
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Jakarta sebagai ibukota Republik Indonesia merupakan pusat pemerintahan 

dan bisnis dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 mencapai 10,277 juta jiwa. 

Kepadatan penduduk di Jakarta yakni 15.517 orang per km2, dengan dikelilingi kota 

pendamping Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang terus berkembang (BPS 

2016). Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk, Jakarta dan sekitarnya 

memiliki tingkat aktivitas yang tinggi, salah satunya terjadi pergerakan penduduk 

yang cukup sibuk baik di dalam kota, dan yang masuk maupun yang keluar kota. 

Dengan adanya pergerakan penduduk yang tinggi setiap hari maka transportasi 

merupakan salah satu isu penting yang perlu diperhatikan. Aktivitas yang tinggi 

berdampak pada kepadatan lalu lintas, sehingga terjadinya kemacetan merupakan 

hal yang sudah biasa. Kemacetan adalah masalah yang serius dan harus dapat 

diatasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa transportasi yang masif merupakan 

kebutuhan yang mendesak, karena perkembangan sektor transportasi memberikan 

andil yang cukup besar terhadap perkembangan sektor lainnya.  

Saat ini di Jakarta tersedia bus Transjakarta yang dapat menjadi pilihan moda 

transportasi publik. Transjakarta memiliki beberapa keunggulan dibandingkan 

dengan bus kota lainnya yakni Transjakarta memiliki jalur serta halte khusus, 

sehingga Transjakarta lebih cepat dalam beroperasi. Disamping itu pula 

Transjakarta menyediakan bus yang lebih nyaman dengan harga yang relatif murah 

dan kapasitas angkut penumpang yang lebih banyak. Akan tetapi minat masyarakat 

untuk menggunakan Transjakarta masih dirasa minim.  

Sebagian besar penduduk Jakarta lebih memilih untuk menggunakan 

kendaraan pribadi dibandingkan dengan menggunakan Transjakarta. Silitonga 

(2012) dalam penelitiannya mengatakan menggunakan kendaraan pribadi dianggap 

lebih praktis dan fleksibel serta alasan keamanan ditengarai menjadi penyebab 

kurangnya minat masyarakat untuk memilih moda transportasi publik ini. 

Disamping itu pula pengguna kendaraan pribadi berkeyakinan bahwa 

menggunakan kendaraan sendiri terasa lebih nyaman. 

Dibalik itu semua, meningkatnya jumlah penggunaan kendaraan pribadi 

menyebabkan beberapa permasalahan seperti kemacetan, polusi udara, menipisnya 

sumber daya energi, dan lain sebagainya. Hal ini sebenarnya sangat bertentangan 

dengan nilai-nilai tanggung jawab moral serta prinsip dari tiap individu. Abrahamse 

et al. (2009) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa personal norms merupakan 

faktor yang mempengaruhi intention to reduce car use.  Doran dan Larsen (2016) 

dalam penelitiannya menunjukkan bahwa personal norms merupakan faktor yang 

paling kuat hubungannya dengan behavioural intention dalam memilih moda 

transportasi yang ramah lingkungan. 

Disamping itu pengaruh sosial dapat mendorong individu dalam hal 

pemilihan moda transportasi. Tiap individu berada pada strata lingkungan sosial 

yang berbeda. Ng dan Phuong (2015) mengatakan bahwa pengaruh sosial 

merupakan penentu penting dari niat masyarakat Vietnam dalam menggunakan 

transportasi publik. Diperlukan adanya kampanye dan program edukasi yang lebih 

untuk mendorong masyarakat sehingga dapat melihat “cool factor” dari 

penggunaan transportasi publik. Dengan adanya kepedulian masyarakat tentang 
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manfaat dari penggunaan transportasi publik maka dapat meningkatkan keyakinan 

masyarakat dan menjadi pengaruh sosial dalam meningkatkan minat penggunaan 

transportasi publik. 

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak lingkungan juga 

ditengarai menjadi faktor minimnya minat masyarakat menggunakan Transjakarta. 

Padahal Ernst (2005) mengatakan bahwa dibulan pertama pengoperasian 

Transjakarta, pergeseran moda dari mobil dan sepeda motor ke bus di koridor I 

Transjakarta mengurangi emisi NOx untuk nilai sekitar 212 kg / hari dan partikel 

dengan diameter aerodinamis kurang dari 10 lm (PM10) dengan nilai 31 kg / hari.  

Nilai keuntungan dari penggunaan Transjakarta merupakan perbandingan 

antara biaya yang dikeluarkan dengan kualitas yang dirasakan. Jen et al. 2010 

mengatakan bahwa perceived value merupakan indikator paling penting terhadap 

intention behavior pengguna transportasi publik. Dapat dikatakan demikian karena 

perceived costs mempengaruhi intention behavior pengguna transportasi publik 

melalui perceived value dari moda transportasi tersebut. Sama halnya dengan 

perceived costs, perceived quality merupakan indikator penting dalam kaitannya 

dengan intention behavior dari transportasi publik. Kesan kualitas yang dialami 

oleh konsumen saat menggunakan transportasi umum juga menjadi indikator 

penting terhadap minat perilaku dari penggunanya. Hariwahyudi (2016) dalam 

penelitiannya menemukan bahwa seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan, 

minat penggunaan transportasi publik pun ikut meningkat.  Aleksius (2015) 

mengatakan bahwa pelayanan yang buruk dari transportasi umum menjadi pemicu 

bagi seseorang untuk beralih menggunakan kendaraan pribadi. 

Hal-hal terkait dengan isu-isu kemacetan, pencemaran lingkungan, 

inefesiensi, dan eksploitasi lingkungan tersebut dapat di kurangi apabila pengguna 

kendaraan pribadi mau beralih ke moda transportasi umum. Terdapat beberapa 

penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan penggunaan transportasi publik. 

Beberapa variabel dependen pernah dikaji dalam kaitannya dengan minat 

menggunakan transportasi antara lain personal norms oleh abrahamse et al. (2009) 

dan Doran dan Larsen (2016) yang menggabungkan antara Theory of Planned 

Behaviour (TPB) dan Norm Activation Model (NAM); personal belief, social 

influence, service quality, dan environment impact oleh Ng dan Phuong (2015); 

perceived value, perceived quality, dan perceived cost oleh Jen et al. (2010). 

Penelitian-penelitian tersebut dilakukan dibeberapa negara berkembang dengan 

pendekatan yang berbeda-beda. Terdapat pula beberapa hasil yang berbeda dengan 

variabel yang sama. Ng dan Phuong (2015) dan Setiawan (2012) dalam 

penelitiannya mengatakan bahwa social influence mempengaruhi intention to use 

sementara dalam penelitan Zailani et al. (2016) dan Fujii dan Van (2009), social 

influence tidak mempengaruhi intention to use. Kemudian dalam penelitian Ng dan 

Phuong (2015) dan Borhan et al. (2014) memperlihatkan bahwa environment 

impact tidak mempengaruhi intention. Hasil ini berbeda dengan penelitian Fujii dan 

Van (2009) yang menunjukkan adanya pengaruh environment impact terhadap 

intention.     

Berdasarkan beberapa uraian diatas, kajian mengenai minat penggunaan 

transportasi publik, khususnya Transjakarta perlu terus dilakukan. Seiring dengan 

adanya perbaikan dan perkembangan pelayanan transportasi di Jakarta, dalam studi 

dan penelitian memungkinkan adanya hasil yang berbeda pada faktor-faktor yang 

sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor apa saja yang 

http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=77649&obyek_id=4
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berpengaruh secara signifikan bagi masyarakat terhadap minat berperilaku 

konsumen untuk dapat mengambil keputusan dalam memilih menggunakan 

transportasi publik di DKI Jakarta sehingga mendapat masukan faktor-faktor 

pelayanan yang masih perlu ditingkatkan. 

Perumusan Masalah 

Dari data yang diambil dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, setiap tahun 

jumlah kendaraan di Jakarta bertambah 9%. Setiap harinya ada sekitar 1.235 motor 

dan 835 mobil baru yang masuk ke jalan. Mungkin saja angka itu bisa berubah lagi. 

Namun, jumlah penambahan kendaraan itu tidak seimbang dengan jumlah 

tambahan jalan raya yang hanya 0,1% setiap tahunnya. 

Infrastruktur jalan yang relatif minim dibandingkan jumlah kendaraan juga 

menjadi alasan terjadinya kepadatan lalu lintas. Departemen Pekerjaan Umum (PU) 

sebagai pembina urusan jalan merupakan salah satu pihak yang menjadi sasaran 

komplain masyarakat yang bertubi-tubi tentang persoalan kemacetan tersebut. 

Fakta ini dapat dipahami mengingat saat ini 90% angkutan penumpang maupun 

barang bertumpu pada jaringan jalan yang ada. Dengan pembebanan yang ada 

tersebut, jalan merupakan ground transport infrastructure yang sangat vital dalam 

mewujudkan sasaran pembangunan nasional. 

Menurut BPS provinsi DKI Jakarta (2015), luas seluruh jalan di Jakarta 

adalah 48.502.763,16 m2. Berdasarkan Tabel 1 dibawah maka kepadatan kendaraan 

setiap m2 = 48.502.763,16 : 18.006.404 = 2,694 m2. Jadi setiap 2,7 m2 jalan kota 

Jakarta terdapat 1 kendaraan bermotor yang memadati. Mengatasi hal tersebut, 

pemerintah sebagai regulator sudah menerapkan beberapa kebijakan, seperti 

pengenaan pajak kendaraan pribadi yang relatif tinggi, pengenaan pajak kendaraan 

pribadi secara progresif bagi pemilik kendaraan pribadi lebih dari satu, dan lain 

sebagainya.  

Tabel 1 Jumlah kendaraan bermotor 2016 di DKI Jakarta 

Jenis Kendaraan Jumlah Kendaraan 

Sepeda Motor 13.310.672 

Mobil Penumpang 3.525.925 

Mobil Beban 689.561 

Mobil Bus 338.730 

Ransus 141.516 

Total Kendaraan 18.006.404 

 Sumber: Ditlantas Polda Metro Jaya 

Disamping itu pemerintah juga menyediakan moda transportasi massif salah 

satunya yaitu bus Transjakarta dengan jalur khusus. Program angkutan massal ini 

mulai beroperasi sejak tahun 2004 dan sampai saat ini terdapat 12 koridor busway 

yang aktif. Diharapkan dengan bertambahnya koridor akan meningkatkan minat 

masyarakat dalam menggunakan busway dibanding menggunakan kendaraan 

pribadi. Pada tahun 2013-2015 terlihat adanya penurunan jumlah penumpang bus 
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Transjakarta. Tahun 2014 terjadi penurunan 0.79 persen jika dibandingkan dengan 

tahun 2013, yaitu kurang lebih sebesar 890 ribu penumpang. Tahun 2015 pun 

terjadi penurunan 7.78 persen dibandingkan tahun 2014, yaitu kurang lebih sebesar 

8.68 juta penumpang. Pada tahun 2016 terjadi kenaikan jumlah penumpang yang 

cukup signifikan sebesar 20.17 persen dibandingkan dengan tahun 2015, yaitu 

kurang lebih sebesar 20.76 juta penumpang.  Berikut grafik jumlah penumpang dari 

dari 2013-2016. 

 
Sumber : BPS DKI Jakarta 2015 

Gambar 1 Jumlah penumpang 2013-2015 

Penurunan dan peningkatan tersebut mencerminkan adanya fluktuasi dari 

minat masyarakat dalam menggunakan bus Transjakarta. Minat masyarakat ini 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Mowen (2002) unsur yang paling 

penting dalam produk atau jasa adalah kualitas yang tinggi yang dikendalikan oleh 

konsumen, karena itu perusahaan harus menilai persepsi konsumen atas kualitas 

(perceived quality). CFiT (2001) memperlihatkan bahwa separuh dari populasi di 

Inggris akan beralih menggunakan transportasi umum jika pelayanan bus lokal 

lebih baik.  

Disamping itu dampak dari banyaknya yang menggunakan kendaraan pribadi 

yakni terjadinya peningkatan pencemaran lingkungan, yaitu polusi udara dari 

kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor menghasilkan emisi CO2 yang 

berkontribusi dalam terjadinya pemanasan global (OECD 2002). Sebagai contoh 

emisi gas buang dari rumah kaca untuk penduduk kota di Kanada pada tahun 1997 

adalah 215 g per kilometer penumpang untuk mobil dan truk ringan, 77 g untuk 

perpindahan penduduk kota, 26 g untuk bus dalam kota, dan 0 g untuk pejalan kaki 

dan sepeda (Transport Canada 2008). IEA (2009) menginfokan bahwa di negara-

negara Asia, kontribusi CO2 per kapita dari sektor transportasi cukup signifikan. 

Masalah pernafasan dan penyakit lainnya terkait polusi udara di negara-negara 

berkembang berkontribusi kepada kematian dini lebih dari setengah juta orang tiap 

tahun, yang membuat biaya ekonomi naik 2 persen dari GDP (Gwilliam et al. 2004).  

Dari pemaparan yang telah diuraikan, permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian terkait dengan meningkatnya kemacetan, isu lingkungan, dan polusi 
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udara di Jakarta yaitu beberapa faktor yang menjadi alasan pengguna kendaraan 

pribadi belum mau beralih menggunakan transportasi publik. Seperti faktor 

personal norms, social influence, environment impact, dan perceived quality of 

public transport. 

Rekomendasi apa yang tepat untuk diberikan kepada perusahaan penyedia 

transportasi publik dan juga pemerintah untuk dapat meningkatkan pelayanan 

terhadap masyarakat dibidang transportasi publik, sehingga dapat mendorong 

keputusan konsumen dimana masyarakat yang masih menggunakan kendaraan 

pribadi mau beralih ke transportasi publik. 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi niat konsumen terkait keputusan pengguna transportasi publik. 

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan perilaku pemilik kendaraan pribadi yang belum mau beralih 

untuk menggunakan kendaraan umum khususnya Transjakarta. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap minat penggunaan bus 

Transjakarta. 

3. Implikasi manajerial terkait dengan minat penggunaan bus Transjakarta. 

Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang bisa dirasakan bagi beberapa pihak adalah sebagai 

berikut : 

1. Dapat mengetahui dan memahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

minat berperilaku pengguna transportasi publik. 

2. Sebagai referensi bagi peneliti mengenai atribut apa yang dapat meningkatkan 

minat berperilaku konsumen dalam memilih untuk menggunakan transportasi 

publik.  

3. Perusahaan penyedia transportasi publik dan pemerintah dapat memperoleh 

infomasi dan rekomendasi mengenai input-input yang paling diperlukan untuk 

meningkatkan daya saing transportasi publik, sehingga dapat meningkatkan 

minat berperilaku konsumen agar pengguna kendaraan pribadi mau beralih 

menggunakan transportasi publik. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup penelitian ini berdasarkan kriteria yaitu :  

1. Responden pada penelitian ini adalah masyarakat DKI Jakarta yang 

menggunakan kendaraaan pribadi dalam kegiatan sehari-hari.  

2. Ruang lingkup wilayah penelitian ini adalah masyarakat DKI Jakarta, baik 

yang tinggal di provinsi DKI Jakarta ataupun tinggal diluar DKI Jakarta yang 

setiap hari menuju masuk wilayah DKI Jakarta dengan menggunakan 

kendaraan pribadi. 

3. Transportasi publik yang menjadi objek penelitian yaitu bus Transjakarta.  
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