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ABSTRAK
Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jogja telah berusia sepuluh tahun dan masih menghadapi beberapa
permasalahan diantaranya adalah rendahnya load factor. Akibatnya pendapatan penjualan tiket rendah
sehingga kebutuhan subsidi menjadi tinggi. Tahun 2019 Pemda DIY berencana mengurangi subsidi
sebesar 20%. Konsekuensinya pengoperasian BRT Trans Jogja harus lebih efisien agar memenuhi target
subsidi yang ditetapkan. Salah satu solusinya adalah penetapan headway secara dinamis menyesuaikan
fluktuasi ketersediaan penumpang di halte. Namun waktu tunggu kedatangan bus harus tetap diperhatikan
karena menentukan kepuasan penumpang. Sebuah model simulasi ABM berbasis Netlogo dapat digunakan
untuk menguji skenario skema headway yang menghasilkan keluaran terbaik pada dua aspek diatas. Agar
model simulasi ABM yang dikembangkan terstandarisasi dan diterima secara ilmiah maka langkahlangkah dalam ODD Protocol perlu diikuti. Dengan ODD Protocol model ABM akan terdeskripsikan
dengan detail sehingga dapat dilakukan pengujian ulang dan pengembangan oleh peneliti lain. Paper ini
akan menjabarkan ODD Protocol untuk model simulasi ABM BRT Trans Jogja trayek 1A.
Kata kunci: ABM, headway, load factor, Netlogo, ODD Protocol

1.

Pendahuluan
Sejak tahun 2008 di Yogyakarta telah beroperasi sebuah Bus Rapid Transit (BRT) yang
diberi nama Trans Jogja. Trans Jogja adalah pelayanan transportasi publik yang disubsidi oleh
pemerintah yang mengedepankan konsep buy the service. Hadirnya Trans Jogja diharapkan
mampu menjadi solusi permasalahan transportasi di kota Yogyakarta diantaranya kemacetan dan
tingkat kenyamanan angkutan umum yang rendah, polusi udara dan biaya operasional kendaraan
yang tinggi.
Memasuki usianya yang ke-10 ternyata Trans Jogja masih menghadapi banyak
permasalahan diantaranya : keterlambatan armada (waktu tunggu yang lama), kerusakan armada,
utilitas kapasitas penumpang bus (load factor) yang rendah, jarak antar halte yang jauh,
kebocoran administrasi tiket, Bantuan Operasional Kendaraan (BOK) yang masih sangat besar,
keterbatasan jumlah armada dan pelanggaran kontrak kerja sama oleh pihak operator (Wibowo,
2014).
Dari identifikasi permasalahan diatas dapat ditarik benang merah antara permasalahan
pertama, ketiga, dan keenam. Waktu tunggu yang lama bersama waktu tempuh yang lama
merupakan faktor dominan yang menimbulkan ketidakpuasan pengguna jasa angkutan
(Nandasari, 2013). Akibatnya minat pengguna jasa transportasi menjadi menurun untuk
menggunakan Trans Jogja sehingga load factor menjadi rendah dan pada akhirnya biaya
operasional tidak tertutupi oleh penghasilan dari penjualan tiket penumpang (Widiantoro, 2014).
Akibatnya Trans Jogja memerlukan subsidi yang tinggi dari pemerintah agar bisa beroperasi
(Lekitoo, 2017). Padahal Pemda DIY sudah mencanangkan bahwa pada tahun 2019 skema BOK
akan ditiadakan dan diganti dengan skema subsidi yang besaran nilainya berkurang sekitar 20%
dari besaran nilai BOK pada saat ini (Sunartono, 2017).
Salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk mengantisipasi pengurangan subsidi tersebut
adalah melakukan efisiensi pengelolaan BRT Trans Jogja dengan cara menetapkan headway
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secara dinamis dalam penjadwalan armada Trans Jogja untuk meningkatkan load factor dan
mengurangi biaya operasional Jika load factor bisa ditingkatkan maka pendapatan akan
meningkat sehingga jumlah subsidi yang dibutuhkan akan berkurang. Namun optimalisasi
tersebut harus memperhatikan kualitas pelayanan. Ada 4 aspek bisa yang menjadi tolok ukur
kualitas pelayanan yaitu keamanan, kenyamanan, ketepatan waktu dan keterandalan (Nandasari,
2013). Dari keempat aspek diatas yang harus mendapat perhatian lebih adalah ketepatan waktu
karena keluhan penumpang tertinggi adalah pada aspek ini (Widiantoro, 2014).
Mengingat Trans Jogja termasuk kategori sistem kompleks maka salah satu metode yang
bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di atas adalah Agent Based Modeling (ABM)
(Wilensky dan Rand, 2015). Dengan metode tersebut dapat dibangun model untuk melakukan
percobaan dalam rangka menentukan skenario skema headway yang menghasilkan load factor
yang lebih tinggi dengan tetap memperhatikan kepuasan penumpang. Agar model ABM yang
akan dikembangkan terdokumentasi dengan baik dan memenuhi kriteria model secara ilmiah
maka tahapan-tahapan dalam ODD Protocol perlu diikuti dan dipenuhi dengan baik (Grimm dkk,
2010).
2. Metode
2.1. Obyek Penelitian
Obyek dalam penelitian ini adalah BRT Trans Jogja trayek 1A. Jam operasi dibatasi hanya
pada weekday (Senin – Jumat) mulai pukul 5.30 – 21.30 WIB.
2.2. Metode Pengambilan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : waktu kedatangan penumpang di halte,
waktu tunggu yang diharapkan penumpang serta waktu tunggu maksimal, proporsi penumpang,
waktu kedatangan bus di halte, waktu keberangkatan bus dari halte, jumlah penumpang yang
naik dari halte, jumlah penumpang yang turun dari halte, Geographical Information System (GIS)
kota Yogyakarta, dan data pendukung lainnya. Data waktu kedatangan penumpang di halte dan
data proporsi penumpang didapatkan diperoleh melalui observasi lapangan. Data waktu tunggu
yang diharapkan penumpang serta waktu tunggu maksimal diperoleh melalui wawancara.
Sedangkan data-data lainnya diperoleh dari data sekunder yang didapatkan dari badan atau
instansi yang membidangi BRT Trans Jogja yaitu : Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Trans
Jogja Dinas Perhubungan DIY, PT. Anindya Mitra International (AMI) dan BAPPEDA DIY.
2.3. Alat Yang Digunakan
2.3.1. Perangkat Lunak Netlogo 6.0.2
Pada platform Netlogo 6.0.2 inilah akan dibangun model simulasi ABM yang memodelkan
sistem BRT Trans Jogja. Sebelum dibangun model ABM-nya maka file GIS kota Yogyakarta
harus diintegrasikan terlebih dahulu ke dalam perangkat lunak Netlogo 6.0.2.
2.3.2. Perangkat Telepon Pintar Berbasis Android
Penelitian ini akan banyak menggunakan fitur-fitur yang tersedia pada perangkat telepon
pintar android diantaranya : stop watch, perekam audio, kamera foto, kamera video dan Global
Positioning System (GPS). Fitur-fitur tersebut akan digunakan sebagai pendukung proses olah
data dan validasi output dari model terhadap sistem nyata.
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2.4. Tahapan Penelitian

Gambar 1. Tahapan Penelitian

2.5. Agent Based Modeling (ABM)
Agent Based Modeling (ABM) adalah sebuah paradigma pemodelan berbasis komputer
yang mampu menggambarkan perilaku (behaviour) dari agen-agen yang terdapat di dalamnya
(Wilensky dan Rand, 2015). Metode ini menggunakan aturan sederhana untuk mengkodekan
perilaku masing-masing agen dan lalu mengamati hasil interaksi dari agen-agen tersebut dalam
bentuk keluaran dari sistem tersebut. Metode ini mampu mendeskripsikan berbagai macam
sistem namun akan terlihat kelebihannya ketika diaplikasikan pada sebuah sistem yang
kompleks.
Helbing (2012) memaparkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memodelkan
dengan ABM yaitu :
1. Menetapkan apa yang ingin dideskripsikan dengan model yang akan dibuat,
2. Menetapkan tujuan dari simulasi,
3. Menetapkan agen : apa yang akan diwakili atau digambarkan oleh agen tersebut,
4. Menetapkan hipotesis,
5. Perancang simulasi tidak boleh memasukkan asumsi yang diinginkannya menjadi hasil akhir
dari model tersebut sehingga menggiring model tersebut menghasilkan perilaku seperti yang
diinginkannya,
6. Hasil simulasi perlu dibandingkan dengan hasil dari sistem nyata.
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2.6. Netlogo
Netlogo adalah sebuah bahasa pemodelan ABM yang bersifat umum (general purpose)
yang dikembangkan oleh Uri Wilensky (Wilensky dan Rand, 2015). Pertama kali
dikembangkan pada tahun 1990. Sampai tulisan ini dibuat versi Netlogo 6.0.2 merupakan yang
terbaru. Pada Netlogo terdapat 4 jenis agen yang dapat dipilih sesuai dengan karakter dari obyek
yang akan dimodelkan yaitu : turtle, patch, link dan observer. Turtle adalah agen yang bisa
bergerak di world. World adalah luasan dua dimensi yang tersusun oleh patch. Patch adalah
satuan luasan di mana turtle bisa bergerak. Link adalah agen yang munghubungkan antara turtle
satu dengan turtle yang lain. Sedangkan observer adalah pengamat yang melihat apa yang
terjadi di world.
2.7. ODD Protocol
ODD (Overview, Design Concept, Detail) Protocol adalah serangkaian prosedur yang
ditempuh dalam pengembangan model ABM yang bertujuan untuk membuat model lebih
dipahami dan lengkap elemen-elemennya yang bertujuan melakukan standarisasi sekaligus
menjawab kritik terhadap model ABM (Grimm dkk., 2010). Walaupun awalnya didesain
khusus untuk ABM namun dalam perkembangannya ODD Protocol juga bisa digunakan untuk
pemodelan di luar ABM. Masih menurut Grimm dkk (2010) elemen-elemen dari ODD Protocol
versi yang diupdate adalah sebagaimana dijabarkan pada Tabel 1.
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Hasil dan Pembahasan
3.1. Variabel Kunci dalam Penelitian
3.1.1. Waktu Kedatangan Penumpang di Halte
Waktu kedatangan penumpang adalah waktu saat seorang calon penumpang Trans
Jogja datang di halte. Data ini selanjutnya akan diolah menjadi distribusi probabilitas yang
akan digunakan untuk membuat bangkitan kedatangan penumpang dari trayek terpilih pada
suatu halte. Variabel ini penting karena menggambarkan ketidakpastian yang terdapat
dalam sistem.
3.1.2. Waktu Tunggu Harapan (ti)
Waktu tunggu harapan adalah lama waktu yang diharapkan oleh seorang calon
penumpang Trans Jogja dalam menunggu kedatangan bus di halte sampai dengan naik bus
yang diinginkan.
3.1.3. Waktu Tunggu Maksimal (tmax)
Waktu tunggu maksimal adalah lama waktu maksimal yang bisa diterima oleh
seorang calon penumpang Trans Jogja dalam menunggu kedatangan bus di halte sampai
dengan naik bus yang diinginkan. Jika bus belum datang sampai dengan batas waktu
tunggu ini maka penumpang akan memutuskan untuk berganti moda transportasi lain.
Waktu Tunggu Maksimal bersama dengan Waktu Tunggu Harapan akan digunakan untuk
menentukan Waktu Tunggu Toleransi (ttol).
3.1.4. Proporsi Penumpang
Proporsi penumpang menggambarkan heterogenitas penumpang Trans Jogja. Pada
penelitian ini proporsi penumpang akan dikelompokkan menjadi 4 kategori yaitu : pelajar,
mahasiswa, pegawai dan umum. Pengelompokan tersebut didasarkan pada dua hal :
proporsi penumpang aktual dan perbedaan perilaku. Dishubkominfo (2009) dalam
Perestroika (2014) menyebutkan bahwa proporsi penumpang Trans Jogja adalah sebagai
berikut : Mahasiswa 32%, Karyawan/Swasta 29%, Pelajar 21%, Wiraswasta 7%, Ibu
rumah tangga 4%, PNS 4%, Guru/Dosen 2%, dan Pensiunan 1%. Dari data tersebut terlihat
bahwa pelajar, mahasiswa dan pegawai (karyawan, PNS, guru/dosen) masing-masing
memiliki proporsi yang besar (melebihi 20%) dan ketiganya cukup mewakili proporsi
penumpang secara keseluruhan karena ketiganya proporsinya melebihi 80%. Sementara
untuk menampung kelompok penumpang yang di luar tiga kategori tersebut ditambahkan
kategori yang keempat yaitu umum.
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Dari segi perilaku keempat kategori penumpang di atas diprediksi akan memiliki t tol
yang berbeda dengan kombinasi waktu penggunaan bus Trans Jogja. Misalnya di jam
06.00 sampai dengan 09.00 pelajar, mahasiswa dan pegawai akan memiliki ttol yang ketat
mengingat mereka harus sampai di tujuan pada waktu tertentu. Sementara bagi penumpang
umum ada kemungkinan ttol lebih longgar mengingat mereka lebih fleksibel dalam hal
waktu. Di rentang jam siang, sore dan malam ttol dari masing-masing kategori juga sangat
mungkin bervariasi satu sama lain.
3.1.5. Waktu Tunggu Aktual
Waktu Tunggu Aktual (ta) adalah lamanya waktu yang dialami oleh seorang calon
penumpang bus Trans Jogja dari mulai yang bersangkutan datang di halte sampai dengan
naik ke bus yang diinginkan. ta akan dibandingkan dengan ttol. Jika ta > ttol maka
penumpang akan merasa tidak puas. Jika ta < ttol maka penumpang akan merasa puas.
Secara otomatis di dalam model akan dihitung prosentase penumpang yang tidak puas.
3.1.6. Headway
Headway adalah waktu keberangkatan antar armada (Prabawati, 2012). Trans Jogja
dalam operasionalnya selama ini menerapkan headway yang tetap di sepanjang jam
operasinya. Dengan kata lain Trans Jogja . memasang kepasitas layanan yang tetap.
Padahal kedatangan penumpang di halte bersifat dinamis. Pada jam kerja dan jam pulang
kerja kedatangan penumpang meningkat. Sebaliknya di luar kedua waktu di atas
kedatangan penumpang cenderung berkurang.
Menurut FTA (2004) dan Thilakaratne et al (2011) dalam Wirasinghe et al (2013)
bahwa dalam kondisi ridership yang rendah maka pelayanan BRT yang diberikan
frekuensinya perlu disesuaikan dengan permintaan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk
menghemat biaya operasional. Artinya nilai headway tidak tetap namun dinamis sesuai
dengan ketersediaan penumpang. Pada jam-jam sibuk nilai headway kecil, misal : 8 menit,
dan pada jam-jam yang tidak sibuk nilai headway-nya besar, misal : 20 menit. Dalam
model ABM yang akan dibuat pada penelitian ini dapat dilakukan uji coba perubahan nilai
headway dan pengaruhnya terhadap perubahan load factor dan waktu tunggu aktual.

Gambar 2. Hubungan Antara Kapasitas dan Demand (FTA (2004) dalam Wirasinghe et al.(2013)
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3.1.7. Load Factor
Menurut Vuchic (1981) dalam Prabawati (2012) load factor adalah prosentase nilai
perbandingan antara jumlah penumpang yang diangkut oleh kendaraan dengan jumlah
tempat duduk yang terpasang.
Jp
(1)
LF=
C
LF
: Load factor
Jp
: Jumlah Penumpang
C
: Kapasitas Tempat Duduk
3.2. Menyusun ODD Protocol

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC
2018 Surakarta, 7-8 Mei 2018

ISSN: 2579-6429

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC
2018 Surakarta, 7-8 Mei 2018

ISSN: 2579-6429

Rancangan ODD Protocol diatas nantinya akan digunakan untuk membuat model
simulasi berbasis agen dengan menggunakan Netlogo yang dikombinasikan dengan GIS.
Terdapat tiga alternatif skenario untuk diuji dalam model yaitu : headway tetap, headway
seragam dalam interval waktu dan headway heterogen. Rancangan skenario tersebut
didasarkan pada kondisi aktual penetapan headway saat ini yang menetapkan headway
tetap dan kondisi ideal yang disarankan oleh FTA (2004) dan Thilakaratne et al (2011)
dalam Wirasinghe et al (2013) yaitu headway dinamis. Untuk headway dinamis maka ada
dua alternatif yang bisa digunakan yaitu seragam pada interval waktu tertentu dengan
menyesuaikan jam sibuk dan jam tidak sibuk dan headway heterogen yang besaran nilainya
bisa berbeda-beda dalam tiap keberangkatan armada. Skenario-skenario tersebut akan diuji
dalam model ABM untuk mendapatkan skema yang dapat menaikkan load factor dengan
tetap memperhatikan kepuasan penumpang. Proses pembangunan model ABM dan
pengujian sKenario tidak dibahas dalam paper ini.
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4.

Simpulan
ODD Protocol mampu mendokumentasikan model ABM BRT Trans Jogja trayek 1A pada
tingkat detail dengan sangat baik. Dampaknya adalah proses pembangunan model ABM dengan
perangkat lunak Netlogo menjadi lebih mudah dilakukan. Selain itu peneliti lain akan terbantu
ketika akan mereplikasi model yang sama tersebut karena elemen-elemen model, interaksi antar
elemen, emergence dan unsur penting lainnya dipaparkan dengan jelas dalam ODD Protocol.
Keberadaan ODD Protocol benar-benar mampu menjawab kritikan kepada metode simulasi
ABM yang dianggap kurang ilmiah karena tidak terdokumentasi dengan baik.
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