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ABSTRACT
Density of  traffic which increasing rapidly in Medan city recently have generated

serious problem in various area such as prolonged travel time, and increased air pollution.
The purpose of this research is to find the priority of government policy in an attempt to
lower the level of traffic density in the Medan city. This Research use Analytical Hierarchy
Process as its method. This method is used to analyse seven policy of alternative to traffic
density. These alternatives divided into four aspect, namely environmental aspect, cultural
social, economic aspect, and aspect of management. The result of this research based on all
alternatives from each aspect by each respondent is choosing a policy to reduce traffic density
congestion by improving public transport equal to 0.178463 with consistency ratio ≤ 0,1, it
means that this analysis is consistence and can be accepted to made a policy. Public Transport
Improvement has the main objective of reducing the number of vehicles on the streets so that
the capacity appears wider. Public transportation improvements can be effective in reducing
traffic congestion in Medan city in particular  if implemented properly and disciplined by
government and society.
Keyword: Analytical Hierarchy Process, Density of traffic, Improvement of public transport

1. PENDAHULUAN
Kepadatan lalu lintas angkutan umum di
jalan-jalan kota Medan akhir-akhir ini telah
semakin bertambah, sehingga sering
menimbulkan kemacetan lalu lintas,
terutama di jalan-jalan protokol dan jalan-
jalan utama lainnya. Meningkatnya jumlah
kendaraan bermotor biasanya disebabkan
oleh semakin banyaknya produksi
kendaraan bermotor (oleh industri
kendaraan bermotor), dan semakin tidak
mencukupi, tidak nyaman dan tidak
amannya angkutan kota. Kondisi ini
mendorong masyarakat lebih memilih
untuk memiliki kendaraan pribadi
walaupun bekas, bahkan usia kendaraan
yang telah cukup tua, sesuai kemampuan
dan daya beli mereka.

Beberapa faktor penyebab beralihnya
pengguna angkutan umum kepada angkutan
pribadi, antara lain aktivitas ekonomi
belum mampu dilayani oleh angkutan
umum yang memadai, dibukanya jalan baru
akan merangsang pengguna angkutan
pribadi, karena biasanya di jalan baru
tersebut pada saat itu belum terdapat

jaringan layanan angkutan umum, tidak
tersedianya angkutan lingkungan atau
angkutan pengumpan yang dapat
menjembatani perjalanan dari - sampai ke
jalur utama layanan angkutan umum,
kurang terjaminnya kondisi rasa aman dan
ketepatan waktu yang diinginkan
penumpang dalam pelayanan angkutan
umum, meningkatnya harga tanah di pusat
kota akan menyebabkan lokasi pemukiman
jauh dari pusat kota, atau bahkan sampai ke
luar kota yang tidak tercakup oleh sistem
jaringan layanan angkutan umum.

Selanjutnya kepadatan lalu lintas
masih dipengaruhi lagi oleh rendahnya
kinerja lembaga-lembaga yang bertanggung
jawab menyelenggarakan transportasi
perkotaan, yang merupakan permasalahan
stuktural, disamping tidak adanya
keterpaduan antara perencanaan tata guna
lahan dan perencanaan transportasi,
rendahnya kinerja pelayanan angkutan
umum, serta rendahnya tingkat disiplin
pemakai jalan. Dengan demikian jelas
diperlukan adanya suatu kebijakan yang
terpadu yang dirumuskan secara
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komperhensif melalui pentahapan yang
terstruktur, untuk dapat membenahi
masalah transportasi di kota Medan.

LANDASAN TEORI
Sistem Jaringan Transportasi Perkotaan

Jaringan transportasi di perkotaan
terjadi sebagai interaksi antara transpor,
tata guna lahan (land use), populasi (jumlah
penduduk) dan kegiatan ekonomi di suatu
wilayah perkotaan (urban area).
Transportasi sangat berhubungan dengan
adanya pembangkitan ekonomi di suatu
daerah perkotaan, guna memacu
perekonomian setempat, untuk
menciptakan lapangan kerja, dan untuk
menggerakkan kembali suatu daerah.
Namun dalam kenyataan, hubungan
tersebut masih sangat tidak jelas.

Konsep transportasi adalah adanya
pergerakan berupa perjalanan (trip) dari
asal (origin) sampai ke tujuan (destination).
Asal (origin) dapat berupa rumah (home),
sehingga erjalanan yang dilakukan disebut
home base trip, menuju kepada tujuan
berupa kegiatan yang akan dilakukan,
seperti kegiatan sosial seperti sekolah, olah
raga dan sebagainya. Kegiatan usaha
seperti bekerja, berdagang, dan sebagainya.
Sistem Transportasi terdiri atas sub sistem
prasarana, sub sistem sarana, sub sistem
kegiatan, dan sub sistem pergerakan
(travel, movement, trip) yang saling
berinteraksi membentuk suatu system
transportasi, dan dapat digambarkan
sebagai berikut:

Gambar 1. Sistem Transportasi

Faktor Yang Mempengaruhi Kepadatan
Lalu Lintas

Kepadatan lalu lintas di jalan-jalan
protokol  dikota Medan dipengaruhi oleh
beberapa faktor antara lain:
a. Kondisi jalan dan lingkungan, berkaitan

dengan waktu, biaya, dan jarak tempuh.
Jalan yang kondisinya buruk seperti
berlubang, bergelombang menyebabkan
kecepatan kendaraan lambat sehingga
waktu perjalanan bertambah.

b. Jenis kendaraan bermotor juga
mempengaruhi ruas jalan yang akan
dilalui kendaraan tersebut. Hal ini dapat
menimbulkan penumpukan lalu lintas
pada suatu ruas jalan tertentu, yang
berakibat timbulnya kemacetan lalu
lintas.

c. Pengemudi atau penumpang kendaraan
memilih lintasan yang akan dilalui. Pada
umumnya mereka akan memilih jarak
minimum, biaya perjalanan minimum
dan waktu perjalanan yang minimum,
atau ketiganya sekaligus. Ada pula
kecenderungan memilih suatu ruas jalan
tertentu karena kebiasaan. Jika semua
pengguna jalan berpendapat demikian,
maka dapat terjadi penumpukan lalu
lintas pada suatu ruas jalan, sedangkan
pada ruas jalan yang lain lalu lintas
kurang padat.

Konsep Model
Pemilihan model transportasi pada

dasarnya ditentukan dengan
mempertimbangkan salah satu persyaratan
pokok, yaitu pemindahan barang dan
manusia dilakukan dalam jumlah yang
terbesar dan jarak yang terkecil. Dalam hal
ini transportasi missal merupakan pilihan
yang lebih baik dibandingkan dengan
transportasi individual.

Beberapa usaha yang dapat dilakukan
yang merupakan kebijakan dalam rangka
menurunkan tingkat kepadatan lalu lintas di
perkotaan, antara lain: penyediaan
angkutan kota, konsep pembatasan
penumpang, pembenahan angkutan umum,
pembatasan kendaraan umum, pembuatan
jalan-jalan laying, pembatasan mobil
pribadi, dan penggunaan becak bermotor.
Analitycal Hierarchy Process
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Analitycal Hierarchy Process
merupakan suatu model pendukung
keputusan yang dikembangkan oleh
Thomas L. Saaty. Model pendukung
keputusan ini akan menguraikan masalah
multi faktor atau multi kriteria yang
kompleks menjadi suatu hirarki, menurut
Saaty (1993), hirarki didefinisikan sebagai
suatu representasi dari sebuah
permasalahan yang kompleks dalam suatu
struktur multi level dimana level pertama
adalah tujuan, yang diikuti level faktor,
kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke
bawah hingga level terakhir dari alternatif.
Dengan hirarki, suatu masalah yang
kompleks dapat diuraikan ke dalam
kelompok-kelompoknya yang kemudian
diatur menjadi suatu bentuk hirarki
sehingga permasalahan akan tampak lebih
terstruktur dan sistematis. AHP sering
digunakan sebagai metode pemecahan
masalah dibanding dengan metode yang
lain karena alasan-alasan sebagai berikut :

a. Struktur yang berhirarki, sebagai konsekuesi
dari kriteria yang dipilih, sampai pada
subkriteria yang paling dalam.

b. Memperhitungkan validitas sampai dengan
batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria
dan alternatif yang dipilih oleh pengambil
keputusan.

c. Memperhitungkan daya tahan output analisis
sensitivitas pengambilan keputusan.

Analisis Masalah Dengan Analitycal Hierarchy
Process
Pola pikir untuk analisis dengan AHP,
dapat digambarkan dalam skema sebagai
berikut:

Gambar 2. Skema Masalah AHP

Keterangan:
A : Penyediaan angkutan kota
B : Pembatasan penumpang
C : Pembenahan angkutan umum
D : Pembatasan kendaraan umum
E : Pembuatan jalan-jalan laying
F : Pembatasan mobil pribadi
G : Penggunaan becak bermotor

Analisis Numerik Analitycal Hierarchy
Process

Perbandingan karakteristik dari semua
aspek dan setiap cara dinyatakan dalam
matriks sebagai berikut:

Tabel 1. Matriks Perbandingan Semua Aspek

Dengan unsur-unsur pada tiap kolom dibagi
dengan jumlah kolom yang bersangkutan,
diperoleh matriks sebagai berikut:

Vektor kolom ini kemudian dikalikan dengan
matriks semula, menghasilkan nilai untuk tiap baris
yang selanjutnya setiap nilai dibagi kembali dengan
nilai vektor yang bersangkutan. Nilai rata-rata dari
hasil pembagian ini merupakan principal eigen

value maksimum  maks .

17.368
4.342

4maks Jumlah Aspek
    , mendekati 4

Consistency index (CI) diperoleh menurut rumus:

1
maks n

CI
n

 



(1)

dengan n adalah banyaknya unsur dalam matriks
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Selanjutnya CR (Consistency Ratio) dinyatakan
dengan persamaan:

CI
CR

RI
 (2)

dengan RI (Random Index) yang tergantung dari
jumlah unsur dalam matriks n menurut tabel berikut:

Untuk n = 4, RI = 0,90 maka
0.014

0.127
0.90

CI
CR

RI
  

Jadi 4.342maks  , CI = 0.114 (cukup kecil), CR

= 0.127 (cukup kecil) maka hasil kesimpulan cukup
konsisten.
Untuk:

4 ...Skala Prioritas a b c n     (3)

skala prioritas
Vektor Prioritas

jumlah skala prioritas
 (4)

Tabel 2 Matriks Perbandingan Dari Semua
Aspek Terhadap Ketujuh Cara Penanganan

Kepadatan Lalu Lintas
1. Aspek Lingkungan

Dengan unsur-unsur pada tiap kolom dibagi
dengan jumlah kolom yang bersangkutan,
diperoleh matriks sebagai berikut:

Nilai vektor kolom ini kemudian dikalikan
dengan matriks semula, dan hasil perkalian
kemudian dibagi kembali dengan nilai
vektor kolom yang bersangkutan. Hasilnya
dirata-ratakan menjadi eigen value
maksimum  maks .

Untuk n = 7, RI = 1,32,
49.73838

7.1054
7maks   (mendekati 7)

7.1054 7 0.1054
0.018

7 1 6
CI


  


0.018

0.014
1.32

CI
CR

RI
   (cukup kecil)

Maka hasil kesimpulan cukup konsisten.
2. Aspek Sosial Dan Budaya

Dengan unsur-unsur pada tiap kolom dibagi
dengan jumlah kolom yang bersangkutan,
diperoleh matriks sebagai berikut:
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Untuk n = 7, RI = 1,32,
49.8248

7.118
7maks  

(mendekati 7)
7.118 7 0.118

0.0196
7 1 6

CI


  


0.0196
0.0148

1.32

CI
CR

RI
   (cukup kecil)

Maka hasil kesimpulan cukup konsisten
3. Aspek Ekonomi

Dengan unsur-unsur pada tiap kolom dibagi
dengan jumlah kolom yang bersangkutan,
diperoleh matriks sebagai berikut:

Untuk n = 7, RI = 1,32,
49.91439

7.130
7maks   (mendekati 7)

7.130 7 0.130
0.0217

7 1 6
CI


  


0.0217

0.0164
1.32

CI
CR

RI
   (cukup kecil)

Maka hasil kesimpulan cukup konsisten
4. Aspek Pengelolaan (Manajemen)

Dengan unsur-unsur pada tiap kolom dibagi
dengan jumlah kolom yang bersangkutan,
diperoleh matriks sebagai berikut:
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Untuk n = 7, RI = 1,32,
50.8779

7.268
7maks   (mendekati 7)

7.268 7 0.268
0.045

7 1 6
CI


  


0.045

0.034
1.32

CI
CR

RI
   (cukup kecil)

Maka hasil kesimpulan cukup konsisten
Tabel 3. Matriks Hubungan Pembenahan Lalu

Lintas Dengan Empat Aspek

Maka urutan prioritasnya adalah:
1. Aspek C yakni pembenahan angkutan

umum sebesar 0.178463
2. Aspek B yakni pembatasan penumpang

sebesar 0.154573

3. Aspek E yakni pembuatan jalan-jalan
layang sebesar 0.153500

4. Aspek G yakni penggunaan becak
bermotor sebesar 0.141250

5. Aspek D yakni pembatasan kendaraan
umum sebesar 0.128500

6. Aspek F yakni pembatasan mobil
pribadi sebesar 0.123108

7. Aspek A yakni penyediaan angkutan
kota sebesar 0.120215

KESIMPULAN
Dari hasil analisis numerik di atas

menggunakan kebijakan Analitycal
Hierarchy Process, maka yang menjadi
prioritas utama adalah pembenahan
angkutan umum dalam upaya mengurangi
tingkat kepadatan lalu lintas kendaraan
khususnya di kota Medan.
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