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Analisis Ability To Pay (ATP) dan Willingness To Pay (WTP) 
Pengguna Sepeda Motor, Mobil Pribadi dan Bus 

di Wilayah Yogyakarta dan Bantul 
terhadap Pengoperasian Kereta Api Perkotaan

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Jumlah penduduk Daerah Istimewa 
Yogyakarta  (DIY)meningkat  secara 
signifikan, berdasarkan Provinsi DIY Dalam 
Angka 2016 jumlah penduduk DIY tahun 
2015 tercatat 3.679.179 orang, tingkat 
pertumbuhan penduduk DIY tahun 2015 
terhadap tahun 2010 mencapai 1,19% 

meningkat dibanding pertumbuhan tahun 
sebelumnya yaitu sebesar 0,98%. Komposisi 
terbesar yaitu pada kelompok usia produktif 
(25-59 tahun) sebesar 49,17%.Kondisi ini 
menggambarkan t ingginya aktivitas 
masyarakat. Didukung oleh pertumbuhan 
ekonomi yang terus meningkat serta jumlah 
kepemilikan kendaraan pribadi yang semakin 
tinggi berdampak pada tingginya jumlah 
kendaraan di  jalan dan berpotensi  
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Abstract

City interactionbetweenYogyakarta and Bantul causehigh mobility of people.Yogyakarta 
as the center of education and economy of DIY attract the movement from surrounding area.To 
prevent negative impacts due to high traffic activity it is necessary to think of alternative public 
transport connecting the two cities. Urban railwaysare seen as one of the solutions,so research 
is needed on the operation plan of the modes.This study discusses urban railway operation plans 
in the Yogyakarta-Bantul area with emphasis on factor analysis affecting users to use trains, 
ability-to-pay (ATP) and willingness to pay (WTP) analysis of train users.This study was 
conducted with a survey stated preference to motorcycle users, private cars users and bus users 
in the area of the train route plan.Results of data survey were analyzed by factor analysis, travel 
cost method and preference analysis of fareand service scenario Preference analysis using . 
ordered probit modeling using Limdep 7.0.The results is factors that influence users to use the 
railway are prices and range of railway factors and comfort and convenience factors. The 
average ATP of motorcycle users is Rp. 12.666,00; private car users Rp. 39.682,00 and bus 
users Rp. 10.557,00.TheWTP of motorcycle and bus users is Rp. 6.000,00 while private car 
users Rp. 8.000,00.The highest probability of respondent will use the train is if applied scenario 
1 where probability of motorcycle user is 48,1217%, private car user 5,5760% and bus user 
53,0927%.

keyword :ATP, WTP, stated preference, ordered probit, probability.
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menimbulkan permasalahan lalu lintas seperti 
kemacetan, kecelakaan, polusi udara 
dankerusakan jalan. Untuk mencegah hal 
tersebut, pemikiran tentang pengoperasian 
transportasi umum massal mulai muncul yaitu 
kereta api perkotaan.

Kereta api merupakan salah satu moda 
transportasi yang menjadi primadona bagi 
sebagian besar masyarakat Indonesia, ini 
dikarenakan kereta api dinilai dapat 
terjangkau oleh masyarakat dari berbagai 
kalangan baik kalangan atas, menengah 
maupun bawah. Masyarakat terutama yang 
beraktifitas di area perkotaan sangat 
membutuhkan transportasi yang terjangkau, 
nyaman, aman dan yang terpenting dapat 
menjadi  jawaban untuk mengatas i  
permasalahan lalu lintas. 

Dalam merencanakan pengoperasian 
kereta api perkotaan diperlukan analisis 
tentang kemampuan membayar (ability to 
pay) dan kemauan membayar (willingness to 
pay) calon pengguna.Hal ini akan memberi 
kemudahan bagi pihak regulator maupun 
operator dalam menentukan besarnya tarif 
dan pelayanan yang akan diberikan,sehingga 
kereta api dapat dinikmati sepenuhnya oleh 
masyarakat dan tidak merugikan operator 
sehinggasemua pihak dapat menerima 
manfaat dari pengoperasian kereta api 
tersebut.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut :

1. M e n g e t a h u i  f a k t o r - f a k t o r  y a n g  
mempengaruhi kesediaan calon pengguna 
untuk menggunakankereta api perkotaan.

2. Mengetahui seberapa besar kemampuan 
membayar (ability to pay) calon pengguna.

3. Mengetahui seberapa besar kemauan 
membayar (willingness to pay) calon 
pengguna.

4. Mengetahui besarnya probabilitas 
perpindahan moda dari sepeda motor, 
mobil pribadi dan bus kekereta api 
perkotaan.

BATASAN PENELITIAN

Batasan masalah pada penelitian ini adalah 
sebagai berikut :

1. C a l o n  p e n g g u n a  k e r e t a  a p i  
perkotaanadalah pengguna sepeda motor, 
mobil pribadi dan bus yang melakukan 
perjalanan sepanjang atau melalui rute 
kere ta  ap i  perko taandi  wi layah  
Yogyakarta-Bantul.

2. Bus yang diteliti adalah Bus Transjogja 
dan Bus antar kota yang melalui rute 
Yogyakarta-Bantul.

TINJAUAN PUSTAKA

Angkutan Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 74 
tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dijelaskan 
bahwa angkutan adalah pemindahan orang 
dan atau barang dari satu tempat ke tempat 
lain dengan menggunakan kendaraan. 
Sedangkan kendaraan adalah suatu sarana 
angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan 
Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. 
Angkutan orang dengan menggunakan 
kendaraan bermotor berupa sepeda motor, 
mobil penumpang dan mobil bus. Sedangkan 
kendaraan bermotor umum adalah setiap 
kendaraan bermotor yang disediakan untuk 
dipergunakan oleh umum dengan dipungut 
bayaran. 

Sebagai upaya menekan penggunaan jalan 
sebagai media transportasi, pemerintah telah 
berusaha mengoptimalkan peran angkutan 
umum, karena angkutan umum memiliki 
peran  yang  sangat  pent ing  da lam 
menyediakan transportasi yang efisien. 
Dengan semakin tingginya jumlah kendaraan 
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pribadi, baik sepeda motor maupun mobil 
pribadi maka peran angkutan umum mutlak 
diperlukan. Namun, menurut Munawar, et al 
(2009),  di  sebagaian besar negara 
berkembang cukup sulit untuk mendorong 
orang untuk menggunakan angkutan umum. 

Permasalahan angkutan umum perkotaan di 
sebagian besar kota di indonesia adalah 
sebagai berikut (munawar, 2009) :

1. Kualitas layanan angkutan umum kurang 
baik, sehingga masyarakat lebih memilih 
menggunakan kendaraan pribadi.

2. Layanan angkutan umum hanya mampu 
menarik penumpang captive passengers 
atau yang tidak mempunyai pilihan lain 
selain menggunakan angkutan umum.

3. Struktur perizinan yang ada, dimana 
sangat diperlukan untuk beroperasinya 
angkutan umum, kurang memperhatikan 
kualitas namun lebih bertujuan untuk 
mengatur kuantitas (jumlah) penyediaan 
angkutan umum.

4. Jaringan rute belum didasarkan pada studi 
komprehensif. Pemerintah daerah tidak 
secara aktif merencanakan jalur angkutan 
umum.

5. Bus bisa berhenti dimana saja, sehingga 
headway waktu antar bus tidak tetap.

6. Keterbatasan kemampuan sumber daya 
manusia dan lembaga yang bertanggung 
jawab di bidang pemantauan dan 
pengendalian angkutan umum perkotaan.

7. D a n a  t i d a k  m e n c u k u p i  u n t u k  
memperbarui kendaraan angkutan umum 
yang ada.

Tingkat pelayanan yang ditawarkan oleh 
masing-masing sarana transportasi umum 
adalah faktor yang menentukan seseorang 
dalam memilih sarana transportasi. Pada 
tahun 2020 diperkirakan hampir semua 
ibukota propinsi di Indonesia akan dihuni 

lebih dari 2 juta jiwa yang berarti pada 
dasawarsa tersebut para pembina daerah 
p e r k o t a a n  a k a n  d i h a d a p k a n  p a d a  
permasalahan baru yang memerlukan suatu 
solusi yang baru pula yaitu permasalahan 
transportasi perkotaan (Tamin, 2008).

Berdasarkan penelitian Idris (2009), 
fenomena  angkutan umum di Yogyakarta 
menunjukkan ketatnya persaingan antara 
kendaraan umum dan kendaraan pribadi. 
Angkutan umum mulai ditinggalkan oleh 
kebanyakan masyarakat. Oleh karena itu 
pelayanan yang dapat memberi kepuasan 
kepada konsumen harus menjadi perhatian 
khusus bagi setiap pengusaha/operator jasa 
angkutan umum. Beberapa indikator 
menunjukkan pelayanan angkutan umum 
makin hari makin menurun, antara lain 
dengan berkurangnya jumlah penumpang 
sekitar 3 % per-tahun, hari operasi rata-rata 
hanya 24 hari dalam satu bulan. Kondisi fisik 
kendaraan akibat umur yang terlalu tua dan 
faktor muatan (load factor) rata-rata juga 
cenderung menurun hanya berkisar 41%. 
Beberapa indikator ini mencerminkan bahwa 
kinerja angkutan umum (bus kota) dari sisi 
pelayanannya sudah sangat mengkhawatir-
kan. Dampak dari penampilan bus kota yang 
t idak  ba ik  in i  berak iba t  t e rhadap  
meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi 
terutama sepeda motor sekitar 6% per-tahun, 
data tersebut diambil dari Pustral-UGM, 2004 
dalam Zilhardi Idris (2009).

Variabel Pelayanan Angkutan Umum

Dalam pengoperasian angkutan umum, 
perlu diperhatikan pelayanan yang mampu 
memuaskan pengguna sehingga pengguna 
akan tetap  bersedia menggunakan layanan 
angkutan umum, bahkan jumlahnya semakin 
meningkatyang akan berdampak pada 
berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi. 
Variabel-variabel tingkat pelayanan angkutan 
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umum menurut penelitian yang dilakukan 
oleh Ortuzar dan Willumsen (2011), adalah 
sebagai berikut : 

a. Biaya perjalanan. 

b. Waktu per ja lanan selama dalam 
kendaraan. 

c. Waktu tunggu. 

d. Waktu berjalan khaki. 

e. Okupansi bus (berkaitan dengan 
kenyamanan). 

f. Kemungkinan duduk selama perjalanan.

g. Kenyamanan kendaraan (kualitas dan 
jarak tempat duduk, kotor, bising, dan lain-
lain)

h. Penampilan dan perilaku sopir bus. 

I. Penggunaan waktu alternatif selama 
dalam perjalanan. 

j. Resiko kecelakaan. 

k. Variabel waktu perjalanan. 

l. Variabel waktu tunggu.

Sedangkan penelitian tentang variabel 
tingkat pelayanan yang mempengaruhi orang 
menggunakan angkutan umum adalah sebagai 
berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tamin 
(2008) dengan judul “Perencanaan, 
Pemodelan & Rekayasa Transportasi : 
Teori, Contoh Soal Dan Aplikasi”. hasil 
dari penelitian ini, atribut pelayanan 
angkutan umum dapat ditinjau dari 
beberapa aspek, diantaranya adalah 
sebagai berikut :

a. Ciri pengguna jalan : ketersediaan 
kendaraan pribadi, struktur rumah 
tangga, pendapatan, keterdrsakan 
waktu

b. Ciri pergerakan : tujuan pergerakan, 
waktu terjadinya pergerakan, jarak 
perjalanan

c. Ciri fasilitas moda transportasi :

d. kuantitatif : waktu perjalanan, biaya 
transportasi, kesediaan ruang dan tarif 
parkir

e. kualitatif : kenyamanan dan kemu-
dahan, keandalan dan keteraturan, 
keamanan

f. Ciri kota atau zona : jarak pencapaian 
atau kemudahan memperoleh moda

2. Penelitian yang dilakukan oleh Amirotul 
M.H.M., et al (2006) dengan judul 
“Analisis Variabel Layanan Angkutan 
Umum Bus Kota Menurut Persepsi 
Penumpang Dengan Teknik Stated 
Preference (Studi Kasus Angkutan Umum 
Bus Kota Di Surakarta)” hasil dari 
penelitian ini adalah diperoleh faktor yang 
mempengaruhi orang untuk naik angkutan 
umum bus di Surakarta adalah :

a. Kesempatan mendapatkan tempat 
duduk 

b. Okupansi bus (jumlah penumpang rata-
rata) 

c. Kenyamanan kendaraan 

d. Tarif 

e. Lama perjalanan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Priyanto, 
S., (2016) dengan judul “Analisis 
Preferensi Dan Daya Beli Calon Pengguna 
Terhadap Rencana Pengoperasian 
Trem/LRT Di Yogyakarta (Studi Kasus : 
Pengguna Transjogja Dan Kendaraan 
Pribadi) hasil dari penelitian ini adalah 
dengan analisis faktor dan pemodelan 
ordered probit diperoleh faktor yang 
mempengaruhi orang untuk menggunakan 
Trem/LRT di Yogyakarta adalah sebagai 
berikut :

a. Keterjangkauan ongkos perjalanan

b. Ketepatan jadwal

c. Keamanan penumpang
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d. Integrasi moda

e. Keselamatan penumpang

f. Ketersediaan tempat parkir

g. Kenyamanan penumpang

h. Kemudahan akses menuju halte 
(integrasi moda)

4. Penelitian yang dilakukan oleh Priyanto, 
S. (2015) dengan judul “Urban Railway 
Development Of Yogyakarta City; year 1” 
hasil dari penelitian ini adalah dengan 
pemodelan ordered probit diperoleh faktor 
yang mempengaruhi orang untuk 
menggunakan kereta api adalah sebagai 
berikut :

a. Tarif

b. Waktu tempuh

c. Jadwal kedatangan

d. Kenyamanan

e. Waktu tunggu angkutan umum saat trip 
interchange

f. Jarak halte angkutan umum menuju 
tujuan akhir perjalanan

5. Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati, 
D., (2016) dengan judul “Analisis 
Pengembangan Skenario Pelayanan Dan 
Tarif Untuk Meningkatkan Minat 
Pengguna  Kere t a  Pe rko taan  Di  
Yogyakarta” hasil dari penelitian ini 
adalah dengan menggunakan metode 
regresi linear berganda diperoleh faktor 
yang mempengaruhi orang untuk 
menggunakan kereta perkotaan di 
Yogyakarta adalah sebagai berikut :

a. Tarif

b. Waktu tunggu

c. Waktu tempuh.

Perkeretaapian

Salah satu angkutan umum massal yang 
telah banyak diterapkan dan memberikan 
dampak positif terhadap pengurangan 
penggunaan kendaraan pribadi adalah kereta 
api. Berdasarkan Peraturan Menteri 
P e r h u b u n g a n  P M  9  Ta h u n  2 0 11 ,  
perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem 
yang terdiri atas prasarana, sarana, dan 
sumber daya manusia, serta norma, kriteria, 
p e r s y a r a t a n ,  d a n  p r o s e d u r  u n t u k  
penyelenggaraan transportasi kereta api. 

Kereta api adalah sarana perkeretaapian 
dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri 
maupun dirangkaikan dengan sarana 
perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun 
sedang bergerak di jalan rel yang terkait 
dengan perjalanan kereta api. Kereta api layak 
dijadikan tulang punggung transportasi 
khususnya di wilayah perkotaan karena 
mempunyai keunggulan diantaranya daya 
angkut yang banyak, hemat energi dan ramah 
lingkungan.

Perencanaan kereta api perkotaan sebagai 
transportasi yang berkelanjutan harus 
diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan 
masyarakat sekaligus memperbaiki kualitas 
hidup masyarakat serta infrastruktur dan tata 
kota. Kereta api perkotaan merupakan salah 
satu moda transportasi yang dapat dipilih 
sebagai moda transit dalam pengembangan 
transportasi berbasis rel (Rail Oriented 
Development/ROD) yang menghubungkan 
wilayah dalam kota dan wilayah luar kota 
yang saling terhubung baik secara ekonomi 
maupun sosial, meskipun secara administratif 
wilayah luar kota tersebut berada pada 
administratif yang berbeda. Sedangkan di 
dalam wilayah perkotaan, moda angkutan 
umum massal yang banyak diterapkan adalah 
LRT (Light Rapid Transit) contohnya Trem. 
LRT tepat diterapkan di wilayah dalam kota 
karena mudah beradaptasi dan fleksibel 
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dengan jalan-jalan di wilayah perkotaan yang 
memi l ik i  t ikungan- t ikungan  t a jam 
(Widoyoko, 2010).

Dalam memberikan pelayanan yang baik 
k e p a d a  p e n g g u n a ,  m a k a  d a l a m  
pengoperasiannya kereta api harus memenuhi 
Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah. SPM adalah 
ukuran minimum pelayanan yang harus 
dipenuhi oleh penyedia layanan dalam 
memberikan pelayanan kepada pengguna 
jasa .  SPM merupakan acuan  bagi  
penyelenggara prasarana perkeretaapian 
dalam memberikan pelayanan kepada 
pengguna jasa angkutan orang dengan kereta 
api. Berdasarkan Peraturan Menteri 
Perhubungan PM 9 Tahun 2011, standar 
pelayanan minimal meliputi :

1. Standar pelayanan minimal di stasiun 
kereta api, meliputi :

a. Informasi yang jelas dan mudah dibaca, 
mengenai:

1) Nama dan nomor kereta api

2) Jadwal kedatangan dan keberang-
katan kereta api

3) Tarif kereta api

4) Stasiun kereta api pemberangkatan, 
stasiun kereta api pemberhentian 
dan stasiun kereta api tujuan

5) Kelas pelayanan

6) Peta jaringan jalur kereta api

b. Loket

c. Ruang tunggu, tempat ibadah, toilet 
dan tempat parkir

d. Kemudahan naik/turun penumpang

e. Fasilitas penyandang cacat dan 
kesehatan

f. Fasilitas keselamatan dan keamanan

2. Standar pelayanan minimal dalam 
perjalanan, meliputi :

a. Standar pelayanan minimal dalam 
perjalanan pada kereta api antar kota, 
meliputi :

1) Pintu dan jendela

2) Tempat duduk dengan konstruksi 
tetap yang mempunyai sandaran 
dan nomor tempat duduk

3) Toilet dilengkapi dengan air 
sesuai dengan kebutuhan

4) Lampu penerangan

5) Kipas angin

6) Rak bagasi

7) Restorasi

8) I n f o r m a s i  s t a s i u n  y a n g  
d i lewat i /d is inggahi  secara  
berurutan

9) Fasilitas khusus dan kemudahan 
bagi penyandang cacat, wanita 
hamil, anak dibawah umur 5 
tahun, orang sakit dan orang lanjut 
usia

10) Fasilitas kesehatan, keselamatan 
dan keamanan

11) Nama dan nomor urut kereta

12) Informasi gangguan perjalanan 
kereta api

13) Ketetapan jadwal perjalanan 
kereta api

b. Standar pelayanan minimal dalam 
perjalanan pada kereta api perkotaan, 
meliputi :

1) Pintu dan jendela

2) Tempat duduk dengan konstruksi 
tetap yang mempunyai sandaran 
dan nomor tempat duduk

3) Lampu penerangan

4) Penyejuk udara

5) Rak bagasi

6) Fasilitas khusus dan kemudahan 
bagi penyandang cacat, wanita 
hamil, anak dibawah umur 5 
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tahun, orang sakit dan orang lanjut 
usia

7) Fas i l i t a s  pegangan  un tuk  
penumpang berdiri

8) Fasilitas kesehatan, keselamatan 
dan keamanan

9) Informasi gangguan perjalanan 
kereta api

10)  Ketepatan jadwal perjalanan 
kereta api

Kereta api perkotaan menurut Peraturan 
Pemerintah No. 56 tahun 2009 adalah 
perkeretaapian yang melayani perpindahan 
orang di wilayah perkotaan dan/atau 
perjalanan ulang alik (commuting). Kereta api 
perkotaan biasanya dijalankan dengan 
menggunakan tenaga listrik, sehingga tidak 
menimbulkan pencemaran gas rumah kaca 
secara langsung. Sedangkan menurut 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 
9 tahun 2014,  jar ingan pelayanan 
perkeretaapian perkotaan yang berada dalam 
suatu wilayah perkotaan dapat :

a. melampaui1 (satu) provinsi;

b. melampaui 1 (satu) kabupaten/kota dalam 
1 (satu) provinsi; dan

c. berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota

d. Dalam penyelenggaraannya, kereta api 
perkotaan memiliki ciri-ciri :

e. menghubungkan beberapa stasiun di 
wilayah perkotaan;

f. melayani banyak penumpang berdiri;

g. memil iki  s i fa t  per ja lanan ulang 
alik/komuter;

h. melayani penumpang tetap;

I. memiliki jarak dan/atau waktu tempuh 
pendek;dan

j. melayani kebutuhan angkutan penumpang 
di dalam kota dan dari daerah sub-urban 
menuju pusat kota atau sebaliknya.

Kereta api perkotaan yang telah beroperasi di 
indonesia diantaranya KRL Jabodetabek dan 
k e r e t a  P r a m b a n a n  E k s p r e s s  y a n g  
menghubungkan Yogyakarta dengan wilayah 
Surakarta dan Kutoarjo.

Penelitian tentang Kereta Api Perkotaan di 
Wilayah Yogyakarta-Bantul

Penelitian tentang kereta api perkotaan di 
wilayah Yogyakarta-Bantul merupakan 
bagian dari penelitian tentang rencana 
pengoperasian kereta api perkotaan Magelang 
– Yogyakarta - Bantul karena ruteYogyakarta-
Bantul merupakan salah satu rangkaian dari 
rute. Penelitian tentang kereta api perkotaan 
Magelang-Yogyakarta-Bantul yang pertama 
dilakukan oleh Priyanto, S., (2015) dengan 
hasi l  penel i t ian berupa pemodelan 
karakteristik permintaan penumpang kereta 
api pada wilayah Magelang, Yogyakarta dan 
Bantul. Penelitian kedua juga dilakukan oleh 
Priyanto, S., (2016) dengan fokus penelitian 
pada waktu tempuh, stasiun yang dilewati dan 
pilihan skenario rute operasional kereta api 
Magelang-Yogyakarta-Bantul, adapun hasil 
penelitiannya adalah ada 3 rencana rute 
operasional kereta yaitu Yogyakarta-
Borobudur-Yogyakarta, Yogyakarta-Samas-
Yogyakarta dan Borobudur-Yogyakarta-
Samas (PP) dengan waktu tempuh kereta 
masing-masing 3,6 jam, 2,4 jam dan 6 jam. 
Stasiun yang dilewati seperti terlihat pada 
tabel1.
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Tabel 1

Rencana Stasiun Pemberhentian Kereta

Konsep kemampuan dan kemauan 
membayar suatu produk

Konsep biaya sangat diperlukan dalam 
menentukan pelayanan yang akan diberikan 
kepada pengguna jasa transportasi. Bagi 
pengguna, biaya merupakan komponen 
penting dalam pengambilan keputusan untuk 
menggunakan suatu jasa transportasi. 
Kesediaan pengguna dalam menggunakan 
jasa  t ransportas i  d ipengaruhi  oleh 
kemampuan membayar (ability to pay) dan 
kemauan membayar (willingness to 
pay).Ability to pay (ATP) menurut Tamin, 
dkk. (1999) adalah kemampuan seseorang 
untuk membayar jasa angkutan yang 
diterimanya berdasarkan penghasilan yang 
dianggap ideal.  Faktor-faktor yang 
mempengaruhi ATP adalah penghasilan 
perbulan, alokasi biaya transportasi dan 
frekuensi perjalanan. Sedangkan Wilingness 
To Pay (WTP) adalah kesediaan pengguna 
untuk mengeluarkan imbalan atas jasa yang 
diperolehnya. 

Menurut Breidert (2006), secara umum 
WTP atau kemauan/keinginan untuk 
membayar didefinisikan sebagai jumlah yang 
dapat dibayarkan seorang konsumen untuk 
memperoleh suatu barang atau jasa. WTP 
adalah harga maksimum dari suatu barang 
yang ingin dibeli oleh konsumen pada waktu 
tertentu. Sedangkan pengertian ATP pada 
konsumen adalah kesanggupan konsumen 
untuk membeli suatu barang. WTP 
sebenarnya adalah harga pada tingkat 
konsumen yang merefleksikan nilai barang 
a tau  jasa  dan  pengorbanan  un tuk  
memperolehnya. Di sisi lain, WTP ditujukan 
untuk mengetahui daya beli konsumen 
berdasarkan persepsi konsumen. 

Memahami konsep WTP konsumen 
terhadap suatu barang atau jasa harus dimulai 
dari konsep utilitas, yaitu manfaat atau 
kepuasan karena mengkonsumsi barang atau 
jasa pada waktu tertentu. Setiap individu 
selalu berusaha untuk memaksimumkan 
utilitasnya dengan pendapatan tertentu, dan 
ini akan menentukan jumlah permintaan 
barang atau jasa yang akan dikonsumsi. 
Permintaan diartikan sebagai jumlah barang 
atau jasa yang mau atau ingin dibeli atau 
dibayar (willingness to buy or willingness to 
pay) oleh konsumen pada harga tertentu dan 
waktu tertentu. Sejumlah uang yang ingin 
d i b a y a r k a n  o l e h  k o n s u m e n  a k a n  
menunjukkan indikator utilitas yang 
diperoleh dari barang tersebut. Dalam hal 
suatu produk yang berhubungan dengan 
lingkungan, beberapa pendekatan yang 
digunakan dalam WTP untuk menghitung 
peningkatan atau kemunduran kondisi 
lingkungan adalah: 

1. Menghitung biaya yang bersedia 
dikeluarkan oleh individu untuk 
mengurangi dampak negatif pada 
lingkungan karena adanya suatu kegiatan 
pembangunan; 
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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 

Sumber : Priyanto,S., 2016, Urban Railway Development 
of Yogyakarta City; Year 2
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2. Menghitung pengurangan nilai atau harga 
dari suatu barang akibat semakin 
menurunnya kualitas lingkungan; 

3. Melalui suatu survei untuk menentukan 
tingkat kesediaan masyarakat untuk 
membayar dalam rangka mengurangi 
dampak negatif pada lingkungan atau 
untuk mandapatkan lingkungan yang lebih 
baik.

LANDASAN TEORI

Analisis Faktor

Analisis faktor adalah kajian tentang 
s a l i n g  k e t e r g a n t u n g a n  a n t a r a  
variabelvariabel, dengan tujuan untuk 
menemukan himpunan variabel-variabel 
baru, yang lebih sedikit jumlahnya dari pada 
variabel semula, dan yang menunjukkan 
adanya persekutuan antar variabel tersebut 
(Suryanto, 1988).Menurut Fruchter (1954) 
dalam Dwitasari dan Priyanto (2016) analisis 
faktor  adalah suatu metode untuk 
menganalisis sejumlah observasi, dipandang 
dari sisi interkorelasinya untuk mendapatkan 
apakah variasi-variasi yang nampak dalam 
observasi itu mungkin berdasarkan atas 
sejumlah kategori dasar yang jumlahnya lebih 
sedikit dari yang nampak. Sementara itu 
Kerlinger (1990) masih dalam Dwitasari dan 
Priyanto (2016) mengungkapkan bahwa 
faktor adalah gagasan atau konsep suatu 
hipotesis yang sungguh-sungguh ada yang 
mendasari suatu tes, skala, item dan 
pengukuran- pengukuran dalam banyak hal. 
Jadi analisis faktor bermanfaat untuk 
mengurangi pengukuran- pengukuran dan tes-
tes yang beragam supaya menjadi sederhana. 
Menurut Kerlinger, maksud dan kegunaan 
dasar analisa faktor ada dua yaitu 
mengeksplorasi wilayah-wilayah variabel 
guna mengetahui dan menunjukkan faktor-
faktor yang diduga melandasi variabel- 

variabel tersebut dan menguji hipotesa 
tentang relasi-relasi antar variabel.

Analisis faktor adalah salah satu teknik 
statistika yang dapat digunakan untuk 
memberikan deskripsi yang relatif sederhana 
melalui reduksi jumlah peubah yang disebut 
faktor. Analisis faktor adalah prosedur untuk 
mengidentifikasi item atau variabel 
berdasarkan kemiripannya. Kemiripan 
tersebut ditunjukkan dengan nilai korelasi 
yang tinggi, item-item yang memiliki korelasi 
tinggi akan membentuk suatu kerumunan 
faktor (statistikceria.blogspot.com). Analisis 
faktor memungkinkan peneliti untuk :

1. menguji ketepatan model faktor yang 
terbentuk dari item-item alat ukur

2. menguji kesetaraan unit pengukuran antar 
item

3. menguji reliabilitas item-item pada tiap 
faktor yang diukur

4. menguji adanya invarian item pada 
populasi

Pada penelitian ini, analisis faktor 
dianalisis dengan bantuan aplikasi SPSS 17. 
Adapun tahapan dalam melakukan analisis 
faktor adalah sebagai berikut :

1. Pemilihan Variabel

Sebelum dilakukan analisis, variabel 
perlu dipilih dan diseleksi. Tujuannya 
adalah agar terpilih variabel yang tepat. 
Jika terdapat beberapa variabel tidak 
relevan maka peneliti membuang variabel 
tersebut karena dapat mempengaruhi 
interpretasi hasil analisis faktor. Untuk 
mengetahui apakah variabel sudah 
memadai untuk dianalisis lebih lanjut, 
digunakan pengukuran Measure of 
Sampling Adequacy (MSA). Nilai ini juga 
berhubungan dengan korelasi yang terjadi 
pada variabel-variabel awal. Dalam paket 
program SPSS, nilai MSA untuk masing-
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masing variabel dapat dilihat dalam 
diagonal pada anti image correlation pada 
bagian diagonal matriks. Apabila satu atau 
beberapa variabel awal secara individu 
mempunyai nilai MSA yang kurang dari 
0,5 maka variabel tersebut dikeluarkan 
dari proses analisis. Variabel yang tidak 
valid harus dikeluarkan satu per satu dari 
analisis, diurutkan dari variabel yang nilai 
MSAnya terkecil. Kemudian variabel-
variabel awal yang memenuhi kriteria diuji 
lagi hingga diperoleh nilai MSA yang 
mencapai 0,5.Langkah yang dilakukan 
setelah setiap variabel awal yang akan 
dimasukan dalam analisis diperoleh, yaitu 
pengujian kecukupan sampel melalui 
indeks Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). 
Indeks ini digunakan untuk meneliti 
ketepatan penggunaan analisis faktor. 
Apabila nilai KMO antara 0,5 sampai 1 
maka dapat disimpulkan analisis faktor 
tepat digunakan.

2. Pembentukan Faktor

Setelah variabel ditentukan dan dipilih 
serta perhitungan korelasinya telah 
memenuhi persyaratan untuk dilakukan 
analisis, langkah selanjutnya adalah 
membentuk faktor untuk menemukan 
struktur yang mendasari hubungan antar 
variabel awal tersebut. Metode yang 
digunakan adalah metode principal 
component. Selanjutnya dilakukan 
penentuan jumlah faktor berdasarkan nilai 
eigen, persentase variansi dan scree plot. 
Setelah jumlah faktor diketahui, kemudian 
dilakukan rotasi faktor dengan metode 
rotasi orthogonal, tujuannya adalah untuk 
memperoleh faktor yang lebih sederhana.

3. Interpretasi Hasil Analisis Faktor

Interpretasi adalah proses memberi arti 
terhadap analisis yang dilakukan, 

menjelaskan pola-pola deskriptif, mencari 
hubungan dan keterkaitan antar faktor baru 
yang terbentuk, dengan cara memberi 
nama faktor baru yang dihasilkan dan 
menghitung faktor skornya. Dilihat dari 
nilai factor loading yang diperoleh setiap 
variabel dengan membandingkan nilai 
factor loading dari variabel didalam faktor 
yang terbentuk.

SurveiStated Preference

Metode stated preference merupakan 
suatu teknik yang menggunakan pernyataan 
atau pendapat responden secara indvidu 
mengenai pilihannya terhadap suatu set 
pilihan. Stated preference merupakan metode 
yang bisa digunakan untuk mengukur 
besarnya preferensi masyarakat apabila 
diberikan alternatif atau pilihan yang bersifat 
fiktif sedangkan pengukuran preferensi 
masyarakat tersebut didasarkan pada 
hypothetical condition, yaitu kondisi yang 
dirancang dan disesuaikan dengan kondisi di 
lapangan.Menurut Permain dan Kroes (1990) 
dalam Agustinus dan Priyanto (2005) metode 
stated preference memiliki keuntungan yaitu :

a. Peneliti dapat melakukan kontrol tentang 
situasi yang diharapkan

b. Penggunaan variabel kuantitatif sekunder 
dapat dilakukan dengan mudah

c. Teknik ini digunakan sebagai media 
evaluasi dan peramalan

d. Jumlah sampel yang dibutuhkan tidak 
terlalu banyak

Tahapan survei stated preference menurut 
Ortuzar dan Willumsen (2011) adalah sebagai 
berikut:

1. Menetapkan tujuan studi dan menentukan 
objek yang diamati

Tahap pertama mensyaratkan bahwa 
tujuan penelitian didefinisikan secara jelas 
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dan diklarifikasi.  Ini melibatkan 
identifikasi populasi yang akan diamati 
serta penyempurnaan objek eksperimen 
atau alternatif yang akan dipelajari. 

2. Mendefinisikan asumsi eksperimen

Tahap kedua menentukan asumsi yang 
mencerminkan keseluruhan keyakinan 
kita tentang kualitas apa yang penting bagi 
desain eksperimental  yang akan 
ditampilkan. Asumsi ini akan menentukan 
sifat statistik dari desain yang dihasilkan 
pada  tahap  Karena  ada  banyak  
kemungkinan desain eksperimental untuk 
setiap masalah yang diberikan (masing-
masing dengan sifat statistik yang 
berbeda), maka menentukan asumsi dan 
menguraikan sifat-sifat yang dianggap 
penting oleh peneliti merupakan langkah 
penting untuk menghasilkan disain survei. 

3. Menghasilkan desain eksperimental 
(desain kuisioner)

Metode untuk membangun desain pada 
tahap 3 ini bergantung pada asumsi yang 
dibuat pada tahap 2, dengan asumsi yang 
berbeda maka metode pembuatan model 
juga berbeda. 

4. Melakukan pengujian desain

Pada tahap ini, peneliti melakukan uji 
terhadap desain kuisioner yang dibuat, 
biasanya dalam bentuk simulasi untuk 
mengetahui apakah desain kuisioner dapat 
diaplikasikan di lapangan, dari aspek 
kemudahan pengisian dan kemudahan 
pemahaman  r e sponden .  U j i  i n i  
memungkinkan peneliti untuk dapat 
memperbaiki desain kuisioner sebelum 
terjun ke lapangan.

5. Menyusun kuesioner

Tahap akhir dari proses pembuatan desain 
melibatkan pengambilan desain dan 
menggunakannya untuk membangun 
kuesioner yang akan diberikan kepada 
responden.

PemodelanOrdered Probit

Ordered probit merupakan model 
berdistribusi normal yang digunakan untuk 
memprediksi kemungkinan (probabilitas) 
dari suatu kejadian dengan variabel bebas 
(dependent variabel) yang bersifat ordinal 
pada suatu set data discrete choice. Model 
tersebut berlaku dalam aplikasi-aplikasi 
survei yang mana responden mengekspre-
sikan suatu preferensi dengan jenis rangking 
ordinal. Menurut Greene (2007) konsep 
ordered probit menggunakan model utilitas 
yang merupakan kombinasi linier dari 
beberapa atribut, persamaan utilitas adalah 
sebagai berikut :

dimana :

U = utilitas dari pilihan i��i

X …X = atribut yang mempengaruhi i n

(variabel bebas)

b …b = koefisien variabel bebasi n

Pada model ordered probit, nilai utilitas 
berada pada batasan tertentu yang 
menunjukkan respon dari responden, adapun 
batas tersebut didasarkan pada :

dengan,

y =0 jika yi*≤μi 0

y =1 jika μ < yi* ≤μi 0 1

y =2 jika μ < yi* ≤μi 1 2

y =3 jika μ < yi* ≤μi 2 3

y =4 jika μ < yi* ≤μi 3 4

dimana,

yi* = nilai variabel independen

yi = tingkat preferensi responden (0,1,...,j)

x = variabel independen

ε = utilitas randomi

β= koefisiean variabel

μ= nilai yang membatasi yi*
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Probabilitas y  = j adalah probabilitas y * i i

dalam range ke j. Probabilitas bahwa y  = j i

adalah 

Sehingga setelah mendapatkan nilai yi* maka 
dapat dihitung probabilitas tingkat preferensi 
responden untuk y  = j atau Prob (y  = j) dengan i i

persamaan :

Prob(y =0)=Φ(-βx)i

Prob(y =1)=Φ(μ -β.x)-Φ(-β.x)i 1

Prob(y =2)=Φ(μ - β.x)- Φ(μ -β.x)i 2 1

.  .  .

Adapun tahapan dalam pemodelan ordered 
probit adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan model

Penyusunan model disusun berdasarkan 
variabel terpilih hasil analisis faktor pada 
su rve i  pendahu luan .  Pemode lan  
dinyatakan dalam persamaan utilitas.

2. Kalibrasi model

Pemodelan yang telah disusun kemudian 
diuji dengan pemeriksaan tanda dan uji 
statistik pada tingkat kepercayaan tertentu. 

3. Perhitungan probabilitas 

Setelah model tersusun dan terkalibrasi 
dengan benar, maka selanjutnya adalah 
menghitung peluang pengguna moda 
selain kereta api untuk menggunakan 
kereta  api  perkotaan Magelang-
Yogyakarta-Bantul, dengan menggunakan 
persamaan probabilitas

Ability To Pay dan Wilingness To Pay

Pendekatan yang digunakan dalam 
analisis ATP didasarkan pada alokasi biaya 
untuk transportasi dan intensitas perjalanan 
pengguna. Besar ATP adalah rasio anggaran 
untuk transportasi dengan intensitas 

perjalanan. Besaran ini menunjukkan 
kemampuan masyarakat dalam membayar 
ongkos perjalanan yang dilakukannya. Untuk 
menganalisis kemampuan membayar 
masyarakat dilakukan dengan pendekatan 
travel cost, dengan asumsi bahwa setiap 
pengguna moda yang disurvei akan selalu 
mengalokasikan sebagian dari penghasilan-
nya untuk kebutuhan transportasi,  baik yang 
menggunakan kendaraan pribadi maupun 
yang menggunakan angkutan umum. Rumus 
ATP (metode travel cost) adalah sebagai 
berikut

Dimana :

It = Total pendapatan keluarga per bulan 
(Rp/Bulan)

Pp  = Persentase  biaya  untuk  transportasi  
per bulan  dari  total  pendapatan keluarga (%)

Pt = Persentase untuk biaya moda dari 
pendapatan transportasi keluarga per bulan 
(%)

Trs  = Total panjang perjalanan keluarga 
perbulan per trip (km/bulan)

Pendekatan yang digunakan dalam analisis 
WTP didasarkan pada persepsi pengguna 
terhadap tarif dari jasa pelayanan angkutan 
umum tersebut. Dalam permasalahan 
transportasi WTP dipengaruhi oleh beberapa 
faktor, diantaranya adalah: 

1. Produk yang ditawarkan/disediakan oleh 
operator jasa pelayanan transportasi; 

2. Kualitas dan kuantitas pelayanan yang 
disediakan; 

3. Utilitas pengguna terhadap angkutan 
tersebut; 

4. Perilaku pengguna.
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Hubungan antara ATP dan WTP pada 
beberapa kondisi, dapat dijelaskan sebagai 
berikut :

a. ATP > WTP

Kondisi ini menunjukkan bahwa 
kemampuan membayar lebih besar 
daripada keinginan membayar suatu jasa 
angkutan. Ini terjadi bila pengguna 
memiliki penghasilan yang relatif tinggi 
tetapi utilitas terhadap jasa tersebut relatif 
rendah. Pengguna pada kondisi ini disebut 
choiced riders.

b. ATP < WTP

Kondisi ini menunjukkan bahwa 
kemauan membayar suatu jasa angkutan 
lebih besar daripada kemampuan 
membayarnya. Hal ini terjadi pada 
pengguna yang memiliki penghasilan 
relatif rendah tetapi utilitas terhadap jasa 
tersebut sangat tinggi. Pengguna pada 
kondisi ini disebut captive passengers.

c. ATP = WTP

Kondisi ini menunjukkan bahwa antara 
kemampuan dan keinginan membayar 
suatu jasa angkutan tersebut sama, pada 
kondisi ini terjadi keseimbangan utilitas 
pengguna dengan biaya yang dikeluarkan 
untuk jasa tersebut.

Kalibrasi Model

Uji signifikansi (uji z)

Uji z digunakan untuk menguji apakah 
nilai constanta dan koefisien-koefisien 
variabel model adalah signifikan pada taraf 
signifikansi tertentu. Dengan uji satu arah dan 
membandingkan z hitung dengan statistik z 
tabel, maka H0 diterima jika nilai probabilitas 
lebih besar dari 0,05 dan ditolak jika nilai 
probabilitas lebih kecil dari 0,05.

Uji chi-square (χ2)

Uji  chi-square  d i lakukan untuk 
menyelidiki rasionalitas dari persamaan 
model yang dihasilkan. Uji dilakukan 
berdasarkan nilai χ2 hasil hitungan, derajat 
kebebasan dan tingkat kepercayaan untuk 
hipotesa nol (H ) adalah semua parameter 0

tidak berpengaruh model kecuali konstanta. 
jika nilai χ2 lebih besar dari nilai tabel, maka 
hipotesa ditolak dan sebaliknya.

Pemeriksaan Tanda

Pertama, koefisien yang diestimasi pada 
setiap alternatif pada fungsi utilitas harus 
mempunyai tanda yang sesuai. Koefisien dari 
variabel sistem transportasi seperti waktu 
perjalanan dan biaya mempunyai nilai 
negatif, karena biasanya pelaku perjalanan 
memilih moda dengan waktu singkat dan 
biaya rendah. Koefisien dari variabel tingkat 
pendapatan akan bertanda positif karena 
semakin tinggi tingkat pendapatan maka 
kemungkinan moda yang dipilih adalah moda 
dengan pelayanan lebih tinggi.

Kedua, koefisien dari variabel-variabel 
berbeda (misalnya : waktu berjalan ke tempat 
henti bus, waktu tunggu dan waktu 
perjalanan) atau koefisien-koefisien dari 
variabel yang sama dari spesifikasi moda 
berbeda dapat diperbandingkan.

METODE PENELITIAN

JENIS DATA

Data yang diperlukan dalam penelitian ini 
terdiri dari data primer dan data sekunder. 
Data primer berupa data mengenai variabel-
variabel yang mempengaruhi responden 
untuk menggunakan kereta api, karakteristik 
individu responden, karakteristik perjalanan 
responden, daya beli dan kemauan responden 
untuk menggunakan kereta api. Untuk 
mendapatkan data primer dilakukan dua 
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survei, yaitu survei pendahuluan dan survei 
utama.

Sedangkan data sekunder berupa data 
mengenai jumlah pengguna sepeda motor, 
mobil pribadi dan penumpang bus di wilayah 
Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.

SURVEI PENDAHULUAN

Survei pendahuluan dilakukan dengan 
cara mewawancarai responden sesuai 
pertanyaan pada kuisioner tentang faktor-
faktor yang mempengaruhi kemauan orang 
untuk menggunakan kereta api. Survei 
dilakukan dengan random sampling. Adapun 
tahapan yang dilakukan dalam survei 
pendahuluan adalah sebagai berikut :

a. Menyusun kuesioner

Pertanyaan yang diajukan pada 
responden berupa faktor-faktor yang 
diduga akan mempengaruhi responden 
untuk menggunakan kereta api. Adapun 
penentuan faktor-faktor berpengaruh yang 
akan ditanyakan didasarkan pada 
penelitian terdahulu. Faktor-faktor 
tersebut adalah sebagai berikut :

1.� Biaya memperoleh layanan kereta api 
(ongkos tiket)

2.� Frekuensi kedatangan kereta api

3.� Aksesibilitas kereta terhadap lokasi 
strategis

4.� Integrasi dengan moda lain (bus kota/ 
Trans Jogja)

5.� Fasilitas di dalam kereta api

6.� Waktu tempuh kereta

7.� Keamanan penumpang

Sebelum dilakukan survei pendahuluan, 
terlebih dahulu dilakukan pilot survei dimana 
kuesioner yang telah disusun diuji dengan uji 
validitas dan reliabilitas. pilot survei 
dilakukan terhadap 30 responden di Stasiun 
Tugu Yogyakarta. Uji validitas dilakukan 

dengan metode Korelasi Bivariate Pearson, 
sedangkan uji reliabilitas menggunakan 
metode Cronbach's Alpha. Hasil uji validitas 
dan realibilitas menyatakan bahwa kuesioner 
layak untuk digunakan dalam penelitian ini. 
Setelah kuesioner dinyatakan valid dan 
reliabel, selanjutnya kuesioner digunakan 
untuk survei pendahuluan.

b. Menentukan jumlah sampel  dan 
responden

Survei pendahuluan ini akan dianalisa 
dengan  me tode  ana l i s i s  f ak to r,  
berdasarkan Gorsuch (1974) jumlah 
minimal sampel berdasarkan metode 
analisis faktor adalah :

n=5×jumlah variabel yang ditanyakan  

Jumlah variabel yang ditanyakan pada 
survei pendahuluan sebanyak 7 variabel, 
maka jumlah minimal sampel adalah n = 5 
x 7 = 35 responden. Pada penelitian ini 
survei dilakukan terhadap 50 responden. 
Responden yang disurvei pada survei 
pendahuluan ini adalah penumpang kereta 
api dan responden yang bukan penumpang 
kereta api, ini dengan maksud untuk 
mengetahui variabel-variabel yang 
mempengaruhi orang untuk menggunakan 
kereta api dari perspekstif penumpang dan 
bukan penumpang kereta api.

Survei dilaksanakan di Stasiun Tugu 
Yogyakarta dan Kampus UGM, dimana 
responden dari Stasiun Tugu mewakili 
penumpang kereta api sedangkan 
responden dari kampus UGM mewakili 
bukan penumpang kereta api.
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SURVEI UTAMA

Survei utama menggunakan metode Stated 
Preference yaitu dengan cara mewawancarai 
reponden tentang kesediaan menggunakan 
moda kereta api sesuai dengan skenario-
skenario pelayanan yang ditawarkan. 
Skenario pelayanan yang ditawarkan disusun 
berdasarkan hasil analisis variabel-variabel 
terpilih dari hasil survei pendahuluan yang 
telah diolah dengan analisis faktor. Selain itu, 
pada survei utama juga akan ditanyakan 
tentang daya beli, karkteristik individu dan 
karakteristik perjalanan responden. Adapun 
tahapan yang dilakukan dalam survei utama 
adalah sebagai berikut :

a. Menyusus kuesioner

Salah satu pertanyaan pada kuesioner 
adalah tentang respon dari responden 
terhadap beberapa skenario pelayanan 
yang ditawarkan. Skenario pelayanan 
disusun dari hasil analisis faktor pada 
survei pendahuluan. Kuesioner disusun 
dengan efektif dan efisien sehingga mudah 
dipahami oleh responden.  

b. Menentukan jumlah sampel  dan 
responden

Jumlah sampel pada survei utama 
berdasarkan pada Permain et al (1991) 
d i m a n a  u n t u k  m e t o d e  s t a t e d  
preferencejumlah sampel minimal 30 
responden untuk tiap segmen yang diteliti. 
Segmen yang akan dianalisis pada 
penelitian ini sejumlah tiga segmen yaitu 
pengguna sepeda motor, mobil pribadi dan 
penumpang bus sehingga jumlah 
responden yang diperlukan minimal 
sebanyak 3 x 30 = 90 responden. Pada 
penelitian ini jumlah responden pengguna 
sepeda motor sebanyak 48 orang, 
pengguna mobil pribadi 33 orang dan 
pengguna bus 34 orang.

Adapun Responden yang disurvei adalah 
sebagai berikut :

a. Pengguna sepeda motor yang melalui rute 
berdampingan dengan rute kereta api di 
wilayah Yogyakarta-Bantul. 

b. Pengguna mobil pribadi yang melalui rute 
berdampingan dengan rute kereta api 

c. Penumpang bus jurusan, Yogyakarta-
Parangtritis dan Transjogja.

Survei pengguna sepeda motor dan mobil 
pribadi dilakukan pada lokasi di sepanjang 
jalan yang berdampingan dengan rute kereta 
api. Sedangkan untuk data penumpang bus, 
pengambilan data dilaksanakan pada lokasi 
Terminal Palbapang, pemberhentian bus di 
lokasi wisata Pantai Parangtritis dan beberapa 
halte/shelter TransJogja.

Survei pengguna sepeda motor dan mobil 
pribadi juga dilakukan pada beberapa sekolah 
yang berlokasi sepanjang rute kereta api dan 
lokasi yang tidak jauh dari rencana stasiun 
pemberhentian kereta api. Lokasi tersebut 
diantaranya lokasi wisata Pantai Parangtritis, 
Pasar Bantul, SMAN 4 Yogyakarta dan 
SMKN 1 Bantul.

DATA SEKUNDER

Data sekunder diperoleh dari instansi 
Dinas Perhubungan Provinsi DIY, BPS 
Provinsi DIY dan hasil pencarian (browsing) 
dari internet. Data sekunder yang diperoleh 
adalah:

a. Data jumlah penumpang bus Yogyakarta-
Parangtritis dan Transjogja

b. Data jumlah pengguna sepeda motor dan 
mobil pribadi di Kota Yogyakarta dan 
Kabupaten Bantul
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PENGOLAHAN DATA

P e n g o l a h a n  D a t a  H a s i l  S u r v e i  
Pendahuluan

Hasil survei pendahuluan dianalisis 
menggunakan metode analisis faktor untuk 
mengidentifikasi dan mengelompokkan 
faktor pelayanan yang mempengaruhi calon 
pengguna untuk menggunakan kereta api. 
Tahapan metode analisis faktor adalah 
sebagai berikut :

1. Menentukan kelayakan variabel dengan 
uji korelasi antar variabel, variabel 
dikatakan layak jika antar variabel 
memiliki korelasi yang kuat. Uji yang 
dilakukan dan persyaratan kelayakan 
adalah sebagai berikut :

a. Bartlett test of sphericity dan Kaiser-
Meyer-Olkin dengan syarat : 

1) Sig. Bartlett's test< 0,05

2) Nilai KMO > 0,5

b. Anti image matrice correlation, yaitu 
untuk menguji kecukupan sampling 
setiap variabel dengan syarat nilai 
Measure Of Sampling Adequacy 
(MSA) > 0,5

2. Ekstraksi faktor (penentuan jumlah faktor) 
dengan metode Principal Component 
Analysis (PCA), dimana faktor dengan 
nilai eigenvalues> 1 yang akan dipilih.

3. Rotasi faktor, untuk mengelompokkan 
variabel-variabel terpilih kedalam faktor 
baru yang lebih sederhana, dengan 
didasarkan pada nilai factor loadings. 
Syarat variabel dapat dikeleompokkan 
adalah jika nilai loading factor> ǀ0,5ǀ  yang 
berarti variabel tersebut memiliki korelasi 
yang kuat.

4. Intepretasi faktor, merupakan tahap 
finalisasi yaitu menyimpulkan dan 
menentukan variabel/faktor yang terpilih.

Pengolahan Data Hasil Survei Utama

Perhitungan Ability To Pay (ATP)

Nilai ATP responden dihitung dengan 
menggunakan metode travel cost dalam 
satuan Rp/Km sehingga diperoleh besarnya 
kemampuan membayar calon pengguna.

Analisis Willingness To Pay (WTP)

Nilai  WTP responden diperoleh 
berdasarkan analisis preferensi responden 
t e r h a d a p  s k e n a r i o  l a y a n a n  p a d a  
pengoperasian kereta api Magelang-
Yogyakarta-Bantul.

Untuk mengetahui skenario terpilih 
berdasarkan kemauan pengguna dalam 
menggunakan layanan kereta api digunakan 
metode pemodelan ordered probit dengan 
bantuan aplikasi LIMDEP 7.0. Tahapan 
pemodelan  ordered  probi t  dengan  
menggunakan LIMDEP 7.0 adalah sebagai 
berikut :

a) Seluruh skenario diinput dalam Ms. Excel 
dengan kodefikasi yang konsisten sesuai 
dengan level atribut dari masing-masing 
variabel. Kodefikasi dimulai dengan 
angka 0 dan bertambah +1 sesuai dengan 
tingkat level variabel. Setelah semua data 
skenario diinput, kemudian dilanjutkan 
dengan input data respon hasil survei 
stated preference yang merupakan 
preferensi dari responden. Sama seperti 
input data variabel skenario, input data 
respon dari responden juga menggunakan 
kodefikasi yang konsisten, jika responden 
menyatakan “pasti tidak menggunakan” 
maka input 0 dan seterusnya hingga jika 
r e s p o n d e n  m e n y a t a k a n  “ p a s t i  
menggunakan” maka input 4 pada Ms. 
Excel. Pastikan tidak ada cell yang kosong 
pada Ms. Excel

b) Data yang sudah diinput dalam Ms. Excel 
tersebut kemudian dirubah dalam format 
.text dengan menggunakan notepad.  
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c) Mengoperasikan aplikasi LIMDEP 7.0 
u n t u k  m e l a k u k a n  a n a l i s i s  d a t a  
berdasarkan file .text tersebut.

d) Hasil running LIMDEP 7.0 diperoleh 
konstanta dan koefisien dari model 
persamaan.

e) Dilakukan kalibrasi dengan uji statistik 
untuk mendapatkan persamaan model. 
Persamaan model tersebut merupakan 
persamaan utilitas.

f) Selanjutnya dapat dilakukan perhitungan 
u n tu k  memp er o l eh  p r o b ab i l i t a s  
menggunakan kereta api.

Pemilihan skenario terbaik didasarkan pada 
nilai probabilitas tertinggi. Skenario terbaik 
inilah yang merupakan tarifwillingness to pay 
calon pengguna, artinya jika skenario tersebut 
diterapkan maka calon pengguna akan 
bersedia menggunakan kereta api dengan 
tingkat probabilitas tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ANALISIS FAKTOR

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja 
yang mempengaruhi calon pengguna 
menggunakan kereta api Magelang-
Yogyakarta-Bantul dilakukan survei 
pendahuluan. Jadi survei pendahuluan 
bertujuan untuk memperoleh faktor-faktor 
yang mempengaruhi keinginan calon 
pengguna untuk menggunakan kereta api 
perkotaan Magelang-Yogyakarta-Bantul. 
Faktor-faktor tersebut selanjutnya akan 
digunakan untuk menyusun skenario pada 
survei utama. Dari survei pendahuluan 
diperoleh data 30 responden. Responden 
menyatakan pilihannya tentang variabel-
variabel yang diduga mempengaruhi calon 
pengguna untuk menggunakan kereta api 
Magelang-Yogyakarta-Bantul.  Untuk 
memastikan variabel apa saja yang 
berpengaruh maka dilakukan analisis faktor. 
Tahapan dalam survei pendahuluan berikut 

olah data analisis faktor adalah :

1. Pemilihan variabel observasi

Variabel yang dipilih untuk diujikan 
melalui survei pendahuluan diperoleh dari 
studi literatur dan penelitian terdahulu 
kemudian dipilih yang dianggap sesuai 
dengan kondisi obyek yang diteliti, yaitu 
kereta  api  perkotaan Magelang-
Yogyakarta-Bantul. Sebelum dilakukan 
survei pendahuluan, terlebih dahulu 
dilakukan pilot survei untuk memperoleh 
form survei yang mudah dipahami 
responden. Pilot survei dilaksanakan di 
Stasiun Tugu Yogyakarta dan Kampus 
UGM, dengan jumlah responden sebanyak 
30 responden. Hasil pilot survei diuji 
dengan uji validitas dan reliabilitas dengan 
tujuan untuk memastikan bahwa kuesioner 
yang digunakan dalam penelitian ini valid 
dan handal.

Berdasarkan studi literatur dan 
penelitian terdahulu diperoleh variabel-
variabel yang mempengaruhi keinginan 
seseorang untuk menggunakan kereta api. 
Variabel tersebut adalah sebagai berikut :

a. Biaya memperoleh layanan kereta api 
(ongkos tiket)

b. Frekuensi kedatangan kereta api

c. Aksesibilitas kereta terhadap lokasi 
strategis

d. Integrasi dengan moda lain (bus kota/ 
Trans Jogja)

e. Fasilitas di dalam kereta api

f. Waktu tempuh kereta

g. Keamanan penumpang

2. Uji kelayakan variabel

Uji kelayakan variabel bertujuan untuk 
menentukan variabel-variabel yang layak 
untuk dianalisis lebih lanjut dengan 
analisis faktor. Uji kelayakan variabel 
dilakukan dengan menggunakan :
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a. Bartlett test of sphericity dan Kaiser-
Meyer-Olkin, variabel dikatakan layak 
jika antar variabel memiliki korelasi 
yang kuat. Uji yang dilakukan dan 
persyaratan kelayakan adalah sebagai 
berikut: 

 1) Sig. Bartlett's test< 0,05

 2) Nilai KMO > 0,5

Hasil uji bartlett dan KMO disajikan pada 
tabel 2.

Tabel 2

Hasil uji KMO dan Bartlett

b. Anti image matrice correlation, yaitu 
untuk menguji kecukupan sampling 
setiap variabel dengan syarat nilai 
Measure Of Sampling Adequacy 
(MSA) > 0,5. Hasil pengujiannya 
disajikan pada tabel 3. 

  Dari  hasi l  pengujian dapat  
disimpulkan bahwa variabel yang 
dipilih layak dan dapat digunakan 
untuk proses penelitian selanjutnya.

3. Ekstraksi faktor

Ekstraksi faktor (penentuan jumlah 
faktor) dengan metode Principal 
Component Analysis (PCA), dimana 
faktor dengan nilai eigenvalues > 1 yang 
akan dipilih. Hasil ekstraksi faktor 
disajikan pada tabel 4.

4. Rotasi faktor

Rotasi faktor, untuk mengelompokkan 
variabel-variabel terpilih kedalam faktor 
baru yang lebih sederhana, dengan 
didasarkan pada nilai factor loadings. 
Syarat variabel dapat dikeleompokkan 
adalah jika nilai factor loadings > ǀ0,5ǀ  
yang berarti variabel tersebut memiliki 
korelasi yang kuat. Hasil rotasi faktor 
disajikan pada tabel 5.

5. Interpretasi faktor

Intepretasi faktor, merupakan tahap 
finalisasi yaitu menyimpulkan dan 
menentukan variabel/faktor yang terpilih. 
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Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy.

.771

Bartlett's Test of 
Sphericity

Approx. Chi-Square 76.141

df 21

Sig. .000

Tabel 3 Hasil uji Anti Image Matrice Correlation

Ongkos
Tiket

Frekuensi
Kedatangan

Akses Lokasi 
Strategis

Integrasi 
Moda

Fasilitas 
Kereta

Waktu 
Tempuh

Keamanan

Ongkos Tiket a.763 -.146 -.302 .276 -.295 -.098 -.218

Frekuensi Kedatangan -.146 a.729 -.069 .010 .304 -.248 -.162

Akses LokasiStrategis -.302 -.069 a.774 -.170 .254 -.160 -.152

Integrasi Moda .276 .010 -.170 a.703 -.210 -.099 -.219

Fasilitas Kereta -.295 .304 .254 -.210 a.658 -.249 -.244

Waktu Tempuh -.098 -.248 -.160 -.099 -.249 a.836 -.340

Keamanan -.218 -.162 -.152 -.219 -.244 -.340 a.828
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Dari hasil rotasi faktor diperoleh faktor 
baru beserta variabel terpilihnya, yang 
merupakan faktor yang mempengaruhi 
keinginan seseorang untuk menggunakan 
kereta api Magelang-Yogyakarta-Bantul. 
faktor beserta variabelnya tersebut adalah :

a. Faktor 1 : harga dan jangkauan kereta 
api, dengan variabel sebagai berikut :

 a. Biaya memperoleh layanan kereta 
api (ongkos tiket)

 b. Frekuensi kedatangan kereta api

 c. Aksesibilitas kereta terhadap lokasi 
strategis

d. Waktu tempuh kereta

b. Faktor 2 :  kenyamanan dan kemudahan, 
dengan variabel sebagai berikut :

a. Integrasi dengan moda lain (bus kota/ 
Trans Jogja)

b. Fasilitas di dalam kereta api

c. Keamanan penumpang

ABILITY TO PAY

Ability to pay (ATP) atau kemampuan 
membayar responden dihitung dengan 
metode travel cost. Hasil perhitungan ATP 
pengguna sepeda motor, mobil pribadi dan 
bus disajikan pada tabel 6. Sedangkan tabel 
distribusi frekuensi nilai ATP pengguna ketiga 
moda tersebut disajikan pada tabel 7.

Dalam bentuk grafik, interval nilai ATP 
masing-masing pengguna moda ditunjukkan 
pada gambar 1. Pada tabel 7 dan gambar 1 
terlihat pengguna mobil pribadi memiliki nilai 
ATP yang relatif lebih tinggi daripada 
pengguna sepeda motor dan bus, ini 
menunjukkan daya beli pengguna mobil 
pribadi lebih tinggi. Hal tersebut didukung 
oleh pendapatan responden perbulan, dimana 
pengguna mobil pribadi rata-rata memiliki 
pendapatan yang lebih tinggi daripada 

pengguna sepeda motor dan bus.Tabel 4Hasil 

ekstraksi faktor dengan PCA method
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Tabel 4 Hasil ekstraksi faktor dengan PCA method

Com-
ponent

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings

Rotation Sums of Squared 
Loadings

Total % of 
Variance

Cumulative 
%

Total % of 
Variance

Cumulative 
%

Total % of 
Variance

Cumulative 
%

1 3.289 46.986 46.986 3.289 46.986 46.986 2.358 33.692 33.692

2 1.165 16.638 63.624 1.165 16.638 63.624 2.095 29.933 63.624

3 .869 12.410 76.034

4 .653 9.322 85.356

5 .401 5.736 91.092

6 .323 4.620 95.712

7 .300 4.288 100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Gambar 1 Grafik ATP pengguna sepeda motor, mobil pribadi dan bus

Tabel 5 Hasil rotasi faktor 

Component

1 2

Ongkos Tiket .657 .359

FrekuensiKedatangan .805 -.125

Akses LokasiStrategis .736 .141

IntegrasiModa .071 .670

Fasilitas Kereta .042 .864

Waktu Tempuh .617 .575

Keamanan .592 .636

Tabel 6 Nilai ATP Pengguna Moda

Nilai ATP Spd. Motor 
(Rp)

Mobil 
(Rp)

Bus 
(Rp)

Min  4.106  10.591  3.352 

Max  27.730  55.221  23.354 

Rata-rata  12.666  39.682  10.557 

Tabel 7 Distribusi Frekuensi Nilai ATP

Interval ATP
Sepeda Motor Mobil Pribadi Bus

Frekuensi % Frekuensi % Frekuensi %

 Rp    3,352  -  Rp    9,736 18 38% 0 0% 17 50%

 Rp    9,836  -  Rp  16,219 18 38% 1 3% 9 26%

 Rp  16,319  -  Rp  22,703 9 19% 4 12% 7 21%

 Rp  22,803  -  Rp  29,186 3 6% 4 12% 1 3%

 Rp  29,286  -  Rp  35,670 0 0% 1 3% 0 0%

 Rp  35,770  -  Rp  42,154 0 0% 4 12% 0 0%

 Rp  42,254  -  Rp  48,637 0 0% 13 39% 0 0%

 Rp  48,737  -  Rp  55,221 0 0% 6 18% 0 0%

TOTAL  48 100% 33 100% 34 100%
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WILLINGNESS TO PAY

Kemauan membayar (willingness to pay) 
seseorang dipengaruhi oleh layanan yang 
diberikan oleh suatu produk. Kemauan 
membayar seseorang tidak hanya semata-
mata berdasarkan harga tapi juga bentuk 
layanan yang diberikan. Sehingga perlu 
dianalisis juga preferensi seseorang terhadap 
layanan yang akan diberikan. Dalam 
menganalisis preferensi layanan kereta api 
dilakukan survei stated preference, dimana 
responden diminta untuk memberikan respon 
atau tanggapan terhadap beberapa skenario 
pelayanan yang akan diterapkan pada 
pengoperasian kereta api Magelang-
Yogyakarta-Bantul. Skenario tarif dan 
pelayanan kereta api disajikan pada tabel 8. 
Skenario-skenario tersebut  disusun 
berdasarkan hasil analisis faktor, dimana hasil 
dari analisis faktor diperoleh dua faktor utama 
yang mempengaruhi responden untuk 
menggunakan kereta api. Kedua faktor 
tersebut adalah :

1. Faktor 1 : harga dan jangkauan kereta api, 
merupakan faktor kuantitatif

2. Faktor 2 :  kenyamanan dan kemudahan, 
merupakan faktor kualitatif

Faktor 2 merupakan fasilitas yang harus 
disediakan dalam pengoperasian kereta api 
karena merupakan pelayanan dasar kereta api 
berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan 
PM 9 Tahun 2011, sehingga faktor tersebut 
tidak ditawarkan kepada responden. Faktor 1 
merupakan faktor kuantitatif, dimana terdiri 
dari variabel-variabel yaitu harga tiket kereta, 
waktu tempuh, aksesibilitas kereta terhadap 
lokasi dan frekuensi kedatangan. Dari 
variabel- variabel tersebut kemudian disusun 
skenario tarif dan pelayanan kereta api.   

Variabel waktu tempuh berhubungan 
dengan variabel aksesibilitas kereta api 
terhadap lokasi. Jika kereta api berhenti di 

semua stasiun baik itu stasiun besar maupun 
kecil maka waktu tempuh akan lebih panjang. 
Berdasarkan hal tersebut maka variabel 
aksesibilitas kereta terhadap lokasi 
dimasukkan ke dalam variabel waktu tempuh. 
Adapun variabel yang ditawarkan kepada 
responden adalah sebagai berikut :

1. Tarif

2. Waktu tempuh (berhenti di stasiun besar 
dan kecil, atau distasiun besar saja)

3. Jadwal kedatangan

Stasiun besar pada rute Yogyakarta-Bantul 
diantaranya Stasiun Tugu, Ngabean, 
Dongkelan, Winongo, Cepit, Bantul, 
Palbapang dan Samas. Stasiun kecil 
diantaranya Ganjuran dan Srigading.

Jumlah skenario yang ditawarkan 
menggunakan metode factorial yaitu dengan 

variabelmenggunakan perhitungan atribut , 
dengan jumlah atribut harga ada tiga (6.000, 
8.000 dan 10.000), waktu tempuh ada dua (1 
jam dan 1 jam 15 menit) dan jadwal 
kedatangan juga dua (15 menit dan 30 menit) 

1 1 1
maka jumlah skenario adalah 3  x 2  x 2  = 12. 
Untuk memudahkan saat survei wawancara 
responden serta dengan mempertimbangkan 
skenario yang logis, maka skenario direduksi 
hingga 7 (tujuh) skenario.

Data hasil survei diolah menggunakan 
p e m o d e l a n  o rd e re d  p ro b i t d e n g a n  
menggunakan software Limdep 7.0, sehingga 
diperoleh persamaan utilitas responden 
masing-masing pengguna moda.Dari 
persamaan utilitas yang diperoleh selanjutnya 
d i h i t u n g  p r o b a b i l i t a s  r e s p o n d e n  
menggunakan kereta api untuk masing-
masing skenario. Probabilitas tertinggi 
menunjukkan skenario layanan yang paling 
diinginkan responden untuk diterapkan pada 
pengoperasian kereta api Magelang-
Yogyakarta-Bantul. 
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Tabel 8

Skenario tarif dan pelayanan

Pemodelan Utilitas Pengguna Moda

Untuk mendapatkan model utilitas 
digunakan Limdep 7.0. Jumlah responden 
pengguna sepeda motor sebanyak 48orang 
sehingga jumlah skenario yang akan 
dianalisis adalah 48 x 7 = 336 data. Hasil 
pemodelan utilitas pengguna sepeda motor 
disajikan pada tabel 9.Hasil pemodelan 
utilitas untuk 33 orang pengguna mobil 
pribadi (231 data) ditampilkan pada tabel 10, 
dan untuk 34 orang pengguna bus (238 data) 
ditunjukkan pada tabel 11.

Model yang dihasilkan selanjutnya 
dikalibrasi untuk mendapatkan model yang 
sesuai dan layak digunakan.
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Tabel 8 Skenario tarif dan pelayanan

Skenario Tarif 
(Rp)

Waktu 
Tempuh

Jadwal 
Kedatangan

1 6000 1 jam 15 
menit

30 menit

2 8000 1 jam 30 menit

3 8000 1 jam 15 
menit

15 menit

4 8000 1 jam 15 
menit

30 menit

5 10000 1 jam 30 menit

6 10000 1 jam 15 
menit

15 menit

7 10000 1 jam 15 
menit

30 menit

Tabel 9 Pemodelan utilitas pengguna sepeda motor hasil running program Limdep 7.0 

Variabel Koefisien Standar Error P[|Z|>z] (Signifikansi)

Konstanta 2,325071064 0,29940690 0,0000

Tarif -0,5183526887 0,97579610 E-01 0,0000

Waktu Tempuh 0,1954498713 E-01 0,14009336 0,8890

Jadwal Kedatangan -0,2655931591 0,14769786 0,0721

Threshold parameters for index

Mu( 1) 0,8114241377

Mu( 2) 1,733614913

Mu( 3) 2,372218927

2chi-square (χ ) 37,82810
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4. Uji signifikansi koefisien (uji z)

Uji signifikansi bertujuan untuk 
mengetahui signifikansi dari koefisiean 
variabel model pada taraf signifikansi 
tertentu dengan cara membandingkan nilai 
Z hitung dengan nilai alpha (α), pada 
peneli t ian ini  digunakan t ingkat 
signifikansi 95% (α=0,05). Hipotesis pada 
uji signifikansi (uji z) ini adalah:

H  : Koefisien variabel pelayanan tidak 0

signifikan

Syarat : Z hitung > 0.05 

H  : Variabel pelayanan signifikan1

Syarat : Z hitung < 0.05

kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil 
uji z (signifikansi) ditunjukkan pada tabel 12.
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Tabel 10 Pemodelan utilitas pengguna mobil pribadi hasil running program Limdep 7.0 

Variabel Koefisien Standar Error P[|Z|>z] (Signifikansi)

Konstanta 3,039617955 0,37984954 0.0000

Tarif -0,2243164478 0,10704012 0,0361

Waktu Tempuh -0,1333841196 0,17724600 0,4517

Jadwal Kedatangan -0,7746151844 0,19290427 0,0001

Threshold parameters for index

Mu( 1) 0,8674495451

Mu( 2) 2,177573158

Mu( 3) 3,105639611

2chi-square (χ ) 21,17327

Tabel 11 Pemodelan utilitas pengguna bus hasil running program Limdep 7.0 

Variabel Koefisien Standar Error P[|Z|>z] (Signifikansi)

Konstanta 3,346188181 0,47809286 0.0000

Tarif -0,6244483774 0,10057173 0.0000

Waktu Tempuh -0,4614208412 E-01 0,18622565 0,8043

Jadwal Kedatangan -0,1516497240 0,20681740 0,4634

Threshold parameters for index

Mu( 1) 1,111212320

Mu( 2) 1,981648471

Mu( 3) 3,268586773

2chi-square (χ ) 34,33243
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25. Uji chi-square (χ )

Uji chi square bertujuan untuk menguji 
data sampel yang dibuat terhadap 
keselarasan model (goodness of fit) 
sehingga model yang dihasilkan memiliki 
tingkat rasionalisme yang baik. Uji 
hipotesis pengujian chi square pada 
penelitian ini adalah :

H  : Sampel yang diambil tidak selaras 0

dengan distribusi yang ditetapkan 
sehingga model yang dihasilkan tidak 
memiliki rasionalitas yang baik. 

Syarat : χ2 hitung < χ2 tabel

H  : Sampel yang diambil selaras 1

dengan distribusi yang ditetapkan 
sehingga model yang dihasilkan memiliki 
rasionalitas yang baik.

Syarat : χ2 hitung > χ2 tabel

Hasil pengolahan data dengan 
menggunakan sofware Limdep 7.0 

2 2
diperoleh nilai χ  hitung. Nilaiχ hitung 

2
selanjutnya dibandingkan dengan nilai χ  

2tabel. Jika χ  hitung lebih besar dari χ2 
tabel maka H  ditolak dan H  diterima, 0 1

dapat disimpulkan bahwa variabel bebas 
pada model mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kemauan penumpang 
menggunakan kereta api perkotaan 
Magelang-Yogyakarta-Bantul sehingga 
dapat dinyatakan model yang dihasilkan 
memiliki rasionalitas yang baik. Hasil uji 
chi-square ditunjukkan pada tabel 13.
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Tabel 12 Hasil uji signifikasi koefisien (uji z) 

Jenis Moda Variabel Nilai Z Hitung Kesimpulan

Sepeda Motor Konstanta 0,0000 < 0.05 H  ditolak0 Signifikan

Tarif 0,0000 < 0.05 H  ditolak0 Signifikan

Waktu Tempuh 0,8890 > 0.05 H  diterima0 Tidak signifikan

Jadwal Kedatangan 0,0721 > 0.05 H  diterima0 Tidak signifikan 

Mobil Pribadi Konstanta 0.0000 < 0.05 H  ditolak0 Signifikan

Tarif 0,0361 < 0.05 H  ditolak0 Signifikan

Waktu Tempuh 0,4517 > 0.05 H  diterima0 Tidak signifikan

Jadwal Kedatangan 0,0001 < 0.05 H  ditolak0 Signifikan

Bus Konstanta 0.0000 < 0.05 H  ditolak0 Signifikan

Tarif 0.0000 < 0.05 H  ditolak0 Signifikan

Waktu Tempuh 0,8043 > 0.05 H  diterima0 Tidak signifikan

Jadwal Kedatangan 0,4634 > 0.05 H  diterima0 Tidak signifikan
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Dari hasil uji signifikansi koefisien dan 
chi-square, maka model persamaan 
utilitas yang dihasilkan adalah sebagai 
berikut :

a. Pengguna sepeda motor

Penjelasan model yang dihasilkan 
tersebut adalah sebagai berikut :

1) Nilai konstanta sebesar 2,3251 
menunjukkan bahwa apabila dalam 
pengoperasian kereta api diberlakukan 
tarif Rp.6000,- (level atribut 0) maka 
tingkat kemauan calon pengguna untuk 
menggunakan kereta adalah sebesar 
2,3251 atau “mungkin menggunakan”.

2) Nilai koefisien tarif sebesar 0,5184 
m e n u n j u k k a n  b a h w a  a p a b i l a  
diberlakukan tarif Rp.8000,- (level 
atribut 1) maka tingkat kemauan calon 
pengguna sebesar 2,3251-0,5184 = 
1 ,8067 a tau  mas ih  “mungkin  
menggunakan”. Jika tarifnya Rp. 
10000,- (level atribut 2) maka tingkat 
kemauan calon pengguna sebesar 
1,2883 atau berubah menjadi “ragu-
ragu”.

b. Pengguna mobil pribadi

Penjelasan model adalah sebagai berikut :

1) Nilai konstanta sebesar 3,0396 
menunjukkan bahwa apabila dalam 
pengoperasian kereta api diberlakukan 
tarif Rp.6000,- (level atribut 0) dan 
jadwal kedatangan tiap 15 menit sekali 
(level atribut 0) maka tingkat kemauan 
calon pengguna untuk menggunakan 
kereta adalah sebesar 3,0396atau 
“mungkin menggunakan”.

2) Nilai koefisien tarif sebesar 0,2243 
m e n u n j u k k a n  b a h w a  a p a b i l a  
diberlakukan tarif Rp.8000,- (level 
atribut 1) dan jadwal kedatangan tiap 
15 menit sekali (level atribut 0) maka 
kemauan calon pengguna untuk 
menggunakan kereta adalah sebesar 
3,0396-0,2243= 2,8153 atau “mungkin 
menggunakan”.

3) Nilai koefisien jadwal kedatangan 
sebesar 0,7746 menunjukkan bahwa 
apabila diberlakukan tarif Rp.6000,- 
(level atribut 0) dan jadwal kedatangan 
tiap 30 menit sekali (level atribut 1) 
maka kemauan calon pengguna untuk 
menggunakan kereta adalah sebesar 
3,0396–0,7746 =  2,2650 atau 
“mungkin menggunakan”.

c. Pengguna bus

Penjelasan model adalah sebagai berikut :

1) Nilai konstanta sebesar 3,3462 
menunjukkan bahwa apabila dalam 
pengoperasian kereta api diberlakukan 
tarif Rp.6000,- (level atribut 0) maka 
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Tabel 13Hasil uji chi square

Jenis 
Moda

2χ  hitung 2χ  tabel Kesimpula
n

Sepeda 
Motor

37,82810 7,81472 H  ditolak.0

Signifikan

Mobil 
Pribadi

21,17327 7,81472 H  ditolak.0

Signifikan

Bus 34,33243 7,81472 H  ditolak.0

Signifikan

(6)

(7)

(8)
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tingkat kemauan calon pengguna untuk 
menggunakan kereta adalah sebesar 
3,3462 atau “pasti menggunakan”.

2) Nilai koefisien tarif sebesar 0,6245 
m e n u n j u k k a n  b a h w a  a p a b i l a  
diberlakukan tarif Rp.8000,- (level 
atribut 1) maka tingkat kemauan calon 
pengguna sebesar 3,3462-0,6245 = 
2,7217 atau “mungkin menggunakan”. 

6. Pemeriksaan Tanda

Pemeriksaan tanda bertujuan untuk 
menyelidiki tanda dari setiap koefisien, 
untuk membuktikan bahwa tanda pada 
masing-masing koefisien sesuai dengan 
kondisi realita di lapangan, jika tanda 
koef i s ien  te rsebut  menunjukkan  
kerasionalan maka tanda dianggap tepat 
dan dapat diterapkan dalam model. Hasil 
pemeriksaan tanda masing-masing 
koefisien terlihat pada tabel 14.

Tabel 14

Hasil pemeriksaan tanda koefisien

Hasil pemeriksaan tanda menunjukkan 
rasionalitas yang baik terhadap realita. 
Sehingga dapat dinyatakan model yang 
dihasilkan layak untuk digunakan.

Probabilitas Bersedia Menggunakan 
Kereta Api

Berdasarkan persamaan utilitas yang telah 
diperoleh selanjutnya dilakukan perhitungan 
untuk mendapatkan nilai utilitas dan tingkat 
kesediaan calon penumpang untuk 
menggunakan kereta api pada masing-masing 
skenario pelayanan. Adapun hasilnya 
disajikan pada tabel 15.

Dari nilai utilitas (Y*) yang telah 
diperoleh, selanjutnya dihitung probabilitas 
pengguna masing-masing moda “pasti 
menggunakan” kereta api pada setiap 
skenario. Hasil perhitungannya disajikan 
pada tabel 16, sedangkan dalam bentuk grafik 
ditunjukkan pada gambar 2.

Berdasarkan tabel 16 bagi pengguna 
sepeda motor, skenario dengan probabilitas 
“pasti menggunakan” kereta api tertinggi 
adalah skenario 1 (48,1217%), begitu juga 
dengan pengguna bus skenario dengan 
probabilitas tertinggi adalah skenario 1 
(53,0927%). Besarnya tarif dan pelayanan 
yang diberikan pada skenario 1 adalah

a. Tarif�� � : Rp. 6.000,00

b. Waktu tempuh� : 1 jam 15 menit (berhenti 
di stasiun besar dan kecil)

c. Jadwal kedatangan� : Setiap 30 menit 
sekali

Dari hasil tersebut maka besarnya 
willingness to pay (WTP) pengguna sepeda 
motor dan bus adalah Rp. 6.000,00

Bagi pengguna mobil pribadi, skenario 
dengan probabilitas tertinggi adalah skenario 
3 (14,8915%) dimana pada skenario 3 
besarnya tarif dan pelayanan adalah sebagai 
berikut :

a. Tarif�� � : Rp. 8.000,00

b. Waktu tempuh� : 1 jam 15 menit (berhenti 
di stasiun besar dan kecil)

c. Jadwal kedatangan� : Setiap 15 menit 
sekali
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Variabel Tanda Keterangan

Konstanta + Calon  pengguna  akan 
menggunakan kereta api 
j i k a  f a s i l i t a s  y a n g 
diharapkan dapat terpenuhi

Tarif - Semakin tinggi tarif akan 
mengurangi kemauan calon 
p e n g g u n a  u n t u k 
menggunakan kereta api

Jadwal 
Kedatangan

- Jadwal kedatangan yang 
s e m a k i n  l a m a  a k a n 
mengurangi kemauan calon 
p e n g g u n a  u n t u k 
menggunakan kereta api
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Berdasarkan hasil tersebut maka besarnya 
WTP pengguna mobil pribadi adalah Rp. 
8.000,-. Nilai WTP pengguna mobil pribadi 
lebih besar daripada pengguna sepeda motor 
dan pengguna bus. Ini dipengaruhi oleh daya 
beli dan persepsi dari pengguna mobil pribadi 
bahwa dengan pelayanan seperti yang 
ditawarkan maka harga yang pantas untuk 
menggunakan kereta api adalah Rp. 8.000,00.

B e r d a s a r k a n  n i l a i  p r o b a b i l i t a s  
menggunakan kereta api yang telah diperoleh, 
selanjutnya dapat ditentukan skenario 
pelayanan terbaik untuk diterapkan pada 
pengoperasian kereta api perkotaan 
Magelang-Yogyakarta-Bantul.Skenario 
terbaik didasarkan pada nilai probabilitas total 
tertinggi dari seluruh moda, dengan demikian 
skenario pelayan terbaik adalah  skenario 1 
atau skenario 3. Jika diberlakukan skenario 1 
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Tabel 15 Hasil perhitungan utilitas kesediaan menggunakan kereta api

Skenario Tarif Waktu 
tempuh

Jadwal 
Datang

Sepeda Motor Mobil Pribadi Bus

Y* Kesediaan Y* Kesediaan Y* Kesediaan

1 0 1 1 2.3251 Mungkin 
menggunakan

1.5142 Ragu-ragu 3.3462 Pasti 
menggunakan

2 1 0 1 1.8067 Mungkin 
menggunakan

1.2899 Ragu-ragu 2.7217 Mungkin 
menggunakan

3 1 1 0 1.8067 Mungkin 
menggunakan

2.0645 Ragu-ragu 2.7217 Mungkin 
menggunakan

4 1 1 1 1.8067 Mungkin 
menggunakan

1.2899 Ragu-ragu 2.7217 Mungkin 
menggunakan

5 2 0 1 1.2883 Ragu-ragu 1.0656 Ragu-ragu 2.0972 Mungkin 
menggunakan

6 2 1 0 1.2883 Ragu-ragu 1.8402 Ragu-ragu 2.0972 Mungkin 
menggunakan

7 2 1 1 1.2883 Ragu-ragu 1.0656 Ragu-ragu 2.0972 Mungkin 
menggunakan

Tabel 16 Probabilitas calon pengguna pasti menggunakan kereta api

Skenario Sepeda motor (%) Mobil pribadi (%) Bus (%)

1 48,1217 5,5760 53,0927

2 28,5867 3,4708 29,2224

3 28,5867 14,8915 29,2224

4 28,5867 3,4708 29,2224

5 13,9205 2,0675 12,0719

6 13,9205 10,2864 12,0719

7 13,9205 2,0675 12,0719
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atau skenario 3, maka tarif yang diinginkan 
responden adalah Rp. 6000,00. Dari analisis 
tersebut maka dapat disimpulkan willingness 
to pay (WTP) atau kemauan membayar 
responden untuk bersedia menggunakan 
kereta api adalah sebesar Rp. 6.000,00 dengan 
fasilitas pelayanan berupa waktu tempuh 1 
jam dimana kereta api hanya berhenti di 
stasiun besar atau waktu tempuh 1 jam 15 
menit dengan kereta api berhenti di stasiun 
besar dan stasiun kecil, sedangkan jadwal 
kedatangan yang diinginkan responden 
adalah tiap 15 menit.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat ditarik 
kesimpulan yang merupakan hasil dari 
penelitian ini.  Kesimpulan tersebut 
merupakan jawaban dari tujuan yang telah 
ditetapkan diawal penelitian. Adapun 
kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
kesediaan calon pengguna untuk 
menggunakan kereta api di wilayah 
Yogyakarta-Bantul yaitu :

a. Harga dan jangkauan kereta api, 
dengan variabelnya adalah :

1) Biaya memperoleh layanan kereta 

api (ongkos tiket)

2) Frekuensi kedatangan kereta api

3) Aksesibilitas kereta terhadap lokasi 
strategis

4) Waktu tempuh kereta

b. Kenyamanan dan kemudahan, dengan 
variabelnya adalah:

1) Integrasi dengan moda lain (bus 
kota/ Trans Jogja)

2) Fasilitas di dalam kereta api

3) Keamanan penumpang

2. Nilai ATP rata-rata pengguna sepeda 
motor sebesar Rp. 12.666,00, dengan nilai 
ATP minimum Rp. 4.106,00 dan ATP 
maksimum Rp. 27.730,00. Nilai ATP rata-
rata pengguna mobil pribadi Rp. 
39.682,00, ATP minimum Rp. 10.591,00 
dan ATP maksimum Rp. 39.682,00. 
Sedangkan untuk pengguna bus, Nilai ATP 
rata-rata sebesar Rp. 10.557,00, ATP 
minimum Rp. 3.352,00 dan ATP 
maksimum Rp. 23.354,00.

3. Willingness to pay (WTP) pengguna 
sepeda motor dan bus untuk menggunakan 
kereta api adalah sebesar Rp. 6.000,00 
dengan fasilitas pelayanan berupa waktu 
tempuh 1 jam 15 menit dimana kereta api 
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Gambar Grafik probabilitas “pasti menggunakan” kereta api pada masing-masing skenario
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berhenti di stasiun besar dan kecil dan 
jadwal kedatangan keretaapi tiap 15 menit. 
Nilai WTP pengguna mobil pribadi 
sebesar Rp. 8.000,- dengan fasilitas 
pelayanan yang diinginkan berupa waktu 
tempuh 1 jam 15 menit dan jadwal 
kedatangan kereta api tiap 15 menit.

4. P r o b a b i l i t a s  r e s p o n d e n  p a s t i  
menggunakan kereta api tertinggi jika 
diterapkan skenario 1 dimana nilai 
probabilitas bagi pengguna sepeda motor 
48,1217%. pengguna mobil pribadi 
5,5760% dan pengguna bus 53,0927%. 
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