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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Provinsi Maluku Utara yang sebagian besar terdiri dari pulau-pulau yang tersebar di 

sepanjang Maluku Utara, menjadikan sistem transportasi laut menjadi sangat penting untuk 

menunjang berbagai kegiatan di Maluku Utara. Provinsi dengan 10 kabupaten/kota ini 

memiliki wilayah lautan yang lebih luas jika dibandingkan luas daratannya, sehingga 

dibutuhkan sistem transportasi laut yang handal untuk mendukung mobilitas penduduk 

antar pulau.   

Transportasi pada dasarnya untuk mengangkut penumpang dan  barang dari suatu 

tempat ke tempat lain. Dengan kata lain, wujud dari peran transportasi secara terminologi 

adalah sistem pergerakan manusia atau barang antara zona asal ke zona tujuan dengan 

menggunakan sumber untuk tujuan tertentu. Disamping itu fungsi transportasi adalah sebagai 

urat nadi kehidupan dan penunjang perkembangan ekonomi, sosial, politik dan mobilitas 

penduduk 

Bangkitan perjalanan pada  rute Hiri – Ternate  adalah rute dimana masyarakat pulau 

Hiri melakukan perjalanan ke kota Ternate  begitu  juga masyarakat kota Ternate yang hendak 

melakukan perjalanan ke pulau Hiri. 

Wilayah kecamatan pulau Hiri merupakan salah satu wilayah kecamatan dari 3 

kecamatan yang tidak satu daratan dengan kota Ternate dengan luasan wilayah 6,66 km² dan 

memiliki 6 kelurahan dilihat dari letak geografis serta memiliki ikon daerah berupa pariwisata 
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sebagai pendapatan perekonomian daerah, dengan berkembangnya pusat perdagangan jasa 

dan pendidikan, hal ini berdampak pada meningkatnya pergerakan masyarakat yang 

berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi laut. 

Penyeberangan laut merupakan satu-satunya sarana terpenting yang menghubungkan antara 

kecamatan pulau Hiri dengan kota Ternate Tingginya peningkatan jasa angkutan 

penyeberangan mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan masalah kenyamanan dan 

keselamatan terutama pengembangan fasilitas baik untuk keselamatan penumpang maupun 

keselamatan speedboat ataupun perahu kayu. Apabila pelayanan yang tidak baik terhadap 

penumpang pengguna jasa speedboat yang ada kelurahan Sulamadaha kecamatan Ternate 

barat sebagai zona penghubung prasarana angkutan laut serta rutenya juga berdekatan 

dengan pulau Hiri sehingga lebih efesien dalam waktu perjalan antara kedua wilayah pulau 

Hiri dan Ternate. 

Masalahnya Tepat di Kelurahan Sulamadaha Kecamatan Kota Ternate barat yang telah 

di bangun fasilitas pendukung berupa dermaga untuk akses keluar masuk dari Hiri menuju 

Ternate atau sebaliknya Ternate menuju Hiri ini pada bulan-bulan tertentu terjadi gelombang 

air laut yang begitu besar karena tidak dibuatnya break water di area pelabuhan sulamadaha 

sehingga bisa membahayakan para penumpang yang memakai moda transportasi laut rute 

Hiri-Ternate atau Ternate menuju Pulau Hiri. Hal ini membuat masyarakat  setempat  merasa 

tidak aman dan nyaman. Melihat kondisi diatas, sehinga ini menjadi perhatian khusus untuk 

pemerintah setempat agar lebih memperhatikan sarana dan prasarana pendukung publik 

dalam memajukan perekonomian daerah tersebut, inilah yang mendorong penulis mengangkat 

judul penelitian “Analisa Bangkitan  Trasportasi Laut Rute Hiri - Ternate”. 
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1.2 Rumusan masalah 

1. Bagaimana memprediksi bangkitan perjalanan transportasi laut Hiri-Ternate 

2. Bagaiman Model bangkitan perjalanan transportasi laut rute Hiri - Ternate 

1.3 Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui Bangkitan perjalanan transportasi laut rute Hiri-Ternate 

2. Untuk mengetahui Model Bangkitan perjalanan transportasi laut rute Hiri-Ternate 

1.4 Batasan masalah 

Pengambilan sampel/data hanya dilakukan pada rute Hiri Ternate dan instansi terkait. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dari uraian pokok-pokok bahasan dalam proposal ini, maka penulis membagi atas 

beberapa bab yang disusun sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan masalah, lokasi studi dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan bab yang berisikan tinjauan pustaka. Inti dari bab ini adalah study literature 

tentang model tarikan perjalanan dengan moda transportasi dari rumah ke kampus yang 

membahas segala aspek teori yang berhubungan dengan tarikan perjalanan dengan 

moda transportasi. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini penulis menguraikan tentang waktu  dan lokasi penelitian. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas hasil analisa pengambilan data dan pembahasannya sesuai dengan 

tujuan studi agar dapat ditarik kesimpulan dan saran yang tepat.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari analisa data dan pembahasan pada bab sebelumnya 

serta saran 

 


