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Abstrak
Pengembangan prasarana sistem angkutan barang dalam konteks Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), memerlukan kajian-kajian mendasar tentang efesiensi dan
efektifitas pengoperasian sistem angkutan barang pada suatu wilayah. Untuk itu, studi ini bertujuan
menganalisis nilai dan biaya angkut komoditi pada sistem transportasi barang yang bersifat perjalanan
antar kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Pengumpulan data karakteristik komiditi melalui survei
wawancara terhadap operator angkutan barang berbasis kuesioner.Survei wawancara ini dilakukan
untuk mengetahui karakteristik-karakteristik komoditi yang meliputi nilai komoditi, berat atau volume
komiditi, dan biaya angkut asal-tujuan perjalanan komoditi.Survei wawancara dilakukan terhadap
operator angkutan barang yang melintasi poros Parepare – Makassar, suatu rute utama angkutan
barang di Provinsi Sulawesi Selatan selama seminggu.Data survei dianalisis dengan menggunakan
pendekatan statistik deskriptif untuk memahami fenomena karakteristik jenis, nilai dan biaya angkut
komoditi yang ada.Lebih jauh, analisis hubungan nilai komiditi dan biaya angkut komoditi dengan
pendekatan korelasi statistik dilakukan untuk melihat efesiensi dan efektifitas angkutan barang.Hasil
analisis memperlihatkan bahwa nilai komoditi bervariasi antar setiap jenis komoditi dan jenis angkutan
armada angkutan barang.Hal serupa terjadi pada biaya angkut komoditi tersebut.Secara keseluruhan
terlihat tingginya biaya angkut komoditi terhadap nilai komoditi yang diangkut.Hal ini mengindikasikan
adanya ketidak-efisienan dan ketidak-efektifan dalam sistem pengangkutan barang di Provinsi Sulawesi
Selatan.Hasil-hasil ini memberikan dasar dan ekspektasi untuk analisis lanjutan terhadap analisis
pemilihan moda angkutan bagi operator dan pengirim barang di Provinsi Sulawesi Selatan pada studistudi lanjutan.
Kata kunci: Nilai, biaya, komoditi, angkutan barang, Sulawesi Selatan.

1. PENDAHULUAN
Dewasa ini, pembangunan dan pengembangan infrastruktur sistem angkutan barang mempunyai
posisi vital dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 20112025 (MP3EI, 2011). Untuk itu, diperlukan berbagai studi mengenai konsep-konsep 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 tersebut, berbagai studi mengenai karakteristik dan model kebutuhan angkutan
barang di Indonesia telah dilakukan. Sebagian besar penelitian dilakukan untuk kasus perilaku
angkutan barang di pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Diantaranya adalah Ridwan (2012)
untuk pula Jawa, dan Syahminan dkk. (2011a, 2011b, dan 2012) untuk pulau Sumatera, serta
Mahmudah, dkk (2012) untuk pulau Kalimantan. Masih sedikit penelitian terdahulu yang mencoba
mencermati karakteristik angkutan barang di Sulawesi Selatan (Sulsel). Penelitian terkini hanya
difokuskan pada pengembangan pelabuhan petikemas di Sulawesi Selatan (Idrus dkk., 2012; Dewa
dkk., 2012). Penulis dalam studi terakhir juga telah mencoba memotret karakteristik angkutan
barang yang beroperasi di wilayah Mamminasata Metropolitan Area, Sulawesi Selatan (Hakzah,
dkk., 2013a dan 2013c) serta karakteristik perjalanan angkutan barang yang melintasi poros
Makassar – Parepare, di bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan (Hakzah, dkk., 2013b).
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Dalam rangka berkontribusi terhadap pengembangan sistem angkutan barang di Provinsi Sulawesi
Selatan, dan melanjutkan penelitian terdahulu untuk mengelaborasi fenomena angkutan barang
yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, maka studi ini bertujuan mendeskripsikan dan menganlisis
fenomena karakteristik nilai dan biaya angkutan barang yang bersifat perjalanan antar kota
khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan dengan studi kasus angkutan barang yang melintasi poros
Makassar – Parepare, salah satu poros utama pada jaringan angkutan barang di Sulawesi Selatan.

2. METODE STUDI
Obyek studi ini adalah kendaraan angkutan barang yang beroperasi pada poros Makassar –
Parepare, salah satu poros utama pada jaringan angkutan barang di Sulawesi Selatan. Survei
angkutan barang pada studi ini meliputi survei wawancara asal-tujuan perjalanan kendaraan
angkutan, karakteristik operator, karakteristik komoditi, dan karakteristik atribut waktu perjalanan.
Survei wawancara dilakukan selama 24 jam selama 5 hari yang dimulai dari pukul 06:00 am hingga
pukul 06:00 am pada hari berikutnya. Survei dilaksanakan dengan menggunakan formulir survei
yang telah dirancang dan diuji coba sebelumnya. Metode wawancara terhadap operator kendaraan
barang dilakukan dengan menghentikan kendaraan angkutan ke bahu jalan untuk kemudian sopir
atau operatornya diwawancarai sesuai dengan item pertanyaan pada kusioner. Adapun item-item
pertanyaan pada kusioner adalah meliputi: asal-tujuan perjalanan, waktu keberangkatan, estimasi
waktu perjalanan, jenis dan kuantitas komoditi yang diangkut, dan jenis kendaraan angkutan barang
serta nilai muatan yang diangkut.
Selanjutnya, deskripsi dan analisis data terhadap fenomena nilai dan biaya muataan angkutan
barang baik berdasarkan jenis moda angkut maupuan berdasarkan jenis komiditi dilakukan dengan
menggunakan pendekatan statistik deskriptik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Nilai Muatan Komoditi Berbasis Jenis Moda Angkutan dan Jenis Komoditi

Jumlah Kendaraan

Sebaran nilai muatan berdasarkan hasil tabulasi atau kompilasi dan analisis data hasil survey yang
berbasis kepada jenis moda angkutan yang digunakan diperlihatkan pada Gambar 1 dan yang
berbasisi pada jenis komoditi yang diangkut pada Gambar 2.
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Gambar 1. Nilai muatan berbasis jenis moda angkutan

Gambar 1 memperlihatkan bahwa nilai muatan perjenis moda angkutan terhadap berat muatannya
bervariasi dari nilai < Rp. 1.000 per-kg hingga > Rp. 5.000 per-kg. Lebih lanjut, Gambar 1b
memperlihatkan bahwa untuk jenis moda angkutan pickup, nilai muatan per-kg komoditi
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Jumlah Kendaraan

didominasi oleh nilai Rp 1.000 – Rp. 2.000 per-kg, meskipun terdapat beberapa angkutan pickup
yang memiliki nilai komoditi sebesar > Rp. 5.000 per-kg. Untuk jenis moda angkutan truk 2 as,
nilai muatan didominasi oleh nilai < Rp. 1.000 per-kg, meskipun terdapat juga dalam jumlah yang
cukup signifikan nilai muatan sebesar Rp. 1.000 – Rp. 3.000 per-kg, bahkan juga terdapat angkutan
dengan nilai muatan > Rp. 5.000 per-kg. Fenomena yang sama terlihat untuk jenis moda angkutan
truk 3-4-5 as. Secara menyeluruh, terlihat bahwa nilai muatan terhadap berat muatan dominan
berada pada interval nilai Rp. 1.000 – Rp. 2.000 per-kg dan pada nilai < Rp. 1.000 per-kg.
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Gambar 2. Nilai muatan berbasis jenis komoditi

Gambar 2 memperlihatkan bahwa nilai muatan juga bervariasi antar jenis komoditi, dimana variasi
nilai barang terhadap berat muatan adalah mulai dari < Rp. 1.000 per-kg hingga > Rp. 5.000 perkg.Gambar 2 juga memperlihatkan bahwa dominan kelima jenis komoditi yang ada sebaran nilai
muatannya berkumpul pada interval nilai muatan Rp. 1.000 – Rp. 2.000 per-kg, dan pada nilai
muatan < Rp. 1.000 per-kg. Dalam hal ini, kelima jenis komoditi yaitu komoditi hasil pertanian dan
kehutanan, komoditi barang umum/niaga lainnya, komoditi hasil industry, elektronik dan otomotif,
komoditi hasil pertambangan, material konstruksi dan bahan kimia, nilai muatannya dominan
berada pada interval nilai-nilai tersebut.
3.2Biaya Muatan Komoditi
a. Biaya Muatan Komoditi Berbasis Jenis Moda Angkutan
Berdasarkan hasil analisis data lebih lanjut, maka diperoleh sebaran biaya muatan angkutan barang
berbasis kepada jenis moda angkutan dan jenis komoditi yang diangkut, sebagaimana diperlihatkan
pada Gambar 3 dan Gambar 4 secara berurutan.
Gambar 3a memperlihatkan bahwa biaya muatan sangat variatif antar jenis moda angkutan, dimana
variasi nilai barang terhadap jarak tempuh perjalanannya adalah mulai dari < Rp. 2.500 per-km
hingga > Rp. 125.000 per-km. Lebih jauh, Gambar 3a memperlihatkan bahwa untuk jenis moda
angkutan pickup, nilai muatan komoditi didominasi oleh nilai Rp 25.000 – Rp. 50.000 per-km.
Namun demikian terdapat pula komoditas dengan nilai < Rp. 2.500 per-km dengan jumlah yang
cukup untuk moda pickup ini. Disamping itu, ada beberapa angkutan moda pickup yang muatannya
bernilai antara Rp. 50.000 per-km hingga > Rp. 125.000 per-km. Untuk moda angkutan truk 2 as,
nilai muatannya lebih banyak yang bernilai < Rp. 2.500 per-km, meskipun dalam jumlah yang
mendekati terdapat pula sejumlah angkutan dengan nilai muatan sebesar Rp. 25.000 – Rp.50.000
per-km, Rp. 75.000 – Rp. 100.000 per-km, dan bahkan > Rp. 125.000 per-km. Untuk moda
angkutan truk 3-4-5 as, nilai muatannya lebih banyak bernilai > Rp. 125.000 per-km, disusul
dengan kategori nilai muatan sebesar Rp. 25.000 – Rp. 50.000 per-km dengan jumlah angkutan
yang relative sama. Terdapat pula angkutan dengan moda truk 3-4-5 as ini dengan nilai muatan
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yang tersebar dari < Rp. 2500, Rp. 50.000 – Rp 75.000 per-km, dan Rp. 100.000 – Rp. 125.000
per-km. Secara keseluruhan nilai muatan barang untuk semua jenis moda angkutan didominasi oleh
nilai muatan Rp. 25.000 – Rp.50.000 per-km.
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Gambar 3. Nilai muatan per-berat muatan berbasis jenis moda angkutan

Gambar 3b memperlihatkan fenomena bahwa distribusi nilai muatan terhadap waktu tempuh
relative sama dengan pola distribusi nilai muatan terhadap jarak tempuh sebagaimana pada Gambar
3a, meskipun besaran nilai berbeda secara signifikan. Lebih jauh, Gambar 3b memperlihatkan
bahwa untuk jenis moda pickup, nilai muatan didominasi oleh nilai Rp. 800.000 – Rp. 1.200.000
per-jam, disusul oleh nilai muatan sebesar < Rp. 400.000 per-jam. Pada Gambar 3b terlihat nilainilai muatan per-waktu tempuh berada pada variasi nilai mulai dari < Rp. 400.000 per-jam hingga
lebih dari Rp. 2.000.000 per-jam.Untuk jenis moda angkutan truk 2 As, nilai muatan didominasi
oleh nilai < Rp. 400.000 per-jam. Namun demikian, terdapat pula nilai muatan dalam jumlah yang
signifikan sebesar > Rp. 2.000.000 per-jam, lalu disusul dengan nilai muatan antara Rp. 400.000 –
Rp. 800.000 per-jam.Untuk jenis moda angkutan truk 3-4-5 as, nilai muatannya lebih dominan
bernilai > Rp. 2.000.000 per-jam, dan terdapat pula sejumlah muatan dengan nilai muatan sebesar <
Rp. 400.000 per-jam.Secara keseluruhan nilai muatan barang untuk semua jenis moda angkutan
didominasi oleh variasi nilai muatan <Rp. 400.000 per-jam dan nilai muatan >Rp.2.000.000 perjam.
Analisis lebih jauh terhadap biaya muatan dilakukan dengan melihat lebih jauh nilai muatan perberat muatan terhadap jarak tempuh dan waktu tempuh sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 3c
dan Gambar 3d secara berurutan.
Gambar 3c dan Gambar 3d memperlihatkan bahwa distribusi nilai muatan per-berat muatan, baik
terhadap jarak tempuh maupun terhadap waktu tempuh adalah relatif sama. Gambar 3c
memperlihatkan bahwa untuk moda pickup, nilai muatan per-berat muatan didominasi oleh nilai
Rp. 10 – Rp. 20 per-kg per-km, dan untuk moda truk 2 As, dan Truk 3-4-5 As didominasi oleh nilai
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muatan sebesar < Rp. 10 per-kg per-km. Sedangkan pada Gambar 3d terlihat bahwa besaran nilai
muatan untuk moda pickup didominasi oleh nilai muatan Rp. 300 – Rp. 400 per-kg per-jam, dan
untuk moda truk baik truk 2 As maupun truk 3-4-5 As didominasi oleh nilai muatan < Rp. 100 perkg per-jam.
Fenomena-fenomena yang diperlihatkan oleh biaya-biaya muatan berbasis pada jenis moda
angkutan sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 3a dan Gambar 3b, memberikan indikasi bahwa
sistem angkutan barang cenderung lebih efisien, efektif, ekonomis dengan menggunakan jenis
moda angkutan yang lebih besar, khususnya untuk angkutan barang dengan jarak perjalanan antar
kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Fenomena pada Gambar 3c dan Gambar 3d juga memperkuat
kecenderungan tingkat efisiensi dan efektifitas serta ekonomis dari sistem angkutan barang di
Sulawesi Selatan ini, yang cenderung menggunakan jenis moda yang lebih besar sebagaimana telah
diperlihatkan pada Gambar 3a dan Gambar 3b.
b. Biaya Muatan Komoditi Berbasis Jenis Komoditi
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Sebaran biaya muatan untuk angkutan barang berbasis kepada jenis moda dan jenis barang atau
komoditi yang diangkut diperlihatkan pada Gambar 4, dimana Gambar 4a mendeskripsikan nilai
muatan per-jarak tempuh, Gambar 4b untuk biaya muatan per-waktu tempuh, Gambar 4c
menggambarkan biaya muatan berdasarkan berat muatan per-jarak tempuh, dan Gambar 4d
memvisualisasikan biaya muatan berdasarkan berat per-waktu tempuh.
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Gambar 4.Biaya muatan berbasis jenis komoditi

Gambar 4a memperlihatkan bahwa biaya muatan bervariasi antar jenis komoditi, dimana variasi
nilai barang terhadap jarak tempuh perjalanannya adalah mulai dari < Rp. 25.000 per-km hingga >
Rp. 125.000 per-km. Gambar 4a juga memperlihatkan bahwa dominan kelima jenis komoditi yang
ada sebaran biaya muatannya berkumpul pada interval nilai muatan Rp. 25.000 – Rp. 50.000 perkm, dan pada nilai muatan < Rp. 25.000 per-km. Dalam hal ini, jenis komoditi hasil pertanian dan
kehutanan, jenis komoditi barang umum/niaga lainnya, dan jenis komoditi hasil industry, elektronik
dan otomotif yang mendominasi nilai muatan pada kisaran nilai-nilai tersebut. Sedangkan untuk
jenis komoditi hasil pertambangan, material konstruksi dan bahan kimia, biaya muatan, dominan
biaya muatannya sebesar > Rp. 125.000 per-km.
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Gambar 4b memperlihatkan bahwa biaya muatan terhadap waktu tempuh juga variatif antar jenis
komoditi, dimana variasi nilai barang terhadap waktu tempuh adalah mulai dari < Rp. 400.000 perjam hingga > Rp. 2.000.000 per-jam. Gambar 4b juga memperlihatkan fenomena sebaran nilai yang
sedikit berbeda dengan fenomena biaya muatan pada Gambar 3a dan Gambar 3b, dimana bahwa
meskipun nilai muatan berkumpul pada interval nilai muatan < Rp. 400.000 per-jam hingga Rp.
800.000 per-jam, namun terdapat juga jenis komoditi yang mempunyai jumlah yang signifikan
khusunya pada nilai muatan > Rp. 2.000.000 per-jam untuk jenis komoditi hasil industry,
elektronik dan otomotif, dan jenis komoditi hasil pertambangan.
Fenomenabiaya muatan berbasis jenis komoditi tersebut mengindikasikan bahwa jenis komoditi
hasil industry, elektronik dan otomotif, dan jenis komoditi hasil pertambangan cenderung memiliki
biaya muatan yang lebih besar dibandingkan dengan ketiga jenis komiditi lainnya yang terdapat
pada hasil survei di studi ini.
Analisis lebih lanjut terhadap biaya muatan dilakukan dengan melihat lebih jauh biaya muatan perberat muatan terhadap jarak tempuh dan waktu tempuh sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 4c
dan Gambar 4d secara berurutan.
Gambar 4c dan Gambar 4d memperlihatkan bahwa distribusi biaya muatan per-berat muatan, baik
terhadap jarak tempuh maupun terhadap waktu tempuh adalah relatif sama. Gambar 4c dan Gambar
4d memperlihatkan bahwa sebaran biaya-biaya muatan untuk semua jenis komoditi yang ada
didominasi oleh nilai < Rp. 10 per-kg per-km, dan biaya muatan sebesar < Rp. 100 per-kg per-jam
untuk moda truk 2 As, dan Truk 3-4-5 As didominasi oleh biaya muatan sebesar < Rp. 10 per-kg
per-km.

4. KESIMPULAN
Studi telah melakukan eskplorasi terhadap nilai dan biaya muatan pada sistem angkutan barang
yang beroperasi di Provinsi Sulawesi Selatan khsuusnya untuk koridor perjalanan Makassar –
Parepare, baik berbasis kepada jenis moda angkutanyang ada (yaitu: moda pickup, moda truk 2 As,
dan moda truk 3-4-5 As) maupun berbasis pada jenis komoditi yang diangkut. Melalui suatu survey
wawancara terhadap operator angkutan barang di tepi jalan untuk, studi ini telah berhasil
mendeskripsikan dan menganalisis fenomena nilai dan biaya muatan dari angkutan barang yang
beroperasi pada koridor tersebut.
Secara keseluruhan nilai muatan barang untuk semua jenis moda angkutan didominasi oleh variasi
nilai muatan < Rp. 400.000 per-jam dan nilai muatan > Rp.2.000.000 per-jam. Sedangkan nilai
muatan berdasarkan 5 jenis komoditi (yaitu :komoditi hasil pertanian dan kehutanan, komoditi
barang umum/niaga lainnya, komoditi hasil industry, elektronik dan otomotif, komoditi hasil
pertambangan, material konstruksi dan bahan kimia) berada pada interval nilai < Rp. 1.000 per-kg
hingga > Rp. 5.000 per-kg.
Lebih jauh, diperoleh gambaran bahwa biaya muatan sangat variatif antar jenis moda angkutan,
dimana variasi biaya barang terhadap jarak tempuh perjalanannya adalah mulai dari < Rp. 2.500
per-km hingga > Rp. 125.000 per-km.Terhadap biaya muatan per-waktu tempuh, secara
keseluruhan biaya muatan barang untuk semua jenis moda angkutan didominasi oleh variasi nilai
muatan < Rp. 400.000 per-jam dan nilai muatan > Rp.2.000.000 per-jam. Berdasarkan jenis
komoditinya, terlihat bahwa sebaran biaya-biaya muatan didominasi oleh biaya< Rp. 10 per-kg perkm dan biaya muatan sebesar < Rp. 100 per-kg per-jam.
Fenomena-fenomena yang diperlihatkan oleh nilai dan biaya muatan berbasisi pada jenis moda
nagkutan pada studi inimengindikasikan bahwa sistem angkutan barang cenderung lebih efisien,
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efektif, ekonomis dengan menggunakan jenis moda angkutan yang lebih besar, khususnya untuk
angkutan barang dengan jarak perjalanan antar kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan
fenomenanilai dan biaya muatan berbasis jenis komoditi mengindikasikan bahwa jenis komoditi
hasil industry, elektronik dan otomotif, dan jenis komoditi hasil pertambangan cenderung memiliki
nilai dan biaya muatan yang lebih besar dibandingkan dengan ketiga jenis komiditi lainnya.
Hasil-hasil yang diperoleh pada studi ini dapat menjadi masukan penting bagi para pemangku
kepentingan di bidang transportasi angkutan barang di Provinsi Sulawesi Selatan pada khususnya
dan di Indonesia pada umumnya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan
infrastruktur sistem angkutan barang, agar dapat diperoleh pengoperasian sistem angkutan barang
yang efisien dan efektif. Lebih jauh, hasil studi ini menjadi salah satu masukan dalam
mengembangkan model pemilihan jenis moda angkutan barang yang akan dilakukan pada studi
lanjutan di masa mendatang.
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