit adalah salah satu 
dari model CFD (cummulative distribution 
function), yaitu model yang digunakan 
untuk menganalisa data dengan distribusi 
normal. Terdapat beberapa asumsi dalam 
probit model yaitu : a. peluang kejadian 
sukses bergantung latent variabel atau 
yang tidak dapat diobservasi., jika variabel 
tidak terobservasi besar maka peluang 
kejadian sukses semakin besar; b. Terdapat 
nilai kritikal (Ii*) dari variabel yang tidak 
teronservasi, seperti jika variabel tersebut 
melewati tingkat kritikalnya maka 
kejadian akan sukses. Nilai Ii* dapat 
berdistribusi normal. Persamaan dalam 
model probit adalah sebagai berikut :
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dimana :

P (Y=1) �: Probabilitas kejadian yang 
terjadi

F �  : fungsi peluang komulatif

Interpretasi peluang dari model probit 
sebagai suatu dugaan dari peluang 
bersyarat (conditional probability) bahwa 
variabel normal baku Z  akan lebih kecil i

atau sama dengan α + β X atau P (Z  ≤ α + 1 1i i

β X ), dimana besar peluang tersebut 1 1i

dapat dilihat dari tabel distribusi normal 
kumulatif. Beberapa model probit yang 
dapat digunakan adalah :

a. Ordered Probit

Model regresi probit dengan variabel 
respon berupa data ordinal (pilihan 
yang bertingkat) seperti tidak ada, 
kadang-kadang, atau sering. Model ini 
merupakan salah satu metode statistik 
untuk menganalisis variabel respon 
yang mempeunyai skala data ordinal 
dengan 3 kategori atau lebih.

b. Binary Probit

Model regresi probit dengan variabel 
respon berupa data biner variabel 
bebasnya berupa data ratio dan 
kategori.

c. Multinomial Probit

Model regresi probit dengan variabel 
responnya berupa data nominal dengan 
beberapa alternatif pilihan dan variabel 
b e b a s n y a  m e n g g a m b a r k a n  
karakteristik individu.

Ordered Probit Model

Ordered probit model dapat digunakan 
untuk menganalisis hasil dari survey yang 

dilakukan dengan metode stated preference 
terhadap suatu set pilihan mengenai suatu 
jenis palayanan atau sejenisnya terhadap 
preferensi responden dengan jenis peringkat 
ordinal (Greene, 2007) 

Persamaan linier hasil kombinasi berupa 
atribut menurut Pearmain dan Kroes (1990) 
adalah sebagai berikut :

dimana :

Ui � =  Utilitas dari pilihan i

Xi... Xn  =  Atribut-atribut produk

b1...bn� =  Koefisien variabel bebas

Persamaan ordered probit berdasarkan pada 
spesifikasi berikut :

dengan , 

yi = 0 jika yi* ≤ µ0

yi = 1 jika µ < yi* ≤ µ0 1

yi = 2 jika  µ < yi* ≤ µ1 2

yi = J jika yi* > µ – 1j 

dimana :

yi* =   nilai variabel independent

yi   =  tingkat preferensi responden dalam 
rangking ordinal (0-J)

x    = � variabel independent

ε     =  �Utilitas random (random utility / i

random terms)

β   =  � koefisien variabel

µ    = � nilai-nilai yang membatasi variabel 
dependent yi*

Selanjutnya dihitung nilai probabilitas 
dengan persamaan :
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dimana:

F (*) � = θ(*) untuk model normal

Setelah didapat nilai yi * maka dapat dihitung 
probabilitas tingkat preferensi responden 
untuk yi = j atau prob (yi = j) dengan 
persamaan :

Prop (yi=0) = θ (-β.x)

Prob (yi=1) = θ (µ1 – β.x) – θ(-β.x)

Prob (yi=2) = θ (µ2 – β.x) – θ(µ1-β.x)

...

Prob (yi=j) = 1 - θ (µj-1 – β.x

Kalibrasi Model

Kalibarasi terhadap model ordered probit 
dapat dilakukan dengan menggunakan 
beberapa uji di bawah ini :

a. Uji Z (uji signifikansi)

b. Checking single coeficient estimates (uji 
tanda koefisien)

2c. Uji Chi-square (X )

METODE PENELITIAN

LOKASIPENELITIAN

Penelitian dilakukan di wilayah Kota 
Yogyakarta dan Kabupaten Bantul, sepanjang 
jalur kereta api yang lama (existing) yang 
merupakan daerah bangkitan dan tarikan 
perjalanan yaitu sekolah-sekolah, pasar, 
terminal dll. 

PENENTUAN JUMLAH SAMPEL

Dalam Pearmain dan Kroes (1990) 
menyatakan bahwa ukuran sampel untuk 
survey dengan metode stated preference 
disarankan minimal 30 responden dalam 
setiap segmen wawancara. Dalam penelitian 
kali ini diambil 2 segmen responden yaitu 
kategori umum dan kategori pelajar, sehingga 
jumlah sampel minimal adalah 60 responden. 
Namun  da l am pene l i t i an  ka l i  i n i  

menggunakan 118 responden agar hasil yang 
didapatkan lebih maksimal, yang terdiri dari 
56 responden dari kategori umum dan 62 
responden kategori pelajar/mahasiswa.

PENYUSUNAN KUISIONER

Formulir survey penelitian dalam penelitan 
ini terdiri dari 2 data, yaitu : 

1. Data Karakteristik responden, yang terdiri 
dari : Nama, asal, jenis kelamin, usia, 
pendidikan, dan pekerjaan.

2. Data preferensi responden, berupa 
tanggapan/respon terhadap alternatif 
pilihan skenario pelayanan tiket yang 
ditawarkan.

Kuesioner untuk preferensi responden ini 
terdiri dari 8 alternatif kenario yang 
menggunakan atribut pelayanan tiket yaitu 
variabel terikat (independent variabel) dan 
variabel bebas (dependent variabel). Variabel 
terikat (independent variabel) yang 
digunakan antara lain:

1. Jenis e-tiket

Jenis e-tiket yang ditawarkan merupakan 
jenis tiket cloose loop (sistem tertutup); 
smart cardyang didapatkan dari mesin 
tiket, dan jenis tiket open loop(sistem 
terbuka); prabayar bank(Brizzy-BRI, 
Tap Cash - BNI, E-money – Mandiri)

2. Sistem pembelian tiket

Sistem pembelian tiket yang dimaksudkan 
adalah sistem pembelian tiket kaitannya 
dengan perjalanan yang akan dilakukan 
yang terbagi menjadi dua jenis yaitu ; 
sistem tiket satuan (sekali perjalanan) dan  
sistem paket tiket.

Seperti kita ketahui di negara-negara maju 
seperti Inggris, Paris dan negara -negara lain 
di kawasan benua Eropa sudah banyak 
diberlakukan tiket perjalanan dengan sistem 
p a k e t  u n t u k  m e m p e r m u d a h  d a n  

2924

Vol. XVII, No.1. April 2018



Jurnal Riset Daerah

meningkatkan kenyamanan penumpang. 
Mengacu dari yang diterapkan oleh beberapa 
negara dengan asumsi harga tiket untuk 
layanan kereta api perkotaan Magelang- 
Yogyakarta-Bantul. diberlakukan single fare / 
biaya sama untuk jarak dekat maupun jarak 
jauh dalam 1 kali perjalanan, maka dapat 
dibuat kisaran harga untuk masing-masing 
paket yang dapat dilihat pada Tabel 3berikut 
ini :

Tabel 3. Kisaran harga dan perbandingan 
harga tiket dengan sistem paket

Terdapat beberapa keuntungan bagi 
penumpang dengan menggunakan sistem 
paket tiket ini antara lain ;

a) Terdapat potongan harga

b) Tidak perlu mengantri untuk membeli tiket 
setiap kali hendak naik kereta 

c) Dapat digunakan untuk perjalanan kemana 
saja dan kapan saja

3. Potongan untuk pelajar/mahasiswa 
(diskon)

Atribut ini menunjukkan seberapa 
banyak potogan harga / diskon yang 
diberikan oleh operator khusus bagi 
pelajar maupun mahasiswa. Berdasarkan 
diskusi dengan ahli dan kajian literatur 
maka ditentukan 3 level atribut dengan 
besaran potongan harga 20%, 30% dan 
50% dari harga sebenarnya.

4. Integrasi tiket

Atribut integrasi tiket menunjukkan 
adanya pilihan integrasi tiket dengan moda 
lain selain kereta api seperti Bus 
TransJogja dan angkutan umum lain. 
Pilihan level dalam atribut ini ditentukan 2 
level yaitu ada integrasi tiket dan tidak 
ada integrasi tiket.

Sedangkan variabel bebas (dependent 
variabel) yang merupakan pilihan jawaban 
dari kondisi imajiner yang tertuang dalam 
pilihan set skenario terdiri dari 5 jawaban 
dengan kode kuantifikasi sebagai berikut :

a. Pasti tidak menggunakan , dengan 
kuantifikasi 0

b. Mungkin tidak menggunakan, dengan 
kuantifikasi 1

c. Ragu-ragu, dengan kuantifikasi 2

d. Mungkin  menggunakan ,  dengan  
kuantifikasi 3

e. Pasti menggunakan dengan kuantifikasi 4

Tingkatan level atribut dapat dilihat pada 
Tabel 4, dan secara keseluruhan berdasarkan 
asumsi-asumsi diatas maka dapat dibuat 
skenario dan kuantifikasi level atribut seperti 
pada yangtersaji pada Tabel5berikut ini :
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Jenis Paket 
Tiket

Harga (Rp)
Perbandingan 

harga tiket

Sekali jalan 8.000 1

1 hari 27.000 3,38

3 hari 58.000 7,25

7 hari 108.000 13,75



Jurnal Riset Daerah

2926

Vol. XVII, No.1. April 2018

Tabel 5. Kombinasi atribut dan kuantifikasi skenario

Skenario Jenis Tiket
Sistem 

pembelian
Diskon 

Pelajar/mahasiswa
Integrasi 

tiket
Koding

1 Smard card Satuan 20% tidak 0-1-0-1

2 Smard card  Sistem paket 20% Ada 0-0-0-0

3 Smard card Satuan 30% Ada 0-1-1-0

4 Kartu prabayar  Sistem paket 20% Tidak 1-0-0-1

5 Kartu prabayar  Sistem paket 30% Ada 1-0-1-0

6 Kartu prabayar Satuan 30% Tidak 1-1-1-1

7 Smard card  Sistem paket 50% Ada 0-0-2-0

8 Kartu prabayar Satuan 50% Tidak 1-1-2-1

Tabel 4. Level tiap variabel faktor dalam skenario

Variabel Atribut Keterangan Level Koding

Independent 
variabel 
(variabel 
terikat)

Jenis tiket Cloose loop system  Smart Card 0

Open loop system  Kartu Prabayar 1

Sistem pembelian Paket 1 hari, paket 3 hari dll  Sistem Paket 0

Harga tiket untuk sekali jalan  Sistem Satuan 1

Potongan harga 
pelajar/mahasiswa 
(diskon)

Besaran potongan harga 
yang diberikan dibandingkan 
harga tiket yang berlaku

20% 0

30% 1

50% 2

Integrasi tiket Integrasi tiket antar moda 
lain selain kereta api (misal : 
BRT)

 Ada 0

 Tidak 1

Dependent 
variabel 
(variabel 
bebas)

Respon 
penumpang

Pasti tidak menggunakan 0

Mungkin tidak menggunakan 1

Ragu-ragu 2

Mungkin menggunakan 3

Pasti menggunakan 4
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PELAKSANAAN SURVEY

Survey dilaksanakan pada tanggal 3 
sampai dengan 14 Oktober 2017, dengan 
melakukan wawancara langsung terhadap 
responden. 

PENGOLAHAN DATA

Hasil survey preferensi terhadap layanan 
tiket dianalisis dengan menggunakan ordered 
probit model dengan bantuan program 
Limdep 7.0. Sedangkan karakteristik 
responden dianalisis dengan menggunakan 
analisis diskriptif. 

Tahapan yang dilakukan dalam melakukan 
analisa ordered probit adalah sebagai berikut:

a. Data hasil survey di input dengan 
menggunakan program Ms. Excel. 
Selanjunya di ubah dalam format notepad 
'file.txt' supaya dapat terbaca oleh program 
Limdep 7.0.

b. Analisis dengan menu model ordered 
probit, data yang telah diubah dalam 
bentuk format notepad dipangil dengan 
perintah command dengan menyesuaikan 
lokasi file dan jumlah set data kemudian 
dapat dianalisis dengan menu ordered 
probit hingga muncul hasil analisis.

c. Hasil analisis kemudian di uji validasi 
menggunakan dengan menggunakan uji Z 
(signifikansi), uji checking single 
coefficient estimated(uji tanda koefisien),  

2dan uji Chi-square (X ). 

d. Hasil dari validasi dengan uji-uji diatas 
maka terbentuklah persamaan utilitas 
(utility function), dan selanjutnya 
dilakukan perhitungan probabilitas 
dengan menggunakan Ms. Excel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ANALISIS PROFIL RESPONDEN

Analisis terhadap profil responden dilihat 
dari usia, jenis kelamin, dan tingkat 
pendidikan responden tersaji pada Tabel 6, 
Tabel 7 dan Tabel 8 berikut ini : 

Tabel 6.Responden berdasarkan usia

Tabel 7. Responden berdasarkan jenis 
kelamin

Tabel 8. Responden berdasarkan 
pendidikan
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No Jenis Kelamin Jumlah Proporsi (%)

1 15 - 24 tahun 69 58,47

2 25 - 49 tahun 43 36,44

3 50 - 60 tahun 5 4,24

4 > 60 tahun 1 0,85

Jumlah 118 100

No Jenis Kelamin Jumlah Proporsi (%)

1 Laki-Laki 58 49,15

2 Perempuan 60 50,85

Jumlah 118 100,00

No Tingkat Pendidikan Jumlah Proporsi (%)

1 SD 0 0,00

2 SMP-SMA 61 51,69

3 Diploma/S1,S2,S5 57 48,31

Jumlah 118 100
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Secara umum dapat dilihat bahwa 
mayoritas responden berusia antara 15-24 
tahun yaitu sebanyak 58,47%. Sedangkan jika 
dilihat berdasarkan jenis kelamin proporsi 
perempuan sedikit lebih banyak diban-
dingkan laki-laki yaitu 50,85%. Responden 
dengan pendidikan SMP-SMA lebih dominan 
yaitu sebesar 51,69% hampir sama dengan 
responden dengan tingkat pendidikan 
Diploma/S1,S2,S3 yaitu sebesar 48,31%.

PEMBENTUKAN MODEL 
PERSAMAAN UTILITAS

Hasil analisis permodelan dengan 
menggunakan model ordered probit menjadi 
dasar awal penentuan kesediaan calon 
pengguna untuk memanfaatkan layanan  e-
tiket. Menurut Greene (2009), bahwa model 
probit dapat dilakukan untuk survey di mana 
responden mengungkapkan preferensi 
dengan jenis peringkat skala ordinal. 

Penyusunan model untuk preferensi calon 
pengguna layanan e-tiket berdasarkan pada 
variabel yang telah dipilih melalui analisis 
sebelumnya yaitu ; jenis tiket, sistem 
pembelian, potongan harga pelajar/ 
mahasiswa dan integrasi tiket.

Hasil Pemodelan

Anal is is  data  d i lakukan dengan 
membedakan antara responden dari 
k a t e g o r i u m u m  d a n  k a t e g o r i  
pelajar/mahasiawa.

Pada kategori umum untuk rute ini 
didapatkan data dari 56 responden sehingga 
data yang terbentuk sebanyak 448 set data (56 
responden x 8 skenario) yang akan dianalisis 
selanjutnya. Sedangkan untuk kategori 
pelajar/mahasiswa terdapat 62 responden jadi 
didapatkan 496 set data (62 responden x 8 
skenario). Hasil analisis ordered probit 
dengan menggunakan program Limdep 7.0 
terlihat pada Tabel 9 dan Tabel 10 berikut ini:

2928

Vol. XVII, No.1. April 2018

Tabel 9. Hasil analisis kategori umum

Variabel Coefisien SE t-test Z (Sig)

 Index function for probability

Constant 1,955230713 0,15364508 12,726 0,0000

Jenis_tiket -0,22887319 0,14266647 -1,604 0,1087

Sistem_pembelian_tiket -0,36795189 0,14486689 -2,54 0,0111

Pot. 
Harga_pelajar/mahasiswa

0,286932658 0,081086964 3,539 0,0004

Integrasi_tiket 0,145350788 0,16559567 0,878 0,3801

Threshold parameters for index

Mu( 1) 1,026023838

Mu( 2)   1,71229509

Mu( 3)         3,230809353

Chi-square 20,24039

Degree of Freedom 4
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Dari hasil analisis diatas kemudian di 
kalibrasi untuk mendapatkan persamaan 
pemodelan yang sesuai dengan kondisi di 
lapangan utuk selanjutnya dapat digunakan 
untuk menghitung nilai probabilitas pasti 
menggunakan layanan e-ticket berdasarkan 
skenario yang ada. Kalibrasi model dilakukan 
dengan menggunakan uji Z, Checking single 
coeficient estimates (uji tanda koefisien), dan 
uji Chi-Square. 

1. Kategori Umum

a. Uji Z (Z test)

U j i  Z  d i l a k u k a n  d e n g a n  
membandingkan nilai Z hitung hasil 
analisis terhadap taraf signifikansi 
sebesar 0,05 atau 95%. Jika nilai Z 
hitung lebih dari 0,05  maka dapat 
dinyatakan bahwa atribut tersebut tidak 
signifikan untuk dimasukkan ke dalam 
model, demikian juga sebaliknya jika 
nilai Z hitung lebih kecil dari 0,05 maka 
atribut tersebut signifikan sehingga 
dapat dimasukkan ke dalam model 
persamaan. Secara lengkap tersaji 
padaTabel11berikut ini :
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Tabel 10. Hasil analisis kategori pelajar/mahasiswa

Variabel Coefisien SE t-test Z (Sig)

 Index function for probability

Constant 2,75718794 0,27528943 10,016 0,0000

Jenis_tiket -0,40577115 0,14890665 -2,725 0,0064

Sistem_pembelian_tiket -0,55424314 0,14348009 -3,863 0,0001

Pot. 
Harga_pelajar/mahasiswa

0,519534209 0,080174418 6,48 0,0000

Integrasi_tiket 0,161912554 0,16959034 0,997 0,3186

Threshold parameters for index

Mu( 1) 1,205392336

Mu( 2)   2,356032115

Mu( 3)         4,101521601

Chi-square 64,7293

Degree of Freedom 4



Jurnal Riset Daerah

Berdasarkan data diatas dapat dilihat 
bahwa hanya atribut konstanta, sistem 
pembelian dan potongan harga 
pelajar /mahasiswa yang dapat  
d imasukkan  ke  da lam mode l  
persamaan.

b. Uji tanda koefisien (single coefficient 
estimate)

Uji tanda yang dilakukan dengan 
melihat tanda pada masing-masing 
atribut hasil analisis apakah bernilai 
positif (+) atau negatif (-) yang 
kemudian dapat menunjukkan tingkat 
rasionalitas dari masing-masing 
atribut. Hasil uji tanda seperti terlihat 
pada Tabel 12dibawah ini:

Secara umum semua responden pada 
kategori umum lebih mempertim-
bangkan untuk memilih sistem 
pembelian tiket dengan sistem paket 
dan adanya potongan harga bagi 
pelajar/mahasiswa yang lebih besar.

c.  Uji Chi-Square
2Uji Chi-Square(X ) dilakukan dengan 

membandingkan antara hitung dengan 
2

X  tabel. Berdasarkan Tabel 9 diatas 
m a k a  d a p a t  d i l i h a t  b a h w a  

2
X hitungsebesar  28,41931 dan df = 4 

2maka X  tabel = 9,4877, maka dapat 
2

disimpulkan bahwa H0 ditolak (X  
2

hitung> X  tabel /28,41931 >9,4877) 
yang berarti bahwa sampel yang 
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Tabel 11. Pengujian nilai Z (signifikansi)

Atribut Perbandingan nilai Z Prob Hipotesis

Konstanta 0,0000 < 0,05 Ho ditolak Signifikan

Jenis tiket 0,4315 > 0,05 Ho diterima Tidak Signifikan

Sistem pembelian 0,0210 < 0,05 Ho ditolak Signifikan

Potongan pelajar/mahasiswa  0,0000 < 0,05 Ho ditolak Signifikan

Integrasi tiket 0,6936 > 0,05 Ho diterima Tidak Signifikan

Tabel 12. Pengujian tanda koefisien untuk kategori umum

Atribut Tanda Penjelasan

Konstanta +
Kemauan calon penumpang kereta api kategori umum 
terhadap layanan e-tiket memiliki tanda positif

Sistem Pembelian -
Calon penumpang lebih memilih menggunakan system 
pembelian tiket sistem paket dari pada dengan tiket 
satuan/sekali jalan

Potongan 
pelajar/mahasiswa

+
Potongan harga bagi pelajar/mahasiswa yang lebih besar 
lebih diminati oleh calon penumpang
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diambil selaras dengan distribusi yang 
diterapkan sehingga model yang 
dihasilkan memiliki rasionalitas yang 
baik.

Hasil akhir persamaan model yang 
terbentuk seperti untuk kategori umum 
adalah;

dengan :

Yi = 0 (pasti tidak menggunakan); Jika 
nilai Yi < 0

Yi = 1 (mungkin tidak menggunakan); 
Jika nilai 0 < Yi ≤ 1,0260

Yi = 2 (ragu-ragu); Jika nilai 1,0260< 
Yi ≤ 1,7123

Yi = 3 (mungkin menggunakan); Jika 
nilai 1,7123< Yi ≤ 3,2308

Yi = 4 (pasti menggunakan); Jika nilai 
Yi >3,2308

Berdasarkan persamaan (6) tersebut 
dapat diketahui bahwa jika dalam 
pengoperasian kereta api perkotaan 
tidak dilakukan peningkatan kualitas 
pelayanan tiket maka respon calon 
penumpang 1,9552atau mungkin 
menggunakan, sedangkan dengan 
nilai koefisien untuk sistem pembelian 

tiket sebesar 0,3679, maka jika 
diberlakukan sistem satuan/sekali jalan 
(level 1), dengan asumsi atribut lainnya 
pada level terendah (0) maka respon 
calon penumpang kereta api adalah 

sebesar 1,5873 atau ragu-ragu. 

Dengan menggunakan pelayanan 
potongan harga pelajar/mahasiswa 
sebesar 50% (level 2), dan atribut 
lainnya pada level terendah (0) maka 
respon calon penumpang kereta api 
terhadap layanan tiket sebesar 

2,529atau mungkin menggunakan.

2. Kategori Pelajar/Mahasiswa

a. Uji Z

H a s i l  u j i  Z  u n t u k  k a t e g o r i  
pelajar/mahasiswa adalah sebagai 
berikut :

Atribut konstanta, jenis tiket, sistem 
pembelian dan potongan harga 
pelajar/mahasiswa memiliki ilai Z yang 
signifikan, sehingga keempat atribut 
tersebut dapat dimasukkan ke dalam 
model persamaan utilitas, dan hanya 
atribut integrasi tiket yang tidak.
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(6)

Tabel 13. Pengujian nilai Z (signifikansi)

Atribut Perbandingan nilai Z Prob Hipotesis

Konstanta 0,0000 < 0,05 Ho ditolak Signifikan

Jenis tiket 0,0064 < 0,05 Ho ditolak Signifikan

Sistem pembelian 0,0001 < 0,05 Ho ditolak Signifikan

Potongan pelajar/mahasiswa 0,0000 < 0,05 Ho ditolak Signifikan

Integrasi tiket 0,3186 > 0,05 Ho diterima Tidak Signifikan
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b. Uji tanda koefisien (coefficient single 
estimate) 

Dengan melihat tanda pada masing-
masing konstanta, maka dapat dilihat 
respon responden terhadap level atribut 
serta realita di lapangan. Hasil uji tanda 
koefisien untuk kategori pelajar/ 
mahasiswa dapat dilihat pada Tabel 14 
berikut ini :

Calon penumpang pada ketegori 
pelajar/mahasiswa lebih menginginkan 
pengoperasian kereta api dengan 
membeli tiket di mesin tiket berupa 
smart card, pembelian dengan paket 
tiket dan diskon yang lebih besar.

c. Uji Chi-Square

Nilai Chi-Square sesuai pada Tabel 
210sebesar  64,7293dan df = 4 maka X  

t abe l  =  9 ,4877 ,  maka  dapa t  
2

disimpulkan bahwa H0 ditolak (X  
2

hitung> X  tabel /64,7293>9,4877) 
yang berarti bahwa sampel yang 
diambil selaras dengan distribusi yang 
diterapkan sehingga model yang 
dihasilkan memiliki rasionalitas yang 
baik.

Sehingga persamaan model yang 
terbentuk adalah sebagai berikut :

dengan :

Yi  = 0 (pasti tidak menggunakan); Jika 
nilai Yi < 0

Yi  = 1 (mungkin tidak menggunakan); 
Jika nilai 0 < Y ≤ 1,2054

Yi  = 2 (ragu-ragu); Jika nilai 1,2054< Y ≤ 
2,3560

Yi  = 3 (mungkin menggunakan); Jika nilai 
2,3560< Y ≤4,1015

Yi  = 4 (pasti menggunakan); Jika nilai 
>4,1015

Keterangan :

X1 = Atribit jenis tiket

X2 = Atribut sistem pembelian tiket

X3 = Potongan harga pelajar/mahasiswa

Pada kategori pelajar/mahasiswa sesuai 
dengan persamaan (7) dapat dijelaskan 
sebagai  berikut  bahwa j ika dalam 
pengoperasian kereta api perkotaan tidak 
dilakukan peningkatan kualitas pelayanan 
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Tabel 14. Pengujian tanda koefisien untuk kategori pelajar/mahasiswa

Atribut Tanda Penjelasan

Konstanta +
Kemauan calon penumpang kereta api kategori umum 
memiliki tanda positif

Jenis tiket -
Jenis tiket smart card lebih diminati dari pada 
menggunakan kartu prabayar bank.

Sistem Pembelian -
Calon penumpang lebih memilih menggunakan system 
pembelian tiket sistem paket dari pada dengan tiket 
satuan/sekali jalan

Potongan harga 
pelajar/mahasiswa

+
Adanya potongan harga yang lebih besar lebih diminati 
oleh calon penumpang kereta api 

(7)
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tiket maka respon calon penumpang adalah 
sebesar 2,7572 atau mungkin menggunakan. 
Namun jika diberlakukanjenis tiket kartu 
prabayar bank (level 1), dengan asumsi atribut 
lainnya pada level terendah (0) maka respon 
calon penumpang adalah sebesar 2,3514 
(ragu-ragu) .  Demikian juga ketika 
diberlakukan sistem pembelian tiket dengan 
tiket satuan/sekali jalan, dengan asumsi 
atribut lainnya pada level terendah (0) maka 
respon calon penumpang kereta api untuk 
kategri pelajar/mahasiawaadalah sebesar 
2,203 (ragu-ragu). Apabila diberlakukan 
level potongan harga pelajar/mahasiswa 50% 
(level 2), dan atribut lainnya pada level 

terendah (0) maka respon calon penumpang 
kereta api terhadap layanan tiket sebesar 
3,7962 (mungkin menggunakan).

A P L I K A S I  M O D E L  D A L A M  
PENGHITUNGAN PROBABILITAS 
M E N G G U N A K A N  L AYA N A N  E -
TICKETING

Model persamaan yang telah terbentuk 
kemudian dapat  di  gunakan untuk 
menghitung probabilitas secara umum 
berdasarkan alternatif skenario yang ada, dan 
didapatkan hasil sebagai berikut ini :
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Untuk kategori umum respon calon 
penumpang terhadap layanan e-ticket yang 
ditawarkan berdasarkan persamaan model 
yang terbentuk mayoritas adalah mungkin 
menggunakan, hanya 1 skenario yaitu 
skenario 1 yang ragu-ragu.Sedangkan 
untukkategori pelajar/mahasiswa ini respon 
calon penumpang berdasarkan persamaan 
model ulitilas yang terbentuk mayoritas 
adalah mungkin menggunakan, hanya 3 
yang ragu-ragu (skenario 1, 4 dan 6).

PENGHITUNGAN NILAI AKTUAL 
P R O B A L I B I L I TA S  K E S E D I A A N  
CALON PENUMPANG MENGGUNA-
KAN LAYANAN E-TICKETING

Tahap terakhir penghitungan dari 
pemodelan ordered probit untk mengetahui 
seberapa besar probabilitas kesediaaan calon 
pengguna kereta api perkotaan terhadap 
pelayanan tiket yang ditawarkan. Hasil 
analisis tersaji pada Tabel dan Gambar berikut 
ini :
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Tabel 17. Probabilitas kesediaan menggunakan layanan tiket kategori umum

Skenario y* Prob(yi=0) Prob(yi=1) Prob(yi=2) Prob(yi=3) Prob(yi=4)

1 1,5873 0,0562 0,2311 0,0514 0,6112 0,0501

2 1,9552 0,0253 0,1511 0,0401 0,6824 0,1011

3 1,8742 0,0305 0,1677 0,0429 0,6715 0,0875

4 1,9552 0,0253 0,1511 0,0401 0,6824 0,1011

5 2,2422 0,0125 0,0995 0,0301 0,6965 0,1614

6 1,8742 0,0305 0,1677 0,0429 0,6715 0,0875

7 2,5291 0,0057 0,0607 0,0209 0,6713 0,2414

8 2,1611 0,0153 0,1128 0,0330 0,6965 0,1424

Tabel 18. Probabilitas kesediaan menggunakan layanan tiket kategori umum

Skenario y* Prob(yi=0) Prob(yi=1) Prob(yi=2) Prob(yi=3) Prob(yi=4)

1 2,2048 0,0137 0,1451 0,4013 0,4109 0,0289

2 2,7572 0,0029 0,0574 0,2838 0,5664 0,0894

3 2,7243 0,0032 0,0612 0,2919 0,5594 0,0842

4 2,3514 0,0094 0,1165 0,3759 0,4581 0,0401

5 2,8710 0,0020 0,0459 0,2554 0,5875 0,1092

6 2,3185 0,0102 0,1226 0,3821 0,4477 0,0373

7 3,7963 0,0001 0,0047 0,0701 0,5450 0,3801

8 2,8381 0,0023 0,0490 0,2636 0,5819 0,1032
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DariTabel dan Gambar diatas dapat dilihat 
bahwa probabilitas pasti menggunakan (yi=4) 
terhadap layanan e-ticket baik pada kategori 
umum maupun kategori pelajar/mahasiswa 
paling tinggi adalah pada skenario 7, yaitu 
sebesar 24,14% pada kategori umum dan 
38,01% pada kategori pelajar/mahasiswa. 
Kombinasi atribut pada skenario 7 adalah 
jenis tiket smart card, pembelian dengan 
sistem paket tiket, potongan harga 
pelajar/mahasiswa 50% dan ada integrasi 
tiket.

Dengan melihat hasil nilai probabilitas 
diatas maka secara umum adanya layanan e-
tiket untuk pengoperasian kereta api 
perkotaan di wilayah Bantul dan Yogyakarta 
masih dirasa kurang familiar, karena 
teknologi e-ticket di wilayah Yogyakarta 
dirasa masih baru, sejauh ini baru Bus 
Transjogja yang memberlakukan penggunaan 
e-ticket. Hhal ini dapat terlihat dengan nilai 
probabilitas pasti menggunakan yang masih 
tergolong kecil <50%, mayoritas probabilitas 
tertinggi pada respon mungkin menggunakan. 
Sebagian besar masyarakat lebih terbiasa 
dengan penggunaan tiket kertas dengan 
embelian langsung di loket. Walaupun secara 

manfaatnya dalam penggunaan lebih efektif 
dan efisien dengan menggunakan e-ticket. 
Selain emmpermudah dalam melakukan 
perjalanan menggunakan suatu moda 
t r a n s p o r t a s i  u m u m ,  j u g a  s a n g a t  
menguntungkan bagi operator angkutan 
umum tersebut dalam pengawasan, dan 
pengendalian operasionalnya. Maka dari itu 
sangat diperlukan adanya sosialisasi secara 
menyeluruh untuk masyarakat sebelum 
diberlakukannya sistem e-ticket.

Secara historis, penghubung kawasan 
Yogyakarta dan Bantul dengan menggunakan 
moda kereta api sudah sejak lama tidak 
beroperasi. Jalur transportasi melalui jalan 
raya adalah pilihan utama, maka wajar jika 
keberadaan kereta api dengan menggunaka 
layanan e-ticket ini masih kurang diminati. 

Jika dilihat dari kombinasi skenario yang 
terpilih maka dapat disimpulkan bahwa calon 
p e n u m p a n g  l e b i h  m e n g i n n g i n k a n  
pembayaran tiket dengan menggunakan 
smart cardyang didapatkan melalui melalui 
mesin tiket . Keberadaan paket tiket  seperti 
paket 1 hari, 3 hari, 7 hari dst diminati oleh 
calon penumpang, hal ini dapat diasumsikan 
bahwa calon penumpang mau memanfaatkan 
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Gambar 1. Probabilitas pasti menggunakan layanan tiket (yi=4)
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tiket tersebut untuk kegiatan perjalanan 
keseharian mereka, baik untuk bekerja, 
sekolah maupun aktivitas lainnya. 

Gambar 2. Tiket khusus pelajar pada Bus 
Transjogja (contoh smart card)

(sumber; PT AINO Indonesia, 2017)

Gambar 3. Tiket  metro di Paris

(sumber; www.whatparis.com , 2011)

Gambar 4. Tiket  Kereta Commuter Jakarta

(sumber; www.megapolitan.

kompas.com.com , 2015)

Potongan harga bagi pelajar/mahasiswa 
dengan level terbesar yang dipilih oleh oleh 
calon penumpang. Hal ini menunjukkan 
bahwa adanya potongan harga bagi 
pelajanr/mahasiswa tersebut  sangat  
menguntungkan, dimana baik pelajar maupun 
mahasiswa belum memiliki penghasilan 
sendiri, sehingga sangat diperlukan subdisi 
yang lebih banyak dengan adanya 
pengurangan harga. Mengingat juga bahwa 
kawasan Yogyakarta adalah kota pelajar , 
maka sebagian besar aktivitas transportasi 
sangat dipengarui  oleh keberadaan 
pelajar/mahasiswa.

Keberadaan integrasi tiket antar moda 
yang ditawarkan dalam skenario preferensi 
diminati oleh calon penumpang, hal 
iniditunjukkan dengan probabilitas tertinggi 
pada skenario dengan atribut pelayanan 
adanya integrasi tiket. Keberadaan integrasi 
tiket ini dirasa akan sangat menguntungkan 
penumpang. Keterbatasan kereta api yang 
belum bisa menjangkau daerah tertentu dari 
suatu wilayah dengan tempat pemberhentian 
khusus mengakibatkan perlunya ada moda 
lain sebagai penghubung, seperti halnya Bus 
Transjogja di seputar kota Yogyakarta. Akan 
lebih baik dan lebih nyaman bagi penumpang 
jika dengan adanya moda penghubung ini 
dilengkapi dengan pilihan tiket tunggal untuk 
beberapa moda. Jadi penumpang kereta saat 
akan betrpindah ke moda lain tidak perlu lagi 
membeli tiket. Namun dalam prakteknya hal 
ini tidaklah mudah, diperlukan kerjasama 
antar operator angkutan umum sebagai 
pelaksananya. 

PREDIKSI PENGGUNA LAYANAN E-
TICKETING

Berdasarkan beberapa asumsi terhadap 
pengguna kereta api perkotaan dan dengan 
menggunakan data dari Badan Pusat Statistik 
di wilayah Yogyakarta dan Bantul maka dapat 

2936

Vol. XVII, No.1. April 2018



Jurnal Riset Daerah

dihitung seberapa besar kemauan masyarakat 
untuk mengguankan layanan e-tiket kereta 
api. Asumsi dasar yang dipakai antara lain :

a. Data calon penumpang pelajar/mahasiswa 
berasal dari penduduk dengan usia 10 – 24 
tahun.

b. Data calon penumpang kategori umum 
berasal dari penduduk dengan usia 25 
tahun ke atas.

Proyeksi banyaknya penumpang dihitung 
berdasarkan hasil analisis probabilitas diatas 
sampai dengan tahun 2020, sesuai dengan 
perencanaan operasional kereta api perkotaan 
di wilayah Yogyakarta oleh Kementerian 
Perhubungan daat dilihat pada Tabel 19 
berikut ini : 
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Tabel 19. Proyeksi jumlah calon pengguna layana e-tiket 

Tahun

Jumlah Penduduk Pengguna layanan e-money 

Umum
Pelajar/

mahasiswa
Semua 

responden 
Umum

Pelajar/
mahasiswa

Semua 
Responden 

2013 2.229.590 917.236 3.146.826 538.288 348.625 886.912

2014 2.272.661 922.736 3.195.396 548.686 350.715 899.401

2015 2.300.328 916.471 3.216.799 555.366 348.334 903.700

2016 2.416.532 916.661 3.333.193 583.421 348.406 931.827

2017* 2.478.846 916.469 3.395.315 598.465 348.334 946.799

2018* 2.541.160 916.278 3.457.438 613.510 348.261 961.770

2019* 2.603.474 916.086 3.519.560 628.554 348.188 976.742

2020* 2.665.788 915.894 3.581.682 643.598 348.115 991.713

Gambar5. Proyeksi jumlah calon pengguna layanane-tiket
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Proyeksi calon penumpang yang akan 
menggunakan layanan e-tiket pada tahun 
2020 sebanyak 643.598 orang untuk kategori 
umum dan 384.115 orang untuk kategori 
pelajar. Nilai tersebut dirasa masih sangat 
kurang jika dibandingkan dengan jumlah 
penduduk secara keseluruhan. 

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan rangkaian analisis diatas 
dapat disimpulkan bahwa tingkat kesediaan 
pasti menggunakan layanan tiket (yi=4) untuk 
calon penumpang kereta api perkotaan di 
wilayah Bantul dan DIY sebesar 24,14% 
untuk kategori umum dan sebasar 38,01% 
untuk skenario pelajar/mahasiswa keduanya 
pada skenario 7, dengan kombinasi atribut 
pelayanan yang jenis tiket smart card dari 
mesin tiket, sistem pembelian tiket dengan 
sistem paket,  potongan harga bagi 
pelajar/mahasiswa sebesar 50% dan terdapat 
integrasi tiket antar moda (tiket tunggal), 
Secara umum calon penumpang lebih 
m e n g i n g i n k a n  m e m p e r t i m b a n g k a n  
pelayanan tiket yang kemudahan dalam 
mendapatkan tiket (terdapat mesin tiket di 
setiap stasiun pemberhentian kereta) serta 
kemudahan berpindah moda dengan tiket 
tunggal. Selain itu adanya potongan harga 
yang lebih besar menjadi penting mengingat 
bahwa baik pelajar maupun mahasiswa 
merupakan golongan yang belum memiliki 
penghasilan sehingga adanya pengurangan 
harga tiket sangat diperlukan. 

Dengan menggunakan hasil analisis 
probabilitas dapat dihitung proyeksi calon 
pengguna layanan e-ticket pada tahaun 2020 
yaitu sebesar 643.598 orang untuk kategori 
umum dan 384.115 orang untuk kategori 
pelajar/mahasiswa.
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