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Abstrak— Meningkatnya jumlah penduduk di perkotaan mengakibatkan kebutuhan 
akan perrmukiman terus meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka 
Pembangunan Permukiman terus dilakukan sehingga akan berdampak terhadap 
menurunya kinerja jaringan jalan disekitar lokasi rencana pembangunan permukiman 
tersebut. Untuk melakukan antisipasi permasalahan tersebut, telah disyahkan UU No 22 
Tahun 2009 dimana pada pasal 99 dan PP No 32 Tahun 2011 pasal 47 menjelaskan bahwa: 
“Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan 
menimbulkan gangguan keamanan,  keselamatan,  ketertiban, dan kelancaran lalu  lintas 
dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu lintas”. Salah satu tahapan 
dalam melakukan Analisis Dampak Lalu lintas adalah diperlukan Prediksi Bangkitan Lalu 
lintas. Studi ini bertujuan mendapatkan model prediksi besar bangkitan lalu lintas pada 
Permukiman di Kota Malang. Studi ini dilakukan pada Perumahan Permata Jingga Kota 
Malang, pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner ke rumah-rumah 
yang menjadi sampel penelitian ini yang dilaksanakan pada bulan Maret-April 2012. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi bangkitan lalu lintas jumlah 
pemilikan kendaraan (X2), jumlah anggota keluarga yang bekerja (X4) dan jumlah 
anggota keluarga yang sekolah (X5). Model bangkitan pergerakan orang pada jam puncak 
pagi adalah Y = -0.138 + 0.080 X2 + 1.042 X4 + 0.942 X5 sedangkan  model bangkitan lalu 
lintas kendaraan mobil peribadi yang keluar dari Perumahan Permata Jingga pada jam 
puncak pagi adalah QLV =  0.01 X2 + 0.16 X4 + 0.15 X5  – 2.28 dan model bangkitan 
kendaraan sepeda motor adalah QMC =  0.03 X2 + 0.42 X4 + 0.38 X5

 
1. PENDAHULUAN 
 

 – 5.95.     
 

Kata Kunci— bangkitan lalu lintas, jam puncak, permukiman. 
 

Meningkatnya jumlah penduduk di 
perkotaan mengakibatkan kebutuhan akan 
perrmukiman terus meningkat. Untuk 
memenuhi kebutuhan akan perumahan maka 
Pembangunan Permukiman terus dilakukan. 
Salah satu dampak yang dihasilkan dari 

pembangunan permukiman adalah terjadinya 
bangkitan lalu lintas, sehingga volume lalu 
lintas pada jaringan jalan yang mengakses ke 
lokasi permukiman baru tersebut meningkat. 
Apabila tidak dilakukan pengelolaan secara 
baik akan menimbulkan kemacetan lalu lintas.  

Pemerintah berserta Dewan Perwakilan 
Rakyat telah melakukan antisipasi dengan 
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mensyahkan UU No 22 Tahun 2009 [1], 
tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan serta 
ditindaklanjuti dengan keluarnya PP No. 32 
Tahun 2011 [2] tentang Manajemen Dan 
Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen 
Kebutuhan Lalu lintas. Pada UU No 22 Tahun 
2009 pasal 99 dan PP No 32 Tahun 2011 pasal 
47 menjelaskan bahwa: “Setiap rencana 
pembangunan pusat kegiatan, permukiman, 
dan infrastruktur yang akan menimbulkan 
gangguan keamanan,  keselamatan,  ketertiban, 
dan kelancaran lalu  lintas dan angkutan jalan 
wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas”.  
Investor sebagai pelaku kegiatan usahan yang 
melakukan pengembangan usaha/ kegiatannya 
haruslah bertanggungjawab terhadap dampak 
lalu lintas yang disebabkan oleh kegiatan 
tersebut. Pengembang Pembangunan 
Permukiman diharuskan melakukan Analisis 
Dampak Lalu lintas dan berkomitmen 
menanggung biaya yang diperlukan untuk 
menanggulangi dampak  lalu lintas tersebut. 
Untuk melakukan Analisis Dampak Lalu lintas 
pada Kegiatan Pembangunan Permukiman 
tersebut diperlukan Metode Prediksi Bangkitan 
Lalu lintas yang mudah diterapkan pada 
rencana pembangunan perumahan baru di 
Kota Malang. Dengan latar belakang tersebut 
maka  dilakukan penelitian dengan judul 
“Pemodelan Bangkitan Lalu lintas  Pada 
Lokasi Permukiman di Kota Malang”. 

Salah satu metode prediksi bangkitan yang 
dapat dilakukan adalah dengan pemodelan. 
Menurut [3], model  adalah alat bantu atau 
media yang dapat digunakan untuk 
mencerminkan dan menyederhanakan suatu 
realita secara terukur. Jenis model yang biasa 
digunakan untuk perencanan transportasi 
adalah model statistik dan matematik  yang 
dapat menerangkan secara terukur hubungan 
aspek fisik, sosial ekonomi dengan bangkitan 
lalu lintas.  

Salah satu model perencanaan transportasi 
yang sudah cukup dikenal dan sudah banyak 
diterapkan adalah model perencanaan 
transportasi empat tahap. Adapun tahapannya 
[5] yaitu (1) Trip Generation, (2) Trip 
Distribution, (3) Modal Split, (4) Trip 
Assigment. Pendekatan perencanaan 
transportasi dengan pendekatan tersebut, yang 
menjadi variabel utama adalah rencana 
tataguna lahan, sehingga apabila terjadi 
perubahan pada tata guna lahan akan 
berdampak terhadap ketidak telitian prediksi 
pergerakan transportasi. Hasil prediksi dengan 
pemodelan ini akan berhasil baik apabila tidak 
terjadi penyimpangan pada rencana 
peruntukan lahan. 

Model Bangkitan Pergerakan (Trip 
Generation) adalah tahap pertama dari model 
empat tahap, yang memprediksi besarnya 
bangkitan pergerakan yang berasal dan menuju 
suatu zona [5]. Model Bangkitan lalu lintas 
adalah model matematis prediksi bangkitan 
lalu lintas yang berasal dari suatu zona asal (i) 
dan prediksi tarikan lalu lintas menuju zona 
tujuan (j).  

Bangkitan Pergerakan yang dihasilkan suatu 
tata guna lahan memiliki karakteristik tertentu. 
Menurut [3], pergerakan yang ditimbulkan 
dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan 
pergerakan, waktu pergerakan dan kondisi 
sosio-ekonomi individu yang melalukan 
pergerakan. Berdasarkan tujuan pergerakan, 
maka pergerakan diklasifiksikan atas : 
pergerakan ke tempat kerja, pergerakan ke 
sekolah atau universitas (pergerakan dengan 
tujuan pendidikan), pergerakan ke tempat 
belanja, pergerakan untuk kepentingan sosial 
dan rekreasi, dan lain-lain. Tujuan pergerakan 
bekerja dan pendidikan disebut tujuan 
pergerakan utama yang merupakan keharusan 
untuk dilakukan oleh setiap orang setiap hari, 
sedangkan tujuan pergerakan lain sifatnya 
hanya pilihan dan tidak rutin dilakukan. 
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Klasifikasi pergerakan berdasarkan waktu 
biasanya dikelompokkan menjadi pergerakan 
pada jam sibuk dan pada jam tidak sibuk. 
Proporsi pergerakan yang dilakukan oleh 
setiap tujuan pergerakan sangat berfluktuasi 
atau bervariasi sepanjang hari. Pola pergerakan 
yang dihasilkan suatu tata gun lahan sangat 
penting diketahui sehingga dampak yang 
dihasilkan dapat diprediksi. Sedangkan 
perilaku individu yang melakukan pergerakan 
ditentukan oleh kondisi sosio-ekonominya 
yaitu tingkat pendapatan, tingkat pemilikan 
kendaraan dan ukuran serta struktur rumah 
tangga.  

Menurut [3] dan [6], faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap bangkitan pergerakan 
adalah pendapatan, pemilikan kendaraan, 
struktur rumah tangga, ukuran rumah tangga, 
nilai lahan, kepadatan permukiman, dan 
aksesibilitas. 

Hasil studi sebelumnya di Perumahan Kota 
Malang [7], telah melakukan penelitian 
tentang Model Bangkitan Pergerakan Pada 
Permukiman di Kota Malang. Namun dalam 
model yang dikembangkan tersebut, bangkitan 
yang dihasilkan adalah bangkitan dalam satu 
hari (orang/hari). Hasil yang didapatkan 
tersebut tidak dapat digunakan dalam 
melakukan analisis dampak lalu lintas. 
Sehingga pada penelitian ini, model bangkitan 
lalu lintas yang dikembangkan adalah model 
bangkitan yang menghasilkan jumlah 
kendaraan yang terjadi pada jam puncak pagi 
hari yang keluar dari lokasi permukiman.  
 
2. METODOLOGI 
 

Penelitian ini dilakukan di salah satu 
perumahan di Kota Malang yaitu Perumahan 
Permata Jingga (Gambar 1). Lokasi 
perumahan berada pada Kelurahan Tunggul 
Wulung, Kecamatan Lowokwaru Kota 
Malang. Perumahan Permata Jingga memiliki 

karakteristik yaitu dihuni oleh ± 424 Kepala 
Keluarga, tidak tersedia layanan angkutan 
umum, memiliki akses jalan keluar-masuk 
perumahan melalui satu pintu.   

Penelitian ini dilakukan dengan 
mengumpulkan data sekunder dan primer. 
Data sekunder yang dikumpulkan adalah data 
kependudukan yang didapatkan dari Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 
Malang. Sedangkan data perimer yang 
dikumpulkan adalah data bangkitan 
pergerakan berbasis rumah tangga. 
Pengumpulan data perimer dilakukan pada 
bulan Maret-April 2012. Metode pengumpulan 
data dengan melakukan wawancara ke rumah-
rumah dan mengisi lembar kuesioner 
berdasarkan hasil wawancara tersebut. Pada 
studi ini informasi yang dikumpulkan pada 
wawancara ini adalah (a) jumlah anggota 
keluarga yang beraktivitas pagi hari (masuk 
kerja/beraktivitas berkisar jam 07.00),  (b) 
tingkat pendapatan keluarga dalam juta rupiah 
per rumah tangga, (c) jumlah pemilikan 
kendaraan per rumah tangga, (d) ukuran rumah 
tangga atau jumlah anggota keluarga per 
rumah tangga, (e) jumlah anggota keluarga 
yang bekerja, (f) jumlah anggota keluarga 
yang sekolah (pelajar dan mahasiswa). Faktor 
nilai lahan, kepadatan permukiman dan factor 
aksesibilitas tidak di ikutkan dalam variable 
model dikarenakan penelitian ini hanya 
dilakukan pada satu lokasi permukiman.   

Pemodelan Bangkitan Lalu lintas ini 
ditujukan untuk dapat diterapkan dalam 
memperkirakan besar bangkitan lalu lintas 
pada jam puncak pagi yang dihasilkan dari 
Pembangunan Permukiman. Hal ini didasarkan 
permasalahan utama yang diinginkan dari 
pengembanagn Permodelan Bangkitan Lalu 
lintas ini adalah dapat digunakan untuk 
memprediksi besar arus lalu lintas pada jam 
puncak yang keluar dari lokasi perumahan. 
Untuk tujuan tersebut maka dilakukan pula 
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pengumpulan data primer yaitu volume lalu 
lintas serta jumlah orang/penumpang 
kendaraan yang keluar dari lokasi permukiman 
tersebut. Data ini akan digunakan untuk 
mengetahui pola pergerakan penduduk yang 
bermukim di perumahan tersebut, dan dapat 
pula digunakan untuk melakukan validasi 
terhadap hasil prediksi model bangkitan lalu 
lintas yang diperoleh.   

Survey wawancara ke masing-masing rumah 
tangga dilakukan dengan menggunakan 
metode sampel acak dengan tingkat ketelitian 
7% (derajat kepercayaan 93%). Menurut [8], 
jumlah sampel yang diambil harus memenuhi 
syarat sehingga hasil sampel tidak bias 
terhadap hasil populasi. Untuk jumlah populasi 
rumah tangga Perumahan Permata Jingga 
sebesar 424 KK, diperlukan jumlah sampel 
sebesar 138 KK. Metode pengambilan sampel 
acak dilakukan dengan melakukan undian 
terhadap nomor-nomor rumah yang ada di 
perumahan tersebut, sehingga didapatkan 
nomor rumah yang menjadi sampel 
pengambilan data wawancara ke rumah-
rumah.   

Secara umum tahapan studi dilakukan 
sebagai berikut: (a) Survey pendahuluan ke 
lokasi Perumahan Permata Jingga, (b) 
Pengumpulan data sekunder dan data perimer, 
(c) Pengolahan dan Analisis Data, (d) 
Pemodelan Bangkitan Pergerakan, (e) 
Pengujian Validasi Model. 

 Metode pemodelan bangkitan lalu lintas 
dilakukan dengan melakukan analisa regresi 
untuk mendapatkan model matematik 
hubungan variable bebas dengan variable 
terikat [9]. Yang menjadi variabel terikat 
adalah bangkitan pergerakan (Y), sedangkan 
variabale bebasnya adalah   tingkat pendapatan 
dalam juta rupiah per rumah tangga (X1), 
jumlah pemilikan kendaraan per rumah tangga 
(X2), ukuran rumah tangga atau jumlah 
anggota keluarga per rumah tangga (X3), 

jumlah anggota keluarga yang bekerja (X4), 
jumlah anggota keluarga yang sekolah (X5).  
Pada tahap pemodelan ini dilakukan 
pengujian-pengujian yaitu uji linieritas, uji 
korelasi, dan uji validasi.  

Uji validasi Model Bangkitan Lalu lintas 
dilakukan dengan melakukan survey volume 
lalu lintas pada pintu ke luar Perumahan 
Permata Jingga. Pada survey ini dicatat jumlah 
dan jenis kendaraan yang keluar Perumahan 
dan juga jumlah penumpang pada setiap 
kendaraan. Berdasarkan hasil pengumpulan 
data volume lalu lintas tersebut dilakukan 
validasi terhadap hasil model bangkitan lalu 
lintas yang diperoleh.  

 
3. HASIL PENELITIAN 
 

Pemodelan bangkitan pergerakan yang 
menghubungkan variable terikat (bangkitan 
pergerakan) dengan variable bebas yaitu 
tingkat pendapatan dalam juta rupiah per 
rumah tangga (X1), jumlah pemilikan 
kendaraan per rumah tangga (X2), ukuran 
rumah tangga atau jumlah anggota keluarga 
per rumah tangga (X3), jumlah anggota 
keluarga yang bekerja (X4), jumlah anggota 
keluarga yang sekolah (X5) dilakukan dengan 
analisis regressi berganda. Model Bangkitan 
pergerakan berdasarkan hasil analisis regressi 
berganda didapatkan sebagai berikut: 

Y = 0.020 + 0.163 X1 + 0.512 X2 +  
        0.011 X3 + 0.002 X4 + 0.770 X5  ....(1) 

dimana: Y=bangkitan pergerakan pada jam 
puncak (orang/ jam), X1= tingkat pendapatan 
dalam juta rupiah per rumah tangga, X2= 
jumlah pemilikan kendaraan per rumah tangga, 
X3= ukuran rumah tangga atau jumlah anggota 
keluarga per rumah tangga, X4=jumlah 
anggota keluarga yang bekerja, X5=jumlah 
anggota keluarga yang sekolah. Besar koefisen 
korelasi (r) model tersebut adalah 0.7.    
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Untuk memastikan apakah model bangkitan 
yang didapatkan sudah memenuhi persyaratan 
maka dilakukan pengujian korelasi antar 
variable bebas. Grafik hubungan antar variable 
bebas dengan variable terikat diperlihatkan 
paga Gambar 2 sampai Gambar 6, sedangkan 
grafik hubungan antar variable diperlihatkan 
pada Gambar 7 sampai Gambar 15.    Hasil uji 
korelasi diperlihatkan pada Tabel 1. 

 
Untuk nilai koefisien korelasi (r)  lebih besar 

atau sama dengan 0.5 mengidikasikan bahwa 
terdapat hubungan yang kuat antara variable 
bebas dengan variable terikat. Berdasarkan 
nilai koefisien korelasi (r) yang diperlihatkan 
pada Tabel 1 dapat diketahui korelasi antara 
variable terikat (Bangkitan Pergerakan) 
dengan variable bebas yaitu jumlah pemilikan 
kendaraan per rumah tangga (X2), jumlah 
anggota keluarga yang bekerja (X4), jumlah 
anggota keluarga yang sekolah (X5) cukup 
baik. Sedangkan dengan variable bebas X1 dan 
X3 memiliki korelasi lemah.  

Berdasarkan persyaratan permodelan bahwa 
antar variable bebas model tidak boleh 
berkorelasi kuat, dengan demikian variable 
model yang memenuhi syarat digunakan 
adalah X2, X4, X5. Model Bangkitan 
Pergerakan dengan mengambil tiga variable 
bebas (X2, X4, X5) dengan menggunakan 
analisis regressi berganda didapatkan hasil 
sebagai berikut: 

Y = -0.138 + 0.080 X2 + 1.042 X4 + 0.942 
X5 .............................................................. (2) 
Model Bangkitan pergerakan yang didapat 
memiliki nilai koefisien korelasi sebesar 0,80. 
Hasil ini menunjukkan bahwa besar bangkitan 
pergerakan yang dihasilkan oleh permukiman 
pada jam puncak pagi dipengaruhi oleh jumlah 
pemilikan kendaraan per rumah tangga (X2), 
jumlah anggota keluarga yang bekerja (X4), 
dan jumlah anggota keluarga yang sekolah 
(X5

Dengan menggunakan model yang didapat 
tersebut maka dapat diprediksi besar bangkitan 
pergerakan pada jam puncak pagi hari dengan 
memasukkan nilai variable X

).  

2, X4 dan X5 
untuk Perumahan Permata Jingga. Perlu 
diperhatikan bahwa model tersebut dibangun 
dari analisis data yang berbasis individu 
(rumah tangga), sehingga untuk memprediksi 
bangkitan pergerakan dari perumahan Permata 
jingga, variabel X2 , X4 dan X5 dihitung 
sebagai penjumlahan dari seluruh rumah 
tangga yang ada di perumahan tersebut (lihat 
Tabel 2).  

  
Besar prediksi bangkitan pergerakan pada 

jam puncak pagi dari permukiman Permata 
Jingga Kota Malang didapatkan 
mempergunakan Persamaan Model Bangkitan 
Pergerakan adalah sebagai berikut. 

Y = -0.138 + 0.080 X2 + 1.042 X4 + 0.942 
X

 Hasil survey volume lalu lintas yang keluar 
perumahan Permata Jingga pada puncak pagi 
adalah 1446 orang/jam, sedangkan untuk di 
luar waktu puncak dapat dilihat pada Tabel 5, 
sedangkan berdasarkan hasil pemodelan 

5 
Y= -0.138 + 0.080 (1200) + 1.042 (732) +  
        0.942 (714). 
Y = 1531 orang/jam 
Selanjutnya untuk menguji ketelitian hasil 

model bangkitan yang didapat maka dilakukan 
uji validasi. Uji validasi terhadap model yang 
dapatkan dilakukan dengan membandingkan 
hasil prediksi bangkitan pergerakan dengan 
hasil survey volume pergerakan orang yang 
keluar dari Perumahan Permata Jingga Kota 
Malang pada pagi hari. Fluktuasi volume 
pergerakan orang keluar lokasi Perumahan 
Permata Jingga diperlihatkan pada grafik 
Gambar 16. Perbandingan hasil pemodelan 
bangkitan pergerakan dengan hasil survey 
diperlihatkan pada Tabel 3. 
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Bangkitan Pergerakan pada jam puncak pagi 
didapatkan sebesar 1531 orang/jam. Besar 
deviasi antara hasil pemodelan bangkitan 
pergerakan dengan hasil pengamatan volume 
lalu lintas didapat sebesar 0.058 atau 5,8%. 
Besar hasil pemodelan bangkitan pergerakan 
melebihi hasil pengamatan volume sebesar 
5,8%. Hasil ini menunjukkan bahwa 
Pemodelan Bangkitan Pergerakn tersebut 
cukup baik dan dapat digunakan untuk 
prediksi bangkitan pergerakan. 

Pemodelan Bangkitan lalu lintas terkait 
dengan analisis dampak lalu lintas akibat 
pembangunan permukiman baru, maka 
permasalahan yang sangat diperlukan 
sebenarnya adalah bagaimana mendapatkan 
prediksi bangkitan lalu lintas pada jam puncak 
pagi dalam satuan kendaraan per jam. Hasil 
analisis hubungan besar jumlah pergerakan 
orang keluar permukiman dengan jumlah 
kendaraan yang keluar dari Permukiman 
Permata Jingga Kota Malang diperlihatkan 
seperti pada Gambar 17.  

Model hubungan antara jumlah bangkitan 
pergerakan orang dengan jumlah kendaraan 
adalah sebagai berikut: 

Q = 0.560 Y – 8.146 ............................. (3) 
Dimana: 
Q = volume lalu lintas yang keluar 

perumahan pada jam puncak pagi 
Y = jumlah bangkitan pergerakan pada jam 

puncak (orang/jam). 
Model persamaan matematik hubungan 

besar bangkitan pergerakan dengan jumlah 
kendaraan memberikan nilai koefisien korelasi 
(r) sebesar 0.995. Hasil ini mengidikasikan 
hubungan t antara variable bebas dengan 
variable terikat cukup kuat. 

Berdasarkan hasil survey pada lokasi 
permukiman Permata Jingga Kota Malang, 
moda angkutan yang digunakan penduduk 
perumahan tersebut adalah sepeda motor dan 
angkutan mobil peribadi. Perbandingan jumlah 

pengguna sepeda motor dan pengguna mobil 
peribadi diperlihatkan secara grafis pada 
Gambar 18.  

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada 
grafik tersebut, diketahui bahwa pada jam 
puncak proporsi kendaraan yang memilih 
sepeda motor lebih tinggi yaitu 0,723 
sedangkan yang menggunaan kendaraan 
peribadi adalah sebesar 0,277. Dengan 
mempergunakan perbandingan proporasi 
tersebut maka jumlah kendaraan sepedamotor 
dan jumlah kendaraan mobil peribadi yang 
keluar dari perumahan Permata Jingga Kota 
Malang adalah sebagai berikut: 

QLV = 0.277 (Q) = 0.277 (0.560 Y – 8.146) 
QLV = 0.155 X – 2.256 .......................... (4) 
 
QMC = 0.723 (Q) 
QMC = 0.723 (0.560 Y – 8.146) 
QMC = 0.405 X – 5.89 ............................(5) 
dimana: 
QLV = jumlah kendaraan peribadi 
QMC

Model bangkitan lalu lintas pada Perumahan 
Permata Jingga Kota Malang didapatkan 
bahwa variabel yang berpengaruh terhadap 
bangkitan pergerakan adalah  jumlah 
pemilikan kendaraan per rumah tangga (X

 = jumlah sepeda motor 
Y = jumlah bangkitan pada jam puncak pagi  
       (orang/jam)  
 

4. PEMBAHASAN 
 

2), 
jumlah anggota keluarga yang bekerja (X4) 
dan jumlah anggota keluarga yang sekolah 
(X5). Dua variabel lainnya yaitu tingkat 
pendapatan keluarga (X1) dan jumlah anggota 
keluarga tiap rumah tangga (X3) tidak 
memiliki korelasi yang kuat terhadap besar 
bangkitan yang dihasilkan. Pada umumnya 
tingkat pendapatan keluarga sangat erat 
kaitannya dengan besar bangkitan pergerakan, 
namun berdasarkan data yang didapatkan, hal 
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tersebut tidak terjadi di Perumahan Permata 
Hijau. Hal ini kemungkinan besar disebabkan 
oleh tidak transparannya responden dalam 
memberikan jawaban kuesioner terkait dengan 
pendapatan keluarga. Sedangkan variable X3 
(jumlah anggota keluarga) memiliki korelasi 
yang rendah dikarenakan anggota keluarga 
yang purna tugas sudah tidak melakukan 
perjalanan rutin. Hasil penelitian ini 
kemungkinan disebabkan pada Perumahan 
Permata Hijau terdapat keluarga-keluarga yang 
sudah purna tugas yang tidak melakukan 
aktivitas rutin keluar rumah pada pagi hari. 

Model bangkitan pergerakan yang didapat 
berdasarkan hasil studi pada Perumahan 
Permata Jingga Kota Malang dapat digunakan 
dalam memprediksi besar bangkitan lalu lintas 
untuk memperkirakan bangkitan yang 
dihasilkan dari pembangunan perumahan-
perumahan baru. Data yang harus tersedia 
untuk melakukan prediksi adalah jumlah 
pemilikan kendaraan di perumahan tersebut 
(X2), jumlah penduduk perumahan yang 
bekerja (X4) dan jumlah anggota keluarga 
yang bersekolah di perumahan tersebut (X5). 
Untuk itu harus diketahui jumlah rumah 
tangga di perumahan tersebut serta 
diperkirakan jumlah kepemilikan kendaraan, 
jumlah penduduk yang bekerja dan jumlah 
yang sekolah di perumahan tersebut. 
Selanjutnya dengan mempergunakan Y = -
0.138 + 0.080 X2 + 1.042 X4 + 0.942 X5, akan 
didapatkan besar bangkitan pergerakan  jam 
puncak pagi dalam satuan orang/jam. 
Selajutnya berdasarkan besar total bangkitan 
pada jam puncak pagi tersebut, dapat dihitung 
jumlah kendaraan yang keluar dari perumahan 
tersebut pada jam puncak pagi dalam satuan 
kendaraan/jam. Sedangkan proporsi kendaraan 
peribadi  dengan kendaraan sepeda motor 
dapat dipergunakan grafik pada Gambar 3.3 
diatas. Untuk jam puncak didapatkan 0.277 
dari total kendaraan adalah kendaraan peribadi 

roda empat, dan 0.723 dari total kendaraan 
adalah sepeda motor.  Sehingga besar 
bangkitan lalu lintas pada jam puncak pagi 
dalam satuan kendaraan adalah (a) untuk 
jumlah kendaraan ringan dihitung dengan 
rumus QLV = 0.155 Y – 2.256, (b) untuk 
jumlah sepeda motor dapat diprediksi dengan 
rumus  QMC = 0.405 Y – 5.89. Nilai Y adalah 
prediksi jumlah bangkitan pergerakan pada 
jam puncak pagi hari yang dinyatakan dalam 
satuan orang/jam. Dengan melakukan 
substitusi persamaan bangkitan pergerakan 
dengan jumlah bangkitan kendaraan mobil 
peribadi dengan kendaraan sepeda motor 
didapatkan hasil sebagai berikut : (a) 
Bangkitan Kendaraan Peribadi  QLV =  0.01 X2 
+ 0.16 X4 + 0.15 X5  – 2.28, (b) Bangkitan 
Sepeda Motor QMC =  0.03 X2 + 0.42 X4 + 
0.38 X5 – 5.95. 

Hasil uji validasi model bangkitan lalu lintas 
terhadap hasil survey volume lalu lintas keluar 
dari Perumahan Permata Hijau menunjukkan 
bahwa hasil model didapatkan total kendaraan 
sebesar 834 kendaraan (QLV=234 kend, 
QMC=609 kend), sedangkan hasil survey 
didapatkan jumlah kendaraan total keluar 
perumahan pada jam puncak 809 kendaraan 
(QLV=224, QMC=609).  Selisih antara hasil 
model dengan hasil survey adalah 4,23% 
dimana hasil model lebih besar 4.23% 
daripada hasil survey. Hasil ini menunjukkan 
bahwa hasil model cukup dekat dengan hasil 
sebenarnya.  

       
5. Kesimpulan 
 

Faktor yang berpengaruh terhadap besar 
bangkitan lalu lintas dari Perumahan Permata 
Jingga Kota Malang adalah jumlah pemilikan 
kendaraan per rumah tangga (X2), jumlah 
anggota keluarga yang bekerja (X4) dan 
jumlah anggota keluarga yang sekolah (X5). 
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Model Bangkitan Pergerakan (Orang/jam) 
pada jam puncak pagi adalah sebagai berikut: 

Y = -0.138 + 0.080 X2 + 1.042 X4 + 0.942 
X5 

Sedangan model bangkitan lalu lintas pada 
jam puncak pagi adalah sebagai berikut:  

  QLV =  0.01 X2 + 0.16 X4 + 0.15 X5  – 2.28 
  QMC =  0.03 X2 + 0.42 X4 + 0.38 X5 – 

5.95. 
QLV adalah jumlah mobil peribadi (kendaraan 
ringan) dan QMC adalah jumlah kendaraan 
sepeda motor. 

Hasil validasi menunjukkan bahwa hasil 
model bangkitan pergerakan pada jam puncak 
pagi (orang/jam) memiliki deviasi sebesar 
5,8% melampoi hasil sebenarnya sedangkan 
Model Bangkitan Lalu lintas (kendaraan/jam) 
memiliki penyimpangan sebesar 4.23% 
melampoi hasil sebenarnya. Hasil ini 
menunjukkan bahwa model yang didapat 
cukup teliti dan dapat dipergunakan untuk 
memprediksi bangkitan lalu lintas dari rencana 
pembangunan perumahan baru dengan 
melakukan prediksi X2, X4 dan X5
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Tabel 1. Nilai Koefisien Korelasi (r) Hasil Analisis 
Regresi Linier. 

 
Y X1 X2 X3 X4 X5 

Y 1 0.40 0.53 0.33 0.54 0.64 
X1 

 
1.00 0.30 0.65 0.22 0.47 

X2 
  

1.00 0.19 0.52 0.42 
X3 

   
1.00 0.03 0.37 

X4 
    

1.00 0.10 
X5 

     
1.00 

 
Tabel 2. Nilai Variabel Bebas Model dan Prediksi 
Besar Bangkitan Pergerakan (Orang/jam)  

Data X2 
(kend) 

X4 
(pekerja) 

X5 
(pelajar) 

Y 
(org/jam) 

Sampel 390 238 232 498 
Populasi 1200 732 714 1531 
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Tabel 3. Perbandingan Hasil Model Bangkitan 
Pergerakan dengan Hasil Survey  

Uraian Y (orang/jam) 
Hasil Pemodelan 1531 
Hasil Survey 1446 
Selisih (orang/jam)  85 
Selisih (%) 5.89% 

 
 
Tabel-4. Besar Perbedaan Hasil Pemodelan 
dengan Hasil Hasil Pengamatan. 

Uraian X2 X4 X5 QT (Kend) 

Hasil Pemodelan 1200 732 714 843 
Survey Volume 

Puncak Pagi 
   

809 

Selisi (Kend) 
   

34 

Selisih (%) 
   

4.23% 

 
 
Tabel 5. Sebaran Volume Lalu lintas dan 
Volume Pergerakan Terhadap Waktu 

Interval Waktu Total (Kend) Total (penumpang) 

06.00-07.00 441 861 

06.15-07.15 568 1064 

06.30-07.30 728 1325 

06.45-07.45 809 1446 

07.00-08.00 768 1367 

07.15-08.15 639 1143 

07.30-08.30 466 843 

07.45-08.45 371 666 

08.00-09.00 358 644 

08.15-09.15 347 626 

08.30-09.30 343 622 

08.45-09.45 337 612 

09.00-10.00 359 659 

09.15-10.15 391 722 

09.30-10.30 429 790 

09.45-10.45 460 849 

10.00-11.00 480 886 

10.15-11.15 485 887 

10.30-11.30 489 896 

10.45-11.45 501 919 

11.00-12.00 498 910 

11.15-12.15 486 897 

11.30-12.30 461 850 

11.45-12.45 431 789 

12.00-13.00 395 722 

12.15-13.15 381 691 

12.30-13.30 367 666 

12.45-13.45 353 643 

13.00-14.00 366 666 

13.15-14.15 367 672 

13.30-14.30 362 662 

13.45-14.45 368 673 

14.00-15.00 347 632 

14.15-15.15 332 599 

14.30-15.30 360 648 

14.45-15.45 448 796 

15.00-16.00 550 974 

15.15-16.15 611 1087 

15.30-16.30 607 1079 

15.45-16.45 536 962 

16.00-17.00 457 824 

16.15-17.15 420 758 

16.30-17.30 404 730 

16.45-17.45 380 688 

17.00-18.00 358 648 

 
 
 
 
 

 
 

Gambar 1. Foto Citra Satelit Lokasi Perumahan Permata 
Jingga Kota Malang 
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Gambar 2: Grafik Hubungan Pendapatan (X1) Dengan 

Bangkitan Pergerakan 
 

 
Gambar 3: Grafik Hubungan Pemilikan Kendaraan (X2) 

Dengan Bangkitan Pergerakan 
 

 
Gambar 4: Grafik Hubungan Jumlah Anggota Keluarga 

(X3) Dengan Bangkitan Pergerakan 
 

 
Gambar 5: Grafik Hubungan Jumlah Pekerja (X4) 

Dengan Bangkitan Pergerakan 
 

 
Gambar 6: Grafik Hubungan Jumlah Anggota Keluarga 

Sekolah (X5) Dengan Bangkitan Pergerakan. 
 

 
Gambar 7: Grafik Hubungan X1 Dengan X2 

 

 
Gambar 8: Grafik Hubungan X1 Dengan X3 
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Gambar 9: Grafik Hubungan X1 Dengan X4 

 

 
Gambar 10: Grafik Hubungan X1 Dengan X5 

 

 
Gambar 11: Grafik Hubungan X2 Dengan X3 

 

 
Gambar 11: Grafik Hubungan X4 Dengan X2 

 

 
Gambar 12: Grafik Hubungan X2 Dengan X5 

 

 
Gambar 13: Grafik Hubungan X3 Dengan X4 

 

 
Gambar 14: Grafik Hubungan X3 Dengan X5 

 

 
Gambar 15: Grafik Hubungan X4 Dengan X5 
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Gambar 16 Grafik Fluktuasi Volume Pergerakan 
Terhadap  Volume Lalu lintas 
 
 
 

 
Gambar 17. Grafik Hubungan Jumlah Pergerakan 
Dengan Jumlah Kendaraan 
 
 

 
Gambar 18. Grafik proporsi pemilihan moda 

kendaraan sepeda motor (PMC) dan Moda Kendaraan 
Peribadi (PLV).  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


