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Abstrak Salah satu fokus utama dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia 2011-2025 adalah pengembangan dan pembangunan infrastruktur
sistem angkutan barang. Dalam konteks tersebut, studi ini bertujuan untuk memahami
karakteristik angkutan barang di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga pemetaan prospek dan
tantangannya dapat ditemukenali dengan baik dalam rangka pengembangan infrastruktur
sistem transportasi barang di Provinsi Sulawesi Selatan. Suatu survei angkutan barang
berbasis wawancara menggunakan kuesioner terhadap operator angkutan barang dilakukan
dengan teknik sampling acak. Survei dilakukan pada berbagai jaringan rute utama angkutan
barang di wilayah Mamminasata Metropolitan Area (MMA) di Provinsi Sulawesi Selatan.
Analisis data survei dilakukan secara deskriptif dan pemodelan polinomial. Hasil-hasil
analsis memperlihatkan bahwa angkutan barang di Provinsi Sulsel memiliki potensi yang
cukup baik untuk terus ditingkatkan dalam melayani permintaan pengangkutan berbagai
jenis komoditi. Disisi lain, bervariasinya kapasitas angkut jenis moda angkutan barang dan
keterbatasan daya dukung prasarana jalan menjadi tantangan tersendiri dalam
pengembangan sistem moda dan infrastruktur angkutan barang di wilayah Sulawesi Selatan.
Hasil studi ini menjadi dasar dalam rangka menganalisis dan memodelkan perilaku sistem
angkutan barang tersebut pada studi-studi lanjutan di masa mendatang.
Kata kunci: Model distribusi, atribut waktu, angkutan barang, Mamminasata..

1. PENDAHULUAN
Salah satu fokus utama dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia 2011-2025 adalah pengembangan dan pembangunan infrastruktur sistem
angkutan barang (MP3EI, 2011). Untuk itu, diperlukan berbagai studi mengenai konsepkonsep pengembangan dan pembangunan infrastruktur angkutan barang, diantaranya
karakteristik atau perilaku berbagai pihak pemangku kepentingan dalam sistem transportasi
barang, model kebutuhan angkutan barang, konsep pembiayaan infrastruktur angkutan
barang dan lain-lain.
Dalam konteks perlunya studi-studi terhadap karakteristik sistem angkutan barang di
Indonesia tersebut, berbagai studi mengenai karakteristik dan model kebutuhan angkutan
barang telah dilakukan. Sebagian besar penelitian dilakukan untuk kasus perilaku angkutan
barang di pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Diantaranya adalah Ridwan (2012) untuk
pulau Jawa, dan Syahminan dkk. (2011a, 2011b, dan 2012) untuk pulau Sumatera, serta
Mahmudah, dkk (2012) untuk pulau Kalimantan. Sangat sedikit penelitian terdahulu yang
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mencoba mencermati karakteristik angkutan barang di Sulawesi Selatan (Sulsel). Penelitian
terkini hanya difokuskan pada pengembangan pelabuhan kontainer di Sulawesi Selatan
(Idrus dkk., 2012; Dewa dkk., 2012).
Dalam rangka berkontribusi terhadap pengembangan sistem angkutan barang di
Provinsi Sulawesi Selatan, studi ini bertujuan untuk memahami karakteristik angkutan
barang di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga pemetaan berbagai prospek dan tantangannya
dapat ditemukenali dengan baik dalam rangka pengembangan infrastruktur sistem
transportasi barang di Provinsi Sulawesi Selatan.

2. METODE STUDI
2.1. Obyek dan Lokasi Studi
Obyek studi ini adalah kendaraan-kendaraan truk yang beroperasi di wilayah
Mamminasata Metropolitan Area (MMA) khususnya pada tujuh titik pengamatan pada
jaringan jalan yang berlokasi Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, dan
Kabupaten Takalar. Lokasi studi untuk ke tujuh titik survei diperlihatkan Gambar 1.
2.2. Metode Pengumpulan Data
Survei angkutan barang pada studi ini meliputi survei pencacahan arus kendaraan
angkutan barang dan survei wawancara asal-tujuan perjalanan kendaraan angkutan. Survei
dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu pada hari Jumat dan Sabtu. Terdapat 7 (tujuh) titik
pengamatan dan wawancara yang dipilih untuk pelaksanaan ke dua jenis survei tersebut,
misalnya di pintu masuk-keluar KIMA (Kawasan Industri Makassar), pintu masuk-keluar
Pelabuhan Soekarno-Hatta, area kargo di Bandara Hasanuddin, dan area pergudangan di
Parangloe. Area-area survei ini dipilih karena terdapat banyak kendaraan truk yang melintas
pada jaringan jalan di area tersebut.
Secara detail, ketujuh titik survei meliputi titik-1 pintu masuk-keluar Pelabuhan
Hatta, titik-2 di area pergudangan di Parangloe (Jl. Dr. Ir Sutami), titik-3 di depan pintu
masuk-keluar Terminal Angkutan Darat AKDP-AKAP Daya, titik-4 di Pintu Barat untuk
masuk jalan Toll Sutami, titik-5 di pintu utama masuk-keluar KIMA, titik-6 di depan pintu
masuk-keluar area kargo di Bandara Hasanuddin, dan titik-7 di pintu masuk-keluar
Pelabuhan Soekarno.
Kedua jenis survei dilakukan selama 24 jam yang dimulai dari pukul 06:00 am hingga
pukul 06:00 am pada hari berikutnya. Namun khusus untuk lokasi titik-5 survey dilakukan
hanya 12 jam disebabkan karena pintu utama masuk-keluar KIMA ditutup pada pukul 18:00
pm. Kedua survei dilaksanakan dengan menggunakan formulir survei yang telah dirancang
dan diuji coba sebelumnya. Metode pencacahan kendaraan angkutan dilakukan sebagaimana
metode survei pencacahan arus lalu lintas yang melintas di jalan raya, sedangkan metode
wawancara asal-tujuan kendaraan barang dilakukan dengan menghentikan kendaraan
angkutan ke bahu jalan untuk kemudian sopir atau operatornya diwawancarai sesuai dengan
item pertanyaan pada kuesioner. Adapun item-item pertanyaan pada kuesioner adalah
meliputi: asal-tujuan perjalanan, waktu keberangkatan, estimasi waktu perjalanan, jenis dan
kuantitas komoditi yang diangkut, dan jenis kendaraan angkutan barang yang digunakan.
Visualisasi teknik metode survei wawancara di lapangan diperlihatkan pada Gambar 1.
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Peta Lokasi Survei
b. Aktivitas Survei Wawancara
Gambar 1: Peta Lokasi dan Metode Survei Wawancara

2.3. Metode Analisis Data
Data-data hasil survei selanjutnya di ekstraksi dalam bentuk pentabulasian dan
pengklasifikasian sesuai dengan periode waktu, jenis komoditi, kapasitas angkut, dan atribut
waktu operasional (waktu keberangkatan, waktu kedatangan dan waktu perjalanan)
angkutan barang. Hasil tabulasi dan klasifikasi selanjutnya dideskripsikan secara visual
dalam bentuk histogram untuk kemudian dianalisis dan dievaluasi kecenderungan
yangterjadi terhadap karakteristik-karakteristik angkutan barang tersebut.Sehingga
diperoleh gambaran sejauhmana potensi dan tantangan pengembangan sistem angkutan
barang di Provinsi Sulawesi Selatan.
Secara khusus, hasil-hasil pendistribusian atribut waktu transportasi angkutan
barang yaitu waktu keberangkatan, waktu kedatangan, dan waktu perjalanan, selanjutnya
akan dimodelkan kecenderungannya dengan menggunakan pendekatan analisis time series
sederhana berbasis model regresi polinomial. Model ini adalah model regresi yang
melibatkan satu variabel respon Y dengan satu varibel bebas X yang merupakan bentuk
perpangkatan (n) dari variabel bebas tersebut dan mempunyai error (εi) yang terdistribusi.
Bentuk umum model ini diekspresikan pada persamaan (1) berikut:
Y = β01 +i β X21 +β
X 2+ …
Xin+ ε
i
n +β
i

(1)

Dimana, β0 adalah konstanta model dan βi adalah parameter-parameter model.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Arus Kendaraan Angkutan Barang
Jumlah data yang diperoleh dari survei pencacahan arus kendaraan angkutan barang yang
dilakukan pada 7 (tujuh) lokasi survei adalah 224 data pada titik-1 (T-1), 236 data pada titik2 (T-2), 635 data pada titik-3 (T-3), 116 data pada titik-4 (T-4), 194 data pada titik-5 (T-5),
163 data pada titik-6 (T-6), dan 214 data pada titik-7 (T-7). Berdasarkan hasil kompilasi
data-data survei tersebut, diperoleh gambaran distribusi arus kendaraan angkutan barang di
wilayah MMA di Sulawesi Selatan sebagaimana disajikan pada Gambar 2. Gambar 2a
hingga Gambar 2f memperlihatkan volume arus barang untuk lokasi T-1 hingga T-7 secara
berurutan.
Gambar 2 memperlihatkan bahwa ada 3 jenis moda kendaraan pengangkut untuk angkutan
barang di wilayah MMA di Sulawesi Selatan yaitu kendaraan pickup, truk kecil dengan
sumbu gandar 2 as, dan truk besar dengan sumbu gandar 3 as atau lebih. Kendaraan truk
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kecil mendominasi jumlah arus angkutan barang, meskipun pada lokasi tertentu, terdapat
juga kendaraan truk besar yang mendominasi (Lokasi T1). Sedangkan kendaraan pickup
juga banyak beroperasi pada semua lokasi pengamatan, meskipun tidak sebanyak kendaraan
truk kecil. Volume arus barang terbesar untuk kendaraan truk kecil mencapai 160 truk/jam
yang terjadi pada lokasi T-4. Untuk kendaraan pickup adalah sebesar 120 kendaraan/jam
yang terjadi pada lokasi yang sama. Sedangkan kendaraan truk besar, volume arus
terbesarnya adalah 180 truk/jam yang terjadi pada lokasi T-1. Dari ke tujuh titik pengamatan
arus angkutan barang, terlihat bahwa kendaraan angkutan barang beroperasi hampir
sepanjang 24 jam, kecuali pada lokasi pengamatan T-1 yang beroperasi hanya sampai jam
23:00 dan lokasi T-5 yang beroperasi hingga 18:00 petang. Hal ini dikarenakan oleh jam
operasi dari aktivitas tata guna lahan untuk pengangkutan barang di kedua lokasi hanya
diberlakukan hingga periode waktu tersebut. Hal lain yang dapat diamati pada Gambar 2
adalah distribusi volume arus barang sepanjang periode waktu 24 jam mengalami fluktuasi,
dimana dominan membentuk distribusi 2 hingga 3 periode jam puncak. Oleh karena
tingginya volume arus kendaraan truk kecil dan truk besar, karakteristik atribut waktu
operasi ke dua moda akan dianalisis secara lebih jauh pada bagian berikut dari studi ini.
3.2. Karakteristik Barang dan Moda Transportasi Barang
Berdasarkan hasil analisis terhadap data-data survei, maka pada bagian ini ditampilkan dua
karakteristik utama dari transportasi barang di wilayah MMA. Ke dua karakteristik tersebut
adalah jenis komoditi dari sisi karakteristik barang dan kapasitas angkut kendaraan dari sisi
moda angkutan yang digunakan. Sebagai visualisasi, Gambar 3a dan Gambar 3b
menampilkan hasil ekstraksi data survei pada lokasi survei T-1 (depan pintu masuk-keluar
Pelabuhan Hatta) untuk kedua karakteristik secara berurutan.
Gambar 3a memperlihatkan bahwa terdapat 9 jenis komoditi yang diangkut oleh
kendaraan angkutan barang yang beroperasi di wilayah MMA, yaitu komoditi hasil
pertanian, hasil hutan, bahan-bahan mineral, besi dan mesin, bahan kimia, hasil industri
ringan dan elektronik, bahan-bahan industri, dan bahan-bahan konstruksi. Gambar 3a
memperlihatkan bahwa komoditi hasil-hasil pertanian merupakan jenis komoditi terbesar
yang diangkut oleh kendaraan angkutan barang. Kemudian disusul secara berurutan oleh
jenis komoditi bahan-bahan industri, hasil-hasil hutan dan hasil-hasil industri
ringan/elektronik, dimana ketiga jenis komoditi hampir berimbang jumlahnya. Kelompok
ketiga terbanyak adalah hasil-hasil perikanan, bahan-bahan mineral, besi dan mesin, serta
bahan-bahan konstruksi. Adapun jenis komoditi bahan kimia merupakan komoditi yang
minor dalam sistem angkutan barang di Sulawesi Selatan.
Untuk karakteristik kapasitas angkut dari sisi moda angkutan barang, Gambar 3b
memperlihatkan bahwa kendaraan angkutan barang kendaraan yang memiliki kapasitas
angkut 10 – 15 ton dan 15 -20 ton. Kemudian disusul oleh kendaraan yang memiliki
kapasitas angkut sebesar 5 – 10 ton. Bahkan terdapat juga kendaraan angkutan barang
dengan kapasitas angkut sebesar 20 – 25 ton dalam jumlah yang signifikan. Untuk kendaraan
angkutan dengan kapasitas terkecil (0 – 5 ton) terlihat minor dari segi jumlah. Hal yang sama
untuk kendaraan dengan kapasitas angkut yang sangat besar ( > 25 ton).
3.3. Atribut Waktu Operasional Transportasi Angkutan Barang
Secara khusus, studi ini melakukan tinjauan terhadap perilaku atribut waktu operasional
kendaraan angkutan barang yang beroperasi di Sulawesi Selatan khususnya di wilayah
MMA.
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Adapun atribut waktu dimaksud meliputi waktu keberangkatan, waktu kedatangan, dan
waktu perjalanan kendaraan angkutan barang dari dan atau ke lokasi asal-tujuan barang.
Pada bagian ini, hanya atribut waktu operasional kendaraan truk kecil dan truk besar yang
difokuskan sebagai dua jenis moda angkutan barang yang dominan memberikan pengaruh
siginifikan terhadap sistem dan infrastruktur transportasi di wilayah MMA pada khususnya
dan di wilayah Sulawesi Selatan pada umumnya. Gambar 4a, Gambar 4b, dan Gambar 4c
memperlihatkan karakteristik atribut waktu keberangkatan, waktu kedatangan, dan waktu
perjalanan secara berurutan untuk lokasi pengamatan T-1 (Depan pintu masuk-keluar
Pelabuhan Hatta).
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Gambar 3: Karakteristik Barang dan Moda Angkutan Barang di MMA
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Gambar 4: Atribut Waktu Transportasi Angkutan Barang di MMA
Gambar 4a memperlihatkan bahwa waktu keberangkatan kendaraan kedua jenis moda
angkutan barang relatif sama, yaitu terdistribusi sepanjang hari, dimana terdapat 2 periode
waktu puncak jam keberangkatan, yaitu periode pagi hari dan periode selepas siang hingga
sore hari. Waktu periode puncak pagi terjadi pada pukul 08:00 – 09:00 untuk truk besar dan
pada pukul 09:00 – 10:00 untuk truk kecil. Sedangkan waktu periode puncak siang-sore hari
terjadi pada pukul 14:00 – 15:00 untuk kedua jenis moda kendaraan angkutan barang.
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Gambar 4b memperlihatkan fenomena yang serupa untuk atribut waktu kedatangan
kendaraan angkutan barang di Pelabuhan Hatta. Periode puncak pagi waktu kedatangan
terjadi bersamaan dengan atribut waktu keberangkatan untuk kedua jenis moda. Sedangkan
untuk periode puncak siang, terjadi lebih cepat dari atribut keberangkatan, dengan waktu
puncak kedatangan adalah 14:00 – 14:00 untuk kedua moda.
Atribut waktu perjalanan dari kedua jenis moda angkutan barang yang beroperasi
dari dan ke Pelabuhan Hatta didominasi oleh lama waktu 15 hingga 30 menit sebagimana
diperlihatkan pada Gambar 4c. Gambar 4c juga memperlihatkan adanya waktu perjalanan
kedua jenis moda yang kurang dari 15 menit dalam jumlah signifikan. Hal yang sama terjadi
untuk waktu perjalanan 30 – 45 menit dan sedikit lebih banyak untuk waktu perjalanan 45 –
60 menit. Terdapat pula kendaraan truk dengan waktu perjalanan hingga 2 jam. Dominasi
waktu perjalanan yang relatif tidak memakan waktu lama tersebut disebabkan oleh karena
infrastruktur jaringan jalan dari dan ke Pelabuhan Hatta untuk angkutan barang difasilitasi
denga tersedianya ruas jalan tol. Faktor lainnya adalah, dominan angkutan barang dari dan
ke Pelabuhan Hatta adalah barang-barang dari lokasi pergudangan yang berada di sekitar
area jalan tol tersebut.
Tabel 1: Model Distribusi Atribut Waktu Transportasi Angkutan Barang di MMA
Kategori Kios
Waktu Keberangkatan
Waktu Kedatangan
Waktu Perjalanan

Hasil Pemodelan
Persamaan Model
TK = 0.0001t6 - 0.0063t5 + 0.1284t4 - 1.1789t3 + 3.8827t2 + 3.8103t - 8.8145
TB = -0.0003t 6 + 0.0201t 5- 0.5672t 4 + 7.5756t 3 - 50.399t2 + 155.73t - 121.33
TK = -0.0005t6 + 0.0272t5 - 0.5918t4 + 6.3231t3 - 34.713t2 + 90.765t - 61.552
TB = -0.001t 6 + 0.0617t 5- 1.4257t 4+ 16.092t 3- 91.266t 2+ 236.72t - 156.86
TK = -0.04756t4 + 1.14266t3 - 8.84576t2 + 22.7986t - 3.0556
TB = -0.0774t 6 + 2.4748t 5- 31.304t 4 + 198.21t 3 - 649.85t2 + 1003.4t - 496.22

R²
0.4501
0.5438
0.8440
0.6231
0.6385
0.8969

TK: Truk Kecil; TB: Truk Besar

Untuk melihat lebih jauh fenomena ketiga atribut waktu operasional kedua jenis moda
angkutan barang tersebut, studi ini melakukan analisis awal mengenai model distribusi
ketiga atribut waktu tersebut. Dalam hal ini, model distribusi dianalisis menggunakan
pendekatan model polinomial, suatu pendekatan model sederhana untuk data berbasis timeseries. Hasil-hasil persamaan model disajikan pada Tabel 1 dan secara visual diperlihatkan
pada Gambar 4 dalam bentuk garis putus-putus untuk kedua jenis moda angkutan barang
menggunakan truk.
Tabel 1 menyajikan hasil model polinomial ketiga atribut waktu operasional angkutan
barang. Model didominasi oleh persamaan binomial ber-orde-6 dan hanya satu model
polinomial orde-4 yaitu pada model distribusi waktu perjalanan untuk moda truk kecil.
Tingkat signifikansi model juga bervariasi mulai dari baik, cukup signifikan hingga tingkat
signifikansi yang masih dapat diterima. Dalam hal ini nilai R2 bervariasi dari
0.45 - 0.89. Tingkat signifikansi ini sejalan dengan visualisasi validasi model pada Gambar
4. Kondisi hasil-hasil analisis model ini memberi ruang untuk memperbaiki dan membangun
suatu model distribusi atribut waktu angkutan barang dengan
menggunakan pendekatan perilaku operator angkutan barang di masa mendatang. Sehingga
diperoleh model yang lebih andal berbasis perilaku operasional angkutan barang itu sendiri,
untuk digunakan dalam memprediksi kebutuhan angkutan barang di Sulawesi Selatan pada
khususnya dan di Indonesia serta berbagai negara berkembang yang memiliki perilaku
sistem angkutan barang yang serupa pada umumnya.

167

Hakzah, dkk., Model Distribusi Atribut Waktu Sistem Angkutan Barang di Mamminasata Metropolitan Area

4. KESIMPULAN
Beberapa indikator karakteristik sistem angkutan barang untuk memperlihatkan prospek dan
tantangan secara operasional pengembangan transportasi barang di Provinsi Sulawesi
Selatan dengan mengacu kepada studi kasus angkutan barang di wilayah Metropolitan
Mamminasata Area (MMA) telah di analisis pada studi ini.
Tingkat arus barang yang signifikan untuk moda truk kecil dan besar serta pickup
memperlihatkan potensi yang besar bagi perlunya pengembangan sistem angkutan barang di
Sulsel. Hal ini ditunjang oleh besarnya potensi pengangkutan untuk berbagai jenis komoditi
dominan di wilayah Sulsel yaitu komoditi hasil pertanian, industri, hutan, industri
ringan/elektronik, hasil perikanan, bahan mineral, besi dan mesin, serta bahan konstruksi.
Kondisi jenis moda angkutan yang mempunyai kapasitas angkut yang cukup besar menjadi
tantangan tersendiri dalam penyediaan infrastruktur jalan yang memadai dan mendukung
dalam rangka pengembangan sistem angkutan barang di Sulsel.
Secara spesifik, hasil pemodelan atribut waktu angkutan barang telah memberikan
ruang bagi revisi dan pembangunan model prediksi kebutuhan angkutan barang berbasis
atribut waktu keberangkatan, waktu kedatangan, dan waktu perjalanan angkutan barang
yang didasarkan pada kondisi perilaku operator angkutan, pihak pengelola jasa pengiriman,
dan pemilik barang, pada studi-studi lanjutan di masa mendatang.
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