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Abstract : 

 
Besides road transportation, public transport in Banjarmasin served by river transportation also like kelotok and 
raft. Along with time, public enthusiasm to use river public transport tends to declines because supporting 
facilities for this transportation becomes less balmily and lose looks either from side form and also service given. 
The other side, the increasing of usage of road transportation generates traffic jam problem in streets. 
 
Purpose of this study is to get characteristic influencing satisfaction of passenger to use river transportation. To 
get big of enthusiast to choose characteristic of river transportation is applied by methodologies Analytical 
Hierarchy Process (AHP) with relative measurement. In this method measure level of satisfaction / passenger 
enthusiasm based on technical review like access, form, supporter facility and service review of like tariff, 
comfort, and service time. Data collecting is done with sample purposive with respondent based on member of 
household. 
 
From this study, consumer of river transportation has perception that operational factor and technical is having 
the same importance. Operational factor that need to be paid attention is comfort factor (23%) what consisted of 
existence of safety guarantee, security and safety, and service to good passenger. Technical factor that need to be 
paid attention is type/design factor of river transportation (24,05%) what facilitates movement accessibility and 
supports to comfort. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Jasa angkutan umum di Banjarmasin, untuk angkutan jalan dilayani oleh taxi argo, angkutan 
kota, bajaj, ojek, dan becak; sedangkan untuk angkutan sungai dilayani oleh kelotok dan getek 
(khusus untuk penyeberangan). 
Pada awal perkembangan transportasi di Banjarmasin, angkutan sungai memegang peranan 
yang sangat dominan (Petersen, 2000). Dua-tiga dasawarsa terakhir kecenderungan 
menunjukkan perubahan, angkutan jalan pada saat ini lebih berkembang dari pada angkutan 
sungai. Hal ini diperkuat dengan dukungan pemerintah pada pembangunan prasarana untuk 
kedua moda ini lebih berpihak pada angkutan jalan. 
Di sisi lain angkutan sungai juga memiliki keunggulan yang layak dipertimbangkan. Dari 
aspek biaya pembangunan prasarana lebih murah, karena sungai-sungai dan antasan-antasan 
(kanal yang dibuat umumnya pada jaman pendudukan Belanda) di Banjarmasin telah 
membentuk suatu jaringan. Dari aspek kapasitas daya dukung, tidak seperti konstruksi 
jalan/jembatan, tidak menjadi masalah utama. Dari aspek lingkungan, angkutan sungai lebih 
ramah lingkungan dan lebih hemat energi karena pemakaian energi untuk transportasi sungai, 
danau, penyeberangan, dan kereta api (1%) lebih rendah Angkutan jalan (88%), Angkutan 
Laut (7%), Angkutan Udara (4%) (Dephub, 2005),   dan sebenarnya secara sosio-kultural 
lebih akrab dengan kehidupan masyarakat Banjar, terutama masyarakat yang tinggal di 
sepanjang aliran sungai Barito. 
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Dengan jaringan sungai dan antasan yang ada, selayaknya angkutan umum sungai bisa 
memberikan kontribusi lebih besar lagi pada tatanan angkutan perkotaan (urban 
transportation) di Banjarmasin. Namun ada indikasi menampilkan kecenderungan yang 
berlainan. Masyarakat Banjar cenderung meninggalkan angkutan umum sungai. Keengganan 
masyarakat untuk mengabaikan pilihan angkutan umum sungai, bisa saja disebabkan oleh 
karena sarana angkutannya kurang nyaman dan kurang menarik, keamanan kurang terjamin, 
kecepatan dan waktu tempuh tidak sesuai harapan, prasarana pendukung yang kurang 
memadai, atau informasi pelayanan kurang jelas.  
Dari investigasi awal diperoleh informasi bahwa daya tarik angkutan umum sungai 
mengalami penurunan dari tahun ke tahun. 
Beranjak dari permasalahan diatas untuk mengaktifkan kembali angkutan umum sungai yang 
berkompetitif dengan angkutan lainnya maka perlu suatu penelitian pengembangan/perbaikan 
desain angkutan umum sungai di kota Banjarmasin yang diminati oleh penumpang sebagai 
angkutan umum alternatif selain angkutan umum jalan.  
 
 
2. METODOLOGI 
 

 
 

Gambar 1. Bagan Alur Penelitian 
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Alur penelitian dalam riset ini adalah mengidentifikasikan variabel yang akan diteliti terlebih 
dahulu yaitu mengetahui karakteristik angkutan sungai, responden yang menjadi objek 
penelitian adalah calon penumpang angkutan umum dengan tingkat pendidikan minimal/pada 
tingkat SMU untuk kemudahan memahami pertanyaan keakuratan data dan kekonsistenan 
jawaban (purposive Sampling). Penentuan tingkatan (hirarki) dan elemen dari kepuasan parkir 
dari hasil  pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan  metode AHP (Analytical 
Hierarchy process). 
  

2.1 Angkutan Sungai 
 
Angkutan sungai adalah aktifitas transportasi dengan menggunakan kendaraan air di sungai, 
waduk, kanal danau, dan terusan. Trayek yang digunakan adalah trayek tetap, teratur yang 
dilengkapi dengan trayek tidak tetap/tidak teratur. Trayek dan fasilitas yang mendukung 
operasional angkutan sungai disebut dengan alur pelayaran, sedangkan kendaraan air dapat 
berupa kapal, kelotok/getek, speed boat, bis air, perahu, atau jukung. 
 
Berdasarkan jenis pengguna jasa angkutan sungai dibagi atas ; 

 Angkutan Penumpang, yaitu mengangkut penumpang biasanya adalah masyarakat 
pengguna yang sebagian besar berdomisili disepanjang sungai 

 Angkutan Barang Umum, yaitu mengangkut barang-barang kebutuhan pokok dan 
kayu.  

 Angkutan Barang Curah, yaitu mengangkut pasir, hasil tambang dengan menggunakan 
kapal tongkang yang  

 
Klasifikasi Dermaga Sungai : 

 Dermaga dekat Muara 
– Dipengaruhi sekali oleh pendangkalan yang tinggi karena sedimentasi akibat 

dari transport sedimen yang rendah rendah. 
 Dermaga di hulu yang terpengaruh oleh pasang-surut 

– Fluktuasi muka air berkisar 1-2 m 
– Pada saat surut penumpang kesulitan naik-turun kapal 

 Dermaga di hulu yang tidak dipengaruhi pasang surut 
– dermaga ponton 
– dermaga ponton dengan moveable bridge 
– dermaga dengan tangga bertingkat atau sistem rel  

 Dermaga Singgah, ciri: 
– Merupakah tempat transit penguna jasa dengan waktu singkat 
– Daerah pelayanan pada tingkat kabupaten atau kecamatan memiliki tingkat 

kepadatan lalulintas tinggi 
 Dermaga Pengamat (pos pengamatan) 

– Merupakan dermaga sederhana yang berfungsi untuk pengamatan lalulintas 
angkutan sungai. 

 
Kondisi Dermaga Sungai : 

 Terbuat dari besi atau kayu, baik permanen dan semi permanen. 
 Kebanyakan kondisi dermaga di pedalaman tidak memenuhi syarat keamanan untuk 

penumpang 
 Flat/ papan naik turun penumpang tidak tersedia sehingga bagi kaum wanita dan lansia 

menemui kesulitan naik-turun kapal 
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 Rumah di tepi sungai rata-rata memiliki dermaga (door to door services) 
 

 
2.2 Metoda Perhitungan menggunakan AHP (Analytical Hierarchy Process) 

 
Model AHP merupakan salah satu bentuk model pengambilan keputusan yang komprehensip, 
dan memperhitungkan hal-hal yang bersifat kuantitatif dan kualitatif sekaligus. Model AHP 
memakai persepsi manusia yang dianggap “expert” sebagai input utamanya. 
 
Antara satu aktifitas yang satu dengan aktifitas yang lain proses hirarki analisis memakai 
model hirarkis yang terdiri dari satu tujuan (goal), kriteria atau beberapa sub kriteria dan 
alternatif untuk setiap masalah keputusan. Dalam menentukan penilaian diantara alternatif-
alternatif dibawah kriteria tertentu, maka digunakan perbandingan berpasangan dengan 
menggunakan skala tertentu agar dapat dihasilkan bobot dari masing-masing alternatif 
keputusan. 
 

Tabel 2. Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan 
Intensitas 

Kepentingan Keterangan Penjelasan 

1 Kedua elemen sama penting 
Dua elemen mempunyai 
pengaruh yang sama besarnya 
terhadap tujuan 

3 Elemen yang satu lebih penting 
daripada elemen yang lainnya 

Pengalaman dan penilaian sangat 
kuat menyokong satu elemen 
dibanding elemen lainnya 

5 Satu elemen mutlak penting 
daripada elemen lainnya 

Bukti mendukung elemen yang 
satu terhadap elemen yang lain 
memiliki tingkat penegasan 
tertinggi yang mungkin terkuat 

2,4 Nilai-nilai antara dua nilai 
pertimbangan yang berdekatan 

Nilai ini diberikan bila ada dua 
kompromi 

 

2.3  Perhitungan Bobot Elemen (Saaty, 1990) 
 
Pada formula matematis pada model AHP dilakukan dengan menggunakan suatu matriks. 
Misalnya dalam suatu subsistem operasi terdapat n elemen operasi, yaitu elemen operasi A1, 
A2,...., An maka hasil perbandinganW/W sama dengan a12, sehingga matriks perbandingan 
dapat dinyatakan seperti pada Gambar 2. berikut; 
 
 

 A1 A2 …… An 

A1 W1/W1 W1/W2 …… W1/Wn 

A2 W2/W1 …… …… …… 
…… …… …… …… …… 
An …… …… …… Wn/Wn 

Gambar 2. Matriks Perbandingan Preferensi 
 



Simposium X FSTPT, Universitas Tarumanagara Jakarta, 23-24 November 2007 
 

5 

Dimana rumus yang digunakan : 
 
Aw = nw 
Matrik A = (aij), aij =wi/wj , i,j = 1,….,n 
Aw = λmax  w, dimana w merupakan prinsip nilai eigen dari A 
 
 
Theorema 1. λmax  ≥ n 

Dengan menggunakan  aji = 1/aji dan Aw = λmax w, kita dapatkan  

λmax – n = 0
1

1
1

2

≥
+∑

≤<≤ nji ij

ij

n δ
δ

 

 
Untuk pengambilan keputusan secara berkelompok dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
 

1. Menentukan nilai rata-rata geometrik data yang diperoleh dengan rumusan sebagai 
berikut: 

n
ni

i
iXMG ∑

=

=

=
1

 

Dimana MG  = Mean Geometrik. 
                    Xi  = alternatif ke-i. 
                     n    = jumlah data. 
 

2. Melakukan normalisasi dengan membuat proporsi nilai rata-rata geometrik data , 
dengan rumusan sebagai berikut: 

∑
=

=

= ni

i
i

i
i

MG

MG
P

1

 

Dimana Pi  = proporsi alternatif ke-i. 
           MGi  = Mean Geometrik data ke-i. 
             n    = jumlah data. 
 

3. Menentukan bobot nilai setiap alternatif terhadap kriteria dengan rumusan sebagai 
berikut: 

∑
=

=

×=
ni

i
iii WPV

1
 

Dimana Vi  = bobot nilai alternatif ke-i 
                 Pi  = proporsi alternatif ke-i 
      Wi  = bobot kriteria ke-i 
 
 
Theorema 2. A adalah konsisten jika dan hanya jika λmax  = n 
 
Sedangkan untuk consistency index (CI), diambil dari nilai (λmax – n)/(n – 1) 
CR = (CI/RI) x 100 % 
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Tabel 3. Nilai Indeks Random 
Ukuran Matriks Indeks Random (RI) 

1,2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

0,00 
0,58 
0,90 
1,12 
1,24 
1,32 
1,41 
1,45 
1,49 
1,51 
1,54 
1,56 
1,57 
1,59 

 
Memeriksa Rasio Konsistensi hirarki adalah jika nilainya lebih dari 10% maka penilaian data 
judgement harus diperbaiki. 
 
 
 
3.   HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Pengumpulan Data 
 
Survey lapangan dilakukan selama dua bulan di perumahan sekitar bantaran sungai dan 
terminal. Data dari hasil survey kuisioner yang dapat diproses lebih lanjut sebanyak 210 
sampel dari 300 responden dengan  distribusi  sampel  terbesar karyawan swasta 43% dan 
pelajar 20% dengan frekuensi penggunaan jasa angkutan sungai minimal sekali dalam 2 (dua) 
hari. 
 
Penentuan tingkatan dan elemen dari kepuasan angkutan sungai dan hasil dari pengumpulan 
data akan diketahui karakteristik angkutan sungai yang disukai. Kemudian karena tujuan 
penelitian adalah merancang karakteristik angkutan sungai yang diminati maka perlu 
dilakukan pemecahan prosedur kedalam suatu tingkatan (hirarki). Kemudian setiap tingkatan 
dipecah lagi dalam bentuk elemen-elemen.  
 
Dari pembobotan yang didapat nantinya akan didesain angkutan sungai dengan tingkat 
penerimaan pengguna jasa sangat berminat untuk menggunakan angkutan sungai sebagai 
angkutan pilihan. Stakeholder yang digunakan untuk menilai angkutan sungai yang 
ditawarkan adalah dari kalangan akademis, pemerintah, pengguna jasa, dan operator. 
 
Tingkatan angkutan sungai  secara umum untuk kasus ini dapat dilihat pada  gambar hirarki 
sebagai berikut; 
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Gambar 3. Hirarki Indikator Kinerja 
 

3.2 Analisa Data  
 
Analisa data dilakukan terhadap kriteria berdasarkan penilaian responden yang telah mengisi 
kuisioner perbandingan kriteria. Proses pembobotan dihitung secara manual dengan prosedur 
Analytical Hierarchy Process (AHP). Pendekatan dilakukan terhadap pembobotan kriteria 
dan pembobotan alternatif pilihan dengan terlebih dahulu menentukan tingkat prosentase 
pemenuhan nilai minat. 
 
Dari total sampel yang didapat, nilai intensitas kepentingan diambil dari jumlah pilihan 
(jawaban) skala penilaian yang terbanyak dengan diuji keberartian terlebih dahulu 
menggunakan t-test (level of significance 95%) 
 
Hasil pendekatan yang didapat adalah sebagai berikut ; 

 
Tabel 4. Prosentase Pemenuhan Kriteria terhadap Minat Pengguna 

Tingkat Minat Bobot 
pemenuhan (%) 

Sangat Berminat 80 

Berminat 70 

Sedikit Berminat 50 

Tidak Berminat 40 
 
Dari tabel diatas untuk menumbuhkan minat pengguna jasa angkutan untuk menggunakan 
angkutan sungai bila nilai kriteria yang dimiliki adalah ≥ 80%. 
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Tabel 5. Pembobotan Kriteria Angkutan Sungai 
Level 1 Level 2 Bobot 

(%) Level 3 Bobot 
(%) Level 4 Bobot 

(%) 

Kepuasan 
Angkutan 

sungai 

Pelayanan 
(operasional) 50 

Tarif 15,95 
Flat 7,3 
/km 3,5 
/zone 5,1 

Kenyamanan 23,00 
Keamanan  7,3 
Keselamatan  10,6 
Pelayanan  5,1 

Waktu 11,05 
Waktu tunggu 3,6 
Waktu perjalanan 4,6 
Waktu dari/ke dermaga 2,9 

Teknis 50 

Akses 20,2520,3 

Bentuk 24,05 

Akses keluar/masuk 5,8 
Kapasitas  5,8 
Ruang gerak 8,2 
Terlindung 4,1 

Dermaga 5,70 

Fasilitas pendukung 2,2 
Keterpaduan  0,8 
Kesediaan flat 
naik/turun 1,3 

Jarak terhadap tujuan 1,3 

 
Dari tabel diatas terlihat bahwa dari aspek operasional maupun teknis mempunyai nilai yang 
seimbang dalam mempengaruhi minat pengguna jasa (level 2) dan bentuk/desain angkutan 
sungai mempunyai prosentase yang tinggi sebesar 24,05% terhadap pembobotan (level 3). 
 
Berdasarkan nilai kriteria yang dimiliki harus ≥ 80% untuk menumbuhkan minat yang besar 
dari penguna jasa, maka didesain angkutan sungai (gambar 4.) yang selanjutnya diuji nilai 
pembobotannya dan hirarki terhadap tipe angkutan yang ada. 
 

 

 
 

Gambar 4. Desain Angkutan Sungai yang Ditawarkan 
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Angkutan didesain dengan menggabungkan 2 (dua) buah kelotok (angkutan sungai yang ada) 
dengan memberikan landasan diantara keduanya. 
 

Tabel 6. Pembobotan Kriteria Angkutan Sungai 

Level 1 Level 4 Bobot 
(%) 

skor rata-rata dari stakeholder 

tipe 1 tipe 2 tipe 3 desain 

Kepuasan 
Angkutan 

sungai 

Flat 7,3 100 100 100 100 
/km 3,5 50 50 50 50 
/zone 5,1 50 50 50 50 
Keamanan  7,3 52,5 25 65 85 
Keselamatan  10,6 42,5 25 52,5 85 
Pelayanan  5,1 55 50 62,5 77,5 
Waktu tunggu 3,6 77,5 77,5 77,5 77,5 
Waktu perjalanan 4,6 77,5 77,5 77,5 77,5 
Waktu dari/ke dermaga 2,9 77,5 77,5 77,5 77,5 
Akses sungai 20,3 77,5 77,5 77,5 77,5 
Akses keluar/masuk 5,8 50 55 57,5 100 
Kapasitas  5,8 52,5 57,5 75 80 
Ruang gerak 8,2 65 52,5 50 95 
Terlindung 4,1 62,5 12,5 70 90 
Fasilitas pendukung 2,2 60 60 65 70 
Keterpaduan  0,8 60 60 60 60 
Kesediaan flat naik/turun 1,3 60 52,5 65 70 
Jarak terhadap tujuan 1,3 60 60 60 60 

J U M L A H 100 64,39 57,66 67,75 80,90 

Cek Bobot AHP 10,46 9,20 29,11 51,23 

peringkat III IV II I 
 
Dari tabel diatas didapat bahwa nilai dari desain angkutan sungai baru mempunyai minat yang 
besar (80,90%) dari pengguna jasa daripada angkutan sungai yang ada dan dikontrol dengan 
membandingkan hirarki pilihan terlihat bahwa desain angkutan sungai sangat diminati dengan 
prosentase 51,23%. 
 
 
4. KESIMPULAN 
 
Pengguna jasa angkutan sungai berpersepsi bahwa faktor operasional dan teknis sama penting. 
Faktor operasional yang perlu diperhatikan adalah faktor kenyamanan (23%) yang terdiri dari 
adanya jaminan keselamatan, keamanan, dan pelayanan kepada penumpang yang baik. Faktor 
teknis yang perlu diperhatikan adalah faktor bentuk/desain angkutan sungai (24,05%) yang 
memudahkan aksebilitas pergerakan dan mendukung akan kenyamanan. 
 
Secara umum angkutan sungai akan dapat dikompetitifkan dengan angkutan umum darat 
lainnya bila dapat memperhatikan tingkat minat pengguna jasa untuk mau menggunakannya. 
Dengan memperhatikan perbaikan kepada perbaikan waktu perjalanan dan infrastuktur seperti 
dermaga maka bentuk/desain angkutan sungai menjadi faktor penting yang mempengaruhi 
tingkat minat pengguna jasa. Pada kasus ini desain/bentuk angkutan sungai yang sangat 
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berperan penting adalah ruang gerak yang proposional sehingga tidak terasa berdesakan, 
kemudian akses masuk/keluar angkutan yang mudah dengan kapasitas yang sesuai, dan 
terakhir adalah kontruksi angkutan yang terlindung dari hujan dan panas. 
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Type 1 : Jenis kelotok tanpa tempat duduk , beratap 
 
 

 
 
 

Type 2 : Jenis kelotok dengan tempat duduk , tanpa sandaran,dan tidak beratap 
 

 
 

Type 3 : Jenis kelotok dengan tempat duduk dan sandaran beratap 
 


