
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Transportasi merupakan sebuah usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut 

atau mengalihkan suatu obyek dari suatu tempat ke tempat lain, di mana di tempat lain ini 

obyek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan tertentu (Miro, 2004).  

Masalah transportasi berkaitan erat  dengan  tata ruang perkotaan yang ada di suatu 

wilayah. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan 

pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, 

pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan 

ekonomi.  Perencanaan tata ruang  kawasan perkotaan, secara sederhana, dapat diartikan 

sebagai kegiatan merencanakan pemanfaatan potensi dan ruang perkotaan serta 

pengembangan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk mengakomodasikan 

kegiatan sosial ekonomi yang diinginkan. Rencana tata ruang di suatu wilayah berdampak 

besar terhadap sistem transportasi di kawasan perkotaan terutama dalam hal kemacetan lalu 

lintas (Jeppi, 2008). 

Kemacetan merupakan permasalahan lalu lintas yang sangat umum ditemukan di 

kota. Penyebab permasalahan ini bisa bersumber dari banyak faktor. Penyebab pada skala 

makro adalah menyangkut  kebijakan, pada skala messo  menyangkut perencanaan dan 

implementasi, sedang pada skala mikro menyangkut aspek  tingkat pelayanan jalan. 

Penanganan kemacetan lalu lintas secara prinsip seharusnya dilakukan di semua tingkatan 

(Miro 2004).  

 

 



Tabel 1.1 Data Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (kecuali militer) Tahun 2001-

2008. 

Tahun 
Mobil Penumpang Sepeda 

Motor 
Pribadi 

Bus 
Umum 

Jumlah 
Total 

Kendaraan 

Prosentase 
(%) 

Pribadi Umum 
2001 25.231 842 124.119 793 166.611 8,9 
2002 26.376 895 134.942 875 179.073 9,6 
2003 27.700 968 148.685 875 194.698 10,4 
2004 38.990 987 168.608 841 226.466 12,1 
2005 40.926 1.027 186.509 857 246.581 13,2 
2006 42.260 1.030 202.271 823 263.886 14,1 
2007 43.815 1.031 219.886 830 283.325 15,2 
2008 46.166 1.040 242.806 1.115 307.342 16,5 

Jumlah 291.464 7.820 1.427.826 7.009 1.867.982 100 
Sumber: Laporan bulanan POLWIL Surakarta (Tahun 2009), 
http://lpmkentingan.wordpress.com/category/tulisan-harian/ (updated 14 Juni 2009) 
 

Tabel 1.1. Menunjukkan data jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Kota 

Surakarta pada Tahun 2001-2008. Jumlah kendaraan mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun dengan jumlah kendaraan pada Tahun 2008 sebesar 307.342 di Kota Surakarta. 

Jumlah peningkatan kendaraan berpotensi meningkatkan kemacetan lalu lintas yang ada.  

Nando (2010) kemacetan lalu lintas dapat ditimbulkan oleh kecelakaan, kendaraan 

mogok di pinggir jalan, lebar jalan yang tidak sesuai dengan populasi kendaraan yang 

semakin bertambah, jalan rusak yang membuat kendaraan melaju dengan lambat, serta 

terdapat pengerjaan jalan, seperti galian-galian yang terbengkalai sehingga laju kendaraan 

terganggu. 

Menurut Dedy Arif (1987) dalam Jeppy Firmansyah (2008) kemacetan lalu lintas 

yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh tiga hal. Pertama, adanya ketidakseimbangan 

antara perkembangan jumlah kendaraan dari tahun ke tahun dengan perkembangan sarana 

jalan. Kedua, kurangnya perilaku kesadaran pemakai jalan dalam mengunakan jalan atau 

pemakai jalan kurang mentaati peraturan rambu-rambu lalu lintas yang berlaku. Ketiga, 

daerah yang mempunyai intensitas tinggi atau terkonsentrasinya pusat kegiatan di suatu 

tempat. 

Kota Surakarta memiliki beberapa jalan yaitu jalan arteri, primer, dan lokal yang 

memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pada Jalan Brigjen Slamet Riyadi mayoritas di 

gunakan kegiatan sosial dan ekonomi, yaitu untuk kantor, sekolah, plaza, dan toko di 

sepanjan jalan. Jalan Dr. Rajiman digunakan sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat 



Kota Surakarta. Jalan R.E. Martadinata sama halnya dengan Jalan Dr. Rajiman, yaitu 

sebagian besar di gunakan untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini ditunjukkan 

dengan berdirinya ruko-ruko dan pasar tradisional yang ada di Jalan R.E. Martadinata. 

Kemacetan lalu lintas cenderung terjadi pada jalan-jalan utama karena volume 

kendaraan yang melintas cukup tinggi. Hal ini dapat terlihat di kota-kota besar seperti Kota 

Jakarta dan Kota Surabaya. Identifikasi permasalahan lalu lintas yang akan dilakukan di 

Kota Surakarta ini dikhususkan pada Jalan arteri/utama yaitu Jalan Brigjen Slamet Ryadi, 

Jalan Dr. Rajiman, dan Jalan R.E. Martadinata. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis 

tertarik melakukan penelitian dengan judul KEMACETAN LALU LINTAS DI KOTA 

SURAKARTA TAHUN 2010 . 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut. 

1. Bagaimanakah agihan lokasi terjadinya kemacetan lalu lintas di Kota Surakarta pada tahun 

2010? 

2. Faktor apakah yang mempengaruhi kemacetan di Kota Surakarta pada tahun 2010? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi tingkat kemacetan lalu lintas di Kota Surakarta dan titik titik lokasi yang 

berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas. 

2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi kemacetan di Kota Surakarta. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Sebagai bahan penyusunan skripsi guna memenuhi persyaratan menempuh ujian akhir 

sarjana S-1 Fakultas Geografi Universitas Muhamadiyah Surakarta (UMS). 

2. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran dalam kebijakan 

transportasi kota di daerah Surakarta. 

 

1.5 Telaah Pustaka Dan Penelitian Sebelumnya 



1.5.1 Telaah Pustaka 

Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu 

lintas disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan 

banyak terjadi di kota-kota besar, terutama yang tidak mempunyai transportasi publik 

dalam kondisi baik atau memadai, atau mempunyai kondisi tidak seimbang antara 

kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk (Dedy Arif, 1987 dalam Jeppy, 2008). 

Transportasi dapat diartikan sebagai usaha memindahkan, mengerakan, mengangkut, 

atau mengalihkan suatu obyek dari suatu tempat ke tempat yang lain, di mana di tempat 

lain ini obyek tersebut lebih bermanfaat atau berguna untuk tujuan tertentu. Transportasi 

pada dasarnya adalah sarana untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat 

ketempat lain. Tujuannya membantu orang atau kelompok orang menjangkau berbagai 

tempat tujuan (Miro, 2004). 

Menurut Nando (2010) kemacetan adalah terganggunya pergerakan kendaraan dari 

satu tempat ke tempat lain yang di sebabkan oleh ketidakteraturan atau kacaunya 

pengorganisasian arus lalu lintas. Penyebab kemacetan lalu lintas adalah kecelakaan, 

kendaraan mogok di pinggir jalan, lebar jalan yang tidak sesuai dengan populasi kendaraan 

yang semakin bertambah, jalan rusak yang membuat kendaraan melaju dengan lambat 

sehingga terjadi kemacetan, serta terdapat pengerjaan jalan seperti galian-galian yang 

terbengkalai sehingga laju kendaraan terganggu. 

Karakteristik lalu lintas menurut Clarkson H. Oglesby dan R. Gary Hicks (1993) 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Karakteristik tingkat pelayanan lalu lintas menurut Clarkson H.Oglesby dan R. 

Gary Hicks 

Tingkat 
Pelayanan 

Karakteristik Lalu Lintas Nilai 

A 
Kondisi arus bebas dengan kecepatan tinggi dan volume 
lalu lintas rendah. Pengemudi dapat memilih kecepatan 
yang diinginkan tanpa hambatan 

0,00-0,19 

B 
Dalam zona ini arus stabil. Pengemudi memiliki kebebasan 
yang cukup untuk beralih gerak. Dalam zona ini arus stabil 
pengemudi dibatasi memilih kecepatannya 

0,2-0,44 

C 
Dalam zona ini arus stabil pengemudi dibatasi dalam 
memilih kecepatan 

0,45-0,69 

D 
Arus tidak stabil, dimana hampir semua pengemudi dibatasi 
kecepatanya, volume lalu lintas hampir mendekati kapasitas 
jalan tetapi masih dapat diterima 

0,7-0,84 



E 
Volume lalu lintas mendekati atau berada pada kapasitas 
arus tidak stabil dan sering berhenti 

 0,8-1,00 

F 
Arus yang dipaksakan akan terjadi kecepatan, atau 
kecepatan sangat rendah, antrian sangat panjang dan 
hambatan sangat banyak 

 1,00 

Sumber : Clarkson H. Oglesby dan R.Gary Hick, 1993 

Tingkat pelayanan (level of service) suatu ruas jalan, atau biasa disingkat LOS, 

adalah perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas dari jalan tersebut. Tingkat 

pelayanan merupakan suatu konsep yang mengikutsertakan dua faktor yang saling 

bertentangan satu dengan yang lainnya, yakni kecepatan rata-rata dan volume lalu lintas. 

Jika volume lalu lintas rendah maka suatu kendaraan mempunyai kecepatan rata–rata yang 

tinggi dan sebaliknya jika volume lalu lintas tinggi maka suatu kendaraan mempunyai 

kecepataan rata–rata ruang yang tinggi.  

Pemanfaatan suatu ruas jalan sebaiknya pada kondisi optimum (kelas C) yakni terjadi 

keseimbangan antara kecepatan lalu lintas dan kecepatan rata-rata ruang. Jika terlalu 

rendah kepadatan lalu lintasnya sehingga volume lalu lintasnya juga rendah maka jalan itu 

belum dimanfaatkan secara optimum. Pemanfaatan secara optimum juga tergantung pada 

fungsi jalan, sebagai contoh jalan arteri yang mengutamakan kecepatan tinggi sehingga 

volume lalu lintas perlu dibatasi. 

Pengertian kemacetan menurut Clarkson H. Oglesby dan R Gary Hicks (1993) adalah 

jika tingkat pelayanan atau level of service dari ruas jalan tersebut lebih dari 0,7 atau 

termasuk tingkat pelayanan tingkat D. Tingkat pelayanan kelas ini mempunyai ciri-ciri 

kecepatan lalu lintas tidak stabil, pengemudi membatasi kecepatan, berkurangnya 

kesempatan untuk mendahului, dan volume lalu lintas hampir mendekati kapasitas jalan 

tetapi masih dapat diterima untuk jangka pendek. Semakin besar nilai tingkat pelayanan 

berarti semakin parah kemacetan lalu lintas dijalan tersebut.   

Menurut Miro (2004), aktifitas penduduk kota yang beragam dan multi dimensi akan 

tercemin dari profil perjalanannya setiap hari. Dalam satu waktu, misalnya pada jam sibuk, 

profil perjalanan akan banyak karena beragamnya aktifitas. Perbedaan dalam aktifitas 

penduduk kota, menuntut kepada pengadaan sistem transportasi yang memiliki pelayanan 

multi asal tujuan (menyebar). Pengelompokan aktifitas penduduk kota menurut Miro 

(2004) dibagi menjadi: 

1. Kegiatan penduduk yang berhubungan dengan ruang berupa: 



a. Pertambahan penduduk 

b. Urbanisasi 

c. Tata guna lahan dan perkembangan wilayah 

2. Kegiatan penduduk yang dikaitkan dengan sumber daya (kebutuhan), diwujudkan 

dengan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatan kesejahteraan berupa: 

a. Usaha produksi 

b. Cara berkonsumsi 

c. Distribusi (berdagang) 

3. Sedangkan kegiatan penduduk yang dikaitkan dengan simbol  keluarga berupa: 

a. Hubungan berkeluarga (masyarakat) 

b. Pendidikan 

c. Kesehatan 

d. Agama 

e. Rekreasi 

Ari Putranto (2001) menjelaskan bahwa arus lalu litas dapat terjadi akibat suatu 

proses penemuhan kebutuhan hidup, yaitu: 

1. Pengambilan keputusan untuk melakukan perjalanan 

2. Kemana perjalanan akan dituju 

3. Dengan alat angkut apa perjalanan akan dilakukan 

4. Lewat rute mana perjalanan akan dilakukan 

5. Kapan perjalanan itu akan dilakukan 

Transportasi merupakan pemindahan barang dan manusia dari tempat asal (dari mana 

kegiatan pengangkutan dimulai ke tempat tujuan  kemana kegiatan pengangkutan diakhiri). 

Transportasi bukanlah tujuan melainkan sarana untuk mencapai tujuan dengan 

menanggulangi  kesenjangan jarak dan waktu (Nasution, 1996, dalam Asikin, 2001). 

Meningkatnya jumlah manusia menyebabkan makin besarnya ukuran kota dan makin 

besarnya jumlah lalu lintas dalam kota. Ditambah dengan makin banyaknya jumlah dan 

jenis kendaraan yang beroprasi untuk memenuhi tuntutan kebutuhan manusia hal di atas 

telah menyebabkan perangkutan menjadi masalah yang harus ditangani secara khusus, 

walaupun tidak tersendiri. Masalah yang dihadapi oleh kota besar di mana pun bukan 

hanya masalah sosial yang berbagai macam bentuknya tetapi di antaranya adalah juga 



persoalan perangkutan. Persoalan ini bukan masalah tersendiri karena didalamnya 

tersangkut faktor manusia, ekonomi, sarana dan prasarana, administrasi, dan berbagai 

faktor lain yang ada (khususnya) di dalam kota. Jumlah manusia yang makin banyak dan 

berada di suatu wilayah yang sama, kebutuhan mengunjungi suatu tempat yang sama pada 

saat yang sama, dan keterbatasan obyek yang bersama-sama dibutuhkan telah 

menimbulkan berbagai konflik yang cukup gawat. Konflik ini tercermin dari lalu lintas 

sehari-hari di jalan, pemusatan berbagai jenis kendaraan di suatu tempat, dan jumlah 

manusia yang sama-sama memerlukan alat angkut yang. Semua hal tersebut di atas 

merupakan persoalan perangkutan yang antara lain tercermin dalam bentuk meningkatkan 

kecelakaan lalu lintas. Persoalan ini tidak hanya terjadi di darat (kota) saja tetapi sudah 

sejak lama menjadi persoalan di laut atau perairan dan angkasa.  

Perkembangan jaringan jalan kota tidak mampu mengejar (atau ketingalan oleh) 

perkembangan sarana angkutan, telah menghadapkan kota sedang tumbuh pada tantangan 

masalah yang sangat pelik. Di satu pihak, kota di hadapkan pada kenyataan meningkatnya 

kebutuhan akan lahan untuk ruang kehidupan dan penghidupan penduduknya, dan lain 

pihak, kota juga dapat dihadapkan pada tantangan menyediakan berjalur-jalur lahan untuk 

prasarana lalu lintas.  

Banyak sekali kota yang berkembang tidak seimbang. Hal ini dilihat dari 

perkembangan sosial-ekonomi yang pesat namun tidak diimbangi dengan perkembangan 

fisik. Akibatnya kota tersebut menderita berbagai penyakit yang sangat sukar 

disembuhkan. Salah satu di antaranya adalah penyakit pada pembuluh darahnya yang 

berupa jalur jalan. Kota dihadapkan pada persoalan perangkutan yang berat. Kecelakaan 

meningkat, kemacetan terjadi di mana-mana, berbagai jenis kendaraan di jalan raya, 

disiplin lalu-lintas merosot, kemampuan atau daya dukung jalan dan jembatan tidak sesuai 

dengan beban yang harus didukungnya dengan akibat jalan cepat rusak, maupun kejadian 

jembatan ambruk. Kebutuhan penduduk akan sarana angkutan dalam berbagai kasta ukuran 

kota telah mencapai titik kemampuan maksimal sarana yang ada. 

Perkembangan jumlah penduduk, perindustrian, dan ekonomi telah meningkatkan 

tuntutan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang harus diwujudkan dalam tata 

kehidupan permukimannya. Kota adalah permukiman yang sudah maju dan untuk 

mewujudkan tata kehidupan yang mendekati ideal dituntut suatu perencanaan kota yang 



menyeluruh termasuk diantaranya adalah perencanaan perangkutan. Perencanaan kota 

tidak mungkin terlepas dari perencanaan perangkutan (Warpani, 1990). 

Menurut Warpani (1990) tujuan perencanaan perangkutan timbul akibat usaha 

menyatukan sejumlah tujuan yang berbeda-beda. Di satu pihak, semua orang mengiginkan 

perjalanan yang aman, nyaman, cepat dan murah. Di pihak lain, terdapat sejumlah orang 

yang bergerak pada saat yang sama, dari, dan atau ke tempat yang sama serta 

menggunakan lintasan yang sama pula. 

Uraian di atas terlihat bahwa angkutan bukanlah tujuan akhir, melainkan sekedar 

sarana untuk mencapai tujuan dari tempat asal. Dalam hal ini perangkutan merupakan alat 

untuk melawan jarak suatu tempat  yang hendak dicapai atau dikuasai. Ada jarak antara 

tempat asal dan tempat tujuan sehingga agar dapat tercapai maka jarak tersebut harus nol. 

Caranya, kita perlu melakukan perjalanan dari tempat asal ke tempat sesuatu, yang juga di 

sebut  sebagai tempat tujuan.  

Gambar sketsa perjalanan 

 

 

Gambar 1.1. Sketsa perjalanan 

Gambar sketsa perjalanan ini menunjukan bahwa di tempat tujuan terdapat berbagai 

sesuatu yang akan di capai dalam perjalanan ini, menempuh jarak antara tempat asal dan 

tempat tujuan. Dalam usaha ini, lintasan yang dapat di tempuh terbatas jumlahnya karena 

itu pada satu lintasan mungkin saja terdapat jumlah pemakai yang sama kepentingannya 

walaupun capaiannya di tempat tujuan tidak sama. Pada taraf awal, hal seperti di atas 

mungkin sekali belum menimbulkan persoalan namun tidaklah mustahil bahwa akibat 

perkembangan keadaan dan pertambahan jumlah orang yang mempunyai kepentingan 

sama, di kemudian hari timbul masalah yang rumit pada lintasan tersebut (Warpani, 1990). 

Dalam perencanaan transportasi sebenarnya adalah meramalkan dan menaksirkan 

banyaknya kebutuhan perjalanan orang, barang dan kendaraan, terutama dalam ruang kota 

pada masa yang akan datang (tahun rencana). Hasil penaksiran ini tentunya dilandasi 

dengan hasil analisa data yang diperoleh dari survai, berupa data tahun sekarang (tahun 

dasar) yang dianalisis melalui proses kalibrasi (penguji statistik) (Miro, 2004). 

Asal Jarak  Tujuan  



Analisis tingkat banyaknya kebutuhan masyarakat mengenai kebutuhan perjalanan 

dilakukan sesuai dengan analisa data yang di peroleh di tahun dasar.   

Adapun kemacetan dapat terjadi karena beberapa alasan: 

1. Arus yang melewati jalan telah melampaui kapasitas jalan  

2. Terjadi kecelakaan lalu-lintas sehingga terjadi gangguan kelancaran karena 

masyarakat yang menonton kejadian kecelakaan atau karena kendaran yang 

terlibat kecelakaan belum disingkirkan dari jalur lalu lintas,  

3. Terjadi banjir sehingga kendaraan memperlambat kendaraan  

4. Ada perbaikan jalan,  

5. Bagian jalan tertentu yang longsor,  

6. Kemacetan lalu lintas yang disebabkan kepanikan seperti kalau terjadi. 

Kemacetan lalu lintas memberikan dampak negatif yang besar yang antara lain 

disebabkan: 

1. Kerugian waktu, karena kecepatan perjalanan yang rendah.  

2. Pemborosan energi, karena pada kecepatan rendah konsumsi bahan bakar lebih 

rendah. 

3. Keausan kendaraan lebih tinggi, karena waktu yang lebih lama untuk jarak yang 

pendek, radiator tidak berfungsi dengan baik dan penggunaan rem yang lebih 

tinggi.  

4. Meningkatkan polusi udara karena pada kecepatan rendah konsumsi energi lebih 

tinggi, dan mesin tidak beroperasi pada kondisi yang optimal. 

5. Meningkatkan stress pengguna jalan. 

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Yessy Shinta Dewi (2006) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Terhadap 

Kemacetan Lalu Lintas dan Faktor-Faktor Penyebab di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. 

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti antara lain: Mengetahui 

variasi kemacetan lalu lintas yang berkaitan dengan distribusi kegiatan sosial ekonomi dan 

rencana tata ruang kota. Mengetahui faktor-faktor dominan yang mempengaruhi 

kemacetan pada tiap titik kemacetan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitia analisis data sekunder dan observasi lapangan. Dalam metode ini 



informasi (data sekunder) dikumpulkan dari instansi-instansi yang terkait dengan penelitian 

ini. Sedangkan data primer dikumpulkan dengan melakuka pengukuran dan observasi 

(pengamatan) langsung di lapangan mengenai kondisi situasi lingkungan terjadinya 

kemacetan di Kota Kudus.  

Langkah yang diambil dalam penelitian ini meliputi: Pemilihan Daerah, Jenis dan 

Teknik Pengumpulan Data (Kantor Kecamatan, BPS dan BAPPEDA, Polisi Sektor 

(Polsek) dan Polisi Lalu Lintas Kudus, atau dari DLLAJR.) Analisa data bertujuan untuk 

menyederhanakan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Masri 

Singarimbun dan Sofian) Effendi, 1989: 263). Dalam analisa data faktor-faktor penyebab 

terjadinya kemacetan lalu lintas yang digunakan klasifikasi tingkat kemacetan. Untuk 

mengetahui tingkat kemacetan lalu lintas harus mengetahui tingkat pelayanan (level of 

service) suatu ruas jalan. Untuk menghitung tingkat pelayanan suatu ruas jalan, jumlah dari 

setiap jenis kendaraan di kalikan dengan ekivalen suatu mobil penumpang atau ESMP dari 

masing - masing kendaraan, dari hasil ini diperoleh nilai satuan mobil penumpang (SMP). 

Selanjutnya volume lalu lintas dalam SMP dibagi dengan kapasitas jalan akan diperoleh 

tingkat pelayanan (level of service) suatu ruas jalan. Analisa kaitan antara kemacetan lalu 

lintas dengan distribusi kegiatan sosial ekonomi dilakukan dengan overlay atau tumpang 

susun di lokasi kemacetan dan titik-titik sosial ekonomi. Melalui observasi dilihat 

kenampakan penting yang mempengaruhi kemacetan. 

Analisa kaitan antara kemacetan lalu lintas dengan rencana tata ruang kota dilakukan 

dengan cara melihat kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang kota ditiap-

tiap lokasi kemacetan lalu lintas. Analisa terhadap faktor-faktor kemacetan yang dominan 

seperti lebar jalan, pemusatan pelayanan sosial dan pemusatan pelayanan ekonomi 

dilakukan dengan cara uji regresi. Berikut ini adalah contoh menentukan uji regresi pada 

faktor-faktor dominan terhadap kemacetan lalu lintas Kecamatan Kota Kudus. Kesimpulan, 

dari uraian dalam bab-bab terdahulu dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

Kemacetan lalu lintas di Kecamatan Kota Kudus terutama disebabkan adanya letak atau 

keberadaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang memusat dipinggir satu ruas jalan. 

Faktor lain seperti adanya fungsi ganda dari jalan utama, sehingga ketersediaan prasarana 

transportasi (jalan) tidak sesuai dengan jumlah kendaraan yang terus meningkat, volume 

(jumlah dan jenis) kendaraan lebih besar daripada kondisi optimum kapasitas jalan, dan 



menurunnya kecepatan lalu lintas disuatu ruas jalan juga mempengaruhi kemacetan lalu 

lintas. Lokasi-lokasi yang rawan kemacetan lalu lintas yang ada di Kecamatan Kota Kudus 

tersebut terdapat tempat-tempat perbelanjaan (pusat kegiatan ekonomi) dan fasilitas 

pelayanan sosial. Diantara lokasi-lokasi yang rawan kemacetan lalu  lintas, kemacetan di 

Jalan Sunan Kudus merupakan lokasi kemacetan yang paling besar intensitasnya karena 

lokasi ini merupakan daerah obyek wisata makam Sunan Kudus, sehingga menjadi pusat 

kegiatan (perdagangan). Lokasi-lokasi yang rawan kemacetan lalu  lintas khususnya pada 

tingkat tinggi adalah pusat kegiatan sosial ekonomi, dan terjadi pada jam-jam sibuk 

terutama pada pagi hari. 

Jepry Firmansyah (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Kajian Geografi 

Terhadap Kemacetan Lalu Lintas di Kota Surakarta.  Tujuan penelitian untuk mengetahui 

lokasi dan tingkat kemacetan lalu lintas di Kota Surakarta dan  mengetahui faktor Geografi 

apa saja yang paling berpengaruh terhadap kemacetan lalu lintas di Kota Surakarta. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survei. Dalam metode ini 

informasi (data sekunder) dikumpulkan dari instansi-instansi yang terkait dengan penelitian 

ini sedangkan data primer dikumpulkan dengan melakukan pengukuran dan observasi 

(pengamatan) langsung di lapangan mengenai kondisi situasi lingkungan terjadinya 

kemacetan di Kota Surakarta. 

         Tabel 1.3. Tabel Perbandingan Penelitian Sebelumnya. 

Penelitian Judul Tujuan Metode Hasil 

Yessi  2006 

Analisis terhadap 

kemacetan lalu 

lintas dan faktor2 

penyebaran 

dikecamatan Kota 

Kudus tahun 2006 

Untuk  mengetaui 

variasi kemacetan 

lalu lintas berkaitan 

dengan distribusi 

kegiatan sosial - 

ekonomi 

Survai 

Kemacetan lalu lintas di 

kecamatan kota Kudus 

terutama disebabkan 

adanya letak atau 

keberadaan fasilitas 

sosial ekonomi yang 

memusat dipinggir satu 

ruas jalan 

Jeppy 2008 

Kajian geografi 

terhadap 

kemacetan lalu 

lintas di kota 

Surakarta tahun 

2008 

Untuk mengetahui 

lokasi dan tingkat 

kemacetan lalu 

lintas dikota 

Surakarta 

Survai  

Kemacetan lalu lintas di 

kota Surakarta terutama 

disebabkan oleh volume 

kendaraan lebih besar 

dari pada kondisi 

optimum kapasitas jalan 



Dedy Rizky 

2010 

Pendekatan 

Geografi  untuk 

analisis 

kemacetan lalu 

lintas di kota 

Surakarta 

Untuk  mengetahui 

faktor  dan tingkat  

kemacetan lalu 

lintas dikota 

Surakarta  

Survai 

 Kemacetan lalu lintas 

di kota Surakarta 

terutama disebabkan 

oleh kendaraan, 

manusia, pengunaan 

lahan parkir kota 

Surakarta. 

         Sumber: Penulis, 2010. 

 

1.6 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini yang pertama di awali dengan pengamatan mengenai permasalahan 

yang berkaitan erat dengan masalah transportasi yaitu kemacetan lalu lintas yang ada di 

kota Surakarta tahun 2010, dan juga faktor yang dominan mengenai situasi yang berkaitan 

erat dengan  kemacetan lalu lintas di Kota Surakarta. 

Dalam  penelitian ini mempunyai tujuan a) mengidentifikasi  tingkat kemacetan lalu 

lintas di Kota Surakarta, b) mengetahui faktor yang mempengaruhi kemacetan di Kota 

Surakarta, dan c) faktor  pengunaan lahan yang ada di daerah penelitian tersebut sudah 

sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

Pengambilan yang  di gunakan dalam penelitian ini ada beberapa tahap pengerjaanya 

meliputi. survai lapangan, perhitungan volume lalu lintas di daerah penelitian 

,mengidentifikasi pengunaan lahan yang berkaitan erat dengan masalah kemacetan lalu 

lintas di daerah penelitian. serta kebutuhan jalan yang ada .  

Dalam  penelitian ini tujuan utama yang di fokuskan  mengenai faktor apa sajakah 

yang memicu terjadinya kemacetan yang ada di Kota Surakarta, serta mengidentifasi 

tingkat kemacetan lalu lintas di Kota Surakarta pada tahun 2010. Potensi apa saja yang 

mempengaruhi kemacetan yang terjadi pada umumnya di lokasi penelitian. Penelitian ini 

mengambil lokasi di jalan utama Kota Surakarta. Ketiga jalan tersebut, yaitu jalan Brigjen 

Slamet Riyadi, jalan Dr Rajiman, jalan R.E. Martadinata. 

 

 

 

  



 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Diagram alir kemacetan lalu lintas 

                        Sumber: Penulis (2010) 

 

 

Kebutuhan transportasi 
- Sarana  
- Prasarana                           

Ketersediaan sarana dan      
prasarana 

Sarana transportasi lebih besar 
dari pada prasarana transportasi 

Pengaturan 
lalu lintas 

Distribusi 
-aktifitas sosial 
dan ekonomi 

 

Rencana tata ruang 
kota Surakarta 

Kemacetan lalu lintas 

Lokasi kemacetan  
 

- pusat pelayanan 
ekonomi (pasar, 
dan Pkl) 

- pusat pelayanan  
sosial (sekolah, 
kantor-kantor) 

           

Faktor penyebab 
kemacetan: 
 
- pemanfaatan ruas jalan 
- volume kendaraan  
- Permasalahan tata ruang 
- persebaran puast-pusat   

kegiatan 
- pertemuan ruas jalan 

Karakteristik 
kemacetan lalu 
lintas: 

- waktu 
- Lokasi 

 

Distribusi tingkat kemacetan dan 
faktor yang berpengaruh: 
 
-Tingkat kemacetan lalu lintas   
  - Tinggi    0,85 - 1,00 
  - Sedang   0,70 - 0,84 
- faktor yang dominan berpengaruh 
  - lebar jalan  
  - pemusatan pelayanan sosial 
  - pemusatan pelayanan ekonomi 



1.7 Hipotesa. 

Berdasarkan latar belakang dan berbagai kerangka pemikiran di atas, maka dapat di 

buat hipotesis sebagai berikut: 

1. Agihan kemacetan lalu lintas di daerah penelitian bervariasi yaitu: tinggi, sedang, dan 

rendah 

2. Faktor yang berpengaruh pada kemacetan lalu lintas adalah : Pertama, adanya ke tidak 

seimbangan antara perkembangan jumlah kendaraan dengan perkembangan sarana 

jalan. Kedua, kurangnya perilaku kesadaran pemakai Jalan dalam mengunakan jalan 

atau pemakai jalan sering tidak mentaati peraturan rambu-rambu lalu lintas yang 

berlaku. Ketiga, daerah yang mempunyai intensitas yang tinggi atau terkonsentrasinya 

pusat kegiatan di suatu tempat. Faktor yang paling dominan dari ke tiga hal tersebut 

yaitu adanya ke tidak seimbangan antara perkembangan jumlah kendaraan dengan 

perkembangan sarana jalan. 

 

1.8 Metode Penelitian  

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode survai Dalam metode ini 

informasi data di kumpulkan dari instansi-instasi yang terkait dari penelitian ini. 

Sedangkan data primer yang dikumpulkan dengan melakukan observasi lapangan pada 

lokasi penelitian (pengamatan,pengukuran,perhitungan). Untuk mengetahui secara detil 

langkah penelitian ini, maka dapat dilanjutkan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

 

1.8.1 Pemilihan Daerah 

Pemilihan daerah dilakukan secara purposive, yaitu pemilihan berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989). 

Penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di Kota Surakarta.  Adapun pertimbangan 

pemilihan daerah adalah: 

1. Kota Surakarta secara keruangan berkembang dengan pesat.(dari segi sektor 

pembangunan kota) 

2. Tingkat kemacetan di kota Surakarta relatif tinggi  

3. Kota Surakarta merupakan pusat kegiatan ekonomi, sehingga mobilitas tinggi. 

 



1.8.2 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah mengunakan data sekunder dan 

data primer. Data sekunder diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dalam penelitian 

ini, sedangkan data primer diperoleh dari observasi langsung dilapangan, untuk 

menentukan ruas jalan berdasarkan tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk baik pagi, siang, 

dan sore hari, dengan cara menghitung banyaknya jumlah kendaraan melalui ruas jalan 

dilokasi terjadinya kemacetan. serta mengamati lokasi terjadinya kemacetan, seperti 

pengunaan lahan, aktifitas manusia, keberadaan fasilitas ekonomi dan sosial di lokasi 

kemacetan lalu lintas. 

Instansi yang terkait dan jenis data yang dikumpulkan adalah sebagaiman tersebut di 

bawah ini: 

1. BPS DAN  BAPPEDA 

a. Data penduduk 

b. Data kegiatan Ekonomi 

c. Peta administrasi 

d. RUTRK 

2. Data dari DLLAJR 

a. Data panjang dan lebar jalan 

b. Peta jaringan jalan 

c. Data karakteristik tingkat pelayanan 

3. Polisi lalu lintas Surakarta 

a. Data jumlah kendaraan 

b. Data kecelakaan lalu lintas 

 

4. Dinas pekerjaan umum 

a. Data jenis jalan 

b. Peta klas jalan  

Observasi di lakukan untuk mengetahui kondisi permasalahan permasalahan lalu 

lintas di daerah penelitian melalui beberapa cara yaitu: 

1. Menghitung kepadatan lalu lintas (volume kendaraan) 

2. Menentukan titik ruas yang diamati  



3. Mengamati situasi lingkungan 

 

1.8.3 Analisa Data. 

Analisa data bertujuan untuk menyederhanakan dalam bentuk yang lebih mudah 

dibaca dan diinterpretasikan (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989: 263). Dalam 

analisa data faktor-faktor penyebab terjadainya kemacetan lalu lintas yang digunakan 

klasifikasi tingkat kemacetan. Klasifikasi  tingkat kemacetan: 

Klasifikasi tingkat kemacetan: 

 
Nilai Los Tertnggi –nilai Los terendah 

= -------------------------------------------------------- 
Jumlah klas interval 

 

Untuk mendapatkan klasifikasi tingkat kemacetan harus mengetahui tingkat 

pelayanan (level of  service) suatu ruas jalan yang akan di amati Untuk menghitung tingkat 

pelayanan (level of service) suatu ruas jalan, jumlah dari setiap jenis kendaraan di kalikan 

dengan ekivalen suatu mobil penumpang atau ESMP dari masing-masing kendaraan, dari 

hasil ini diperoleh nilai satuan mobil penumpang (SMP). Selanjutnya volume lalu lintas 

dalam SMP dibagi dengan kapasitas jalan akan diperoleh tingkat pelayanan (level of 

service) suatu ruas jalan. Tingkat pelayanan suatu jalan dapat di ketahui dari pengamatan, 

perhitungan, pengukuran di suatu ruas jalan tersebut, maka akan dapat di ketahui 

klasifikasi tingkat kemacetan lalu lintas yaitu rendah, sedang, dan tinggi.  

          Tabel 1.4 Standar Nilai Ekivalen Satuan Mobil Penumpang (ESMP) 

Jumlah kendaraan (ESMP) 
Waktu Sepeda 

motor 

Sedan/ 

jeep 

Bus 

sedang 

Bus 

besar 

Truk 

ringan 

Truk 

besar 

Sepeda Becak Dokar 

 (0,33) (1) (1,8) (2) (1) (2,5) (0,8) (0,8) (0,8) 

         Sumber: Hariyanto (1988), dalam Jeppi (2009) dengan modifikasi penulis, 2010. 

Semakin besar nilai pelayanan transportasi pada suatu jalan berarti kemacetan lalu 

lintas semakin parah, karena volume lalu lintas lebih mendekati kapasitas jalan. Kapasitas 

jalan tergantung pada lebar jalan dan sistem lalu lintas searah atau dua arah  

         Tabel 1.5 Kapasitas Praktis Ruas Jalan dalam SMP per jam 



Tipe jalan Di Surakarta 

(lokasi kemacetan) 

Kapasitas (C) 

Co x FCw x FCsf x FCcs (smp/jam) 

Hasil kapasitas 

(smp/jam) 

Dua jalur tak terbagi C = (2900) x 90,87) x (1,00)x(0,77) x 

(0,86) 

1.670,7306 (smp/jam) 

untuk total perjaluran  

Empat jalur terbagi atau 

jalan satu arah 

C = (1650) x (0,92) x (1,00) x (0,95) 

x(0,86) 

1.348,05 (smp/jam) 

untuk per jalur 

         Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI), 1997. 

Tabel 1.5.  Angka yang terdapat berasal dari kapasitas dasar jalan kota, faktor 

penyesuaian kapasitas untuk lebar jalur lalu lintas, faktor penyesuaian kapasitas untuk 

pemisahan arah, kapasitas ruas jalan dalam SMP per jam (lebar jalan), dan faktor 

penyesuaian hambatan samping. 

Tabel 1.6 Faktor penyesuaian kecepatan Arus Bebas untuk ukuran Kota  

Ukuran Kota (Juta Penduduk) Faktor penyesuaian untuk ukuran Kota 

≤ 0,1 

0,1- 0,5 

0,5-1,0 

1,0-3,0 

≥ 3,0 

0,90 

0,93 

0,95 

1,00 

1,03 

Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI), 1997. 

Tabel 1.6. faktor penyesuaian kecepatan arus bebas untuk ukuran kota yaitu 

mengenai ukuran kota dalam (Juta penduduk) di Kota Surakarta dengan jumlah penduduk 

sebesar 565.853, masuk dalam  ukuran kota 0,5 – 1,0 dengan faktor penyesuaian ukuran 

kota 0,95. Jadi faktor penyesuaian kecepatan arus bebas untuk ukuran kota yakni untuk 

mengetahui FCcs: Faktor penyesuaian ukuran kota, dan juga untuk mendapatkan hasil C = 

(2900) x 90,87) x (1,00)x(0,77) x (0,86) 

Tabel 1.6. Faktor penyesuaian hambatan samping 

Lingkungan 

Jalan  

Hambatan 

samping 

 Tipe fase Rasio kendaraan tak bermotor 

   0,0 0,05 0,10 0,15 0,20 >0,25 

Komersial 
(COM) 

Tinggi  
 
Sedang  
 

Rendah  

Terlawan 
Terlindung   
Terlawan  
Terlindung  
Terlawan  
Terlindung  

0,93 
0,93 
0,94 
0,94 
0,95 
0,95 

0,88 
0,91 
0,89 
0,92 
0,90 
0,93 

0,84 
0,88 
0,85 
0,89 
0,86 
0,90 

0,79 
0,87 
0,80 
0,88 
0,81 
0,89 

0,74 
0,85 
0,75 
0,86 
0,76 
0,87 

0,70 
0,81 
0,71 
0,82 
0,72 
0,83 



Permukiman  
(RES) 

Tinggi  
 
Sedang  
 
Rendah  

Terlawan 
Terlindung  
Terlawan  
Terlindung 
 Terlawan  
Terlindung  

0,96 
0,96 
0,97 
0,97 
0,98 
0,98 

0,91 
0,94 
0,92 
0,95 
0,93 
0,96 

0,86 
0,92 
0,87 
0,93 
0,88 
0,94 

0,81 
0,89 
0,82 
0,90 
0,83 
0,91 

0,78 
0,86 
0,79 
0,87 
0,80 
0,88 

0,72 
0,84 
0,72 
0,85 
0,74 
0,86 

Akses 
terbatas 
(RA) 

Tinggi 
Sedang  
Rendah  
 

Terlawan  
Terlindung  

1,00 
1,00 

0,95 
0,98 

0,90 
0,95 

0,85 
0,93 

0,80 
0,90 

0,75 
0,88 

Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI), 1997. 

Untuk menentukan kapasitas : 

 C = Co x FCw x FCsp x FCsp x FCcs ( smp/ jam  

 Dimana : 

� C  :   Kapasitas  

� Co :   Kapasitas dasar (smp/jam) 

� FCw: Faktor yang menentukan lebar jalan lalu lintas  

� FCsp: Faktor penyesuaian pemisah arah  

� FCsf: Faktor penyesuaian hambatan samping 

� FCcs: Faktor penyesuaian ukuran kota 

 

 

 

 

 

 Tabel 1.7. Kapasitas Dasar Jalan Perkotaan 

Tipe jalan 
Kapasitas Jalan 

(smp/jam) 
Catatan 

Empat jalur terbagi atau  jalan satu arah  

Empat jalur tak terbagi  

Dua jalur tak terbagi 

1.650 

1500 

2900 

Per jalur 

Per jalur 

Total dua arah 

           Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI), 1997.          

Tabel 1.8. Faktor penyesuaian Kapasitas Untuk Lebar Jalur Lalu Lintas (FCw) 

Tipe Jalan Lebar jalan lalu lintas efektif (We) FCw 

Empat lajur terbagi atau jalan satu 

arah 

Per jalur 

3,00 
3,25 
3,50 

 

0,92 
0,96 
1,00 



3,75 
400 

1,04 
1,08 

Empat jalur tak terbagi Total dua arah 
3,00 
3,25 
3,50 
3,75 
4,00 

 
0,91 
0,95 
1,00 
1,05 
1,09 

Dua jalur tak terbagi Total dua arah 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

 

0,56 
0,87 
1,00 
1,14 
1,25 
1,29 
1,34 

           Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI), 1997. 

Tabel 1.9. Faktor penyesuaian Kapasitas Untuk Pemisahan Arah 
 

Pemisah arah SP %-% 50-50 55-45 60-40 65-35 70-30 

FC Dua jalur 2/2 1.00 0,97 0,94 0,91 0,88 

 Empat jalur 42 1,00 0,985 0,97 0,955 0,94 

Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI), 1997,  

Tabel 1.10. Kapasitas Ruas Jalan Dalam SMP per Jam  

No Kelas     Lebar 
Jalan      Jalan  

4 5 6 7 8 9 10 

1 Klas A 500 700 1000 1500 1900 2400 2800 

2 Klas B 800 1200 1600 2000 2500 3000 3400 

          Sumber: DLLAJ, (2004), dalam Yessi, (2006). 

 

 Keterangan:  A: Sistem jalan dua arah  

   B: Sistem Jalur satu arah  

Berikut ini adalah contoh menentukan tingkat pelayanan suatu jalan dan jumlah 

jenis kendaraan terhadap kemacetan lalu lintas di Kota Surakarta, sepanjang jalan Brigjen 

Slamet Riyadi, jalan Dr. Rajiman, dan jalan R.E. Martadinata. 

Tabel 1.11 Contoh Menentukan Tingkat Pelayanan (Los) Di Suatu Ruas Jalan 

No Jenis Kendaraan 
(1) 

Jumlah Kendaraan 
(2) 

ESMP 
(3) 

SMP 
(4) = (2) ×(3) 

1 Mobil Penumpang 210 1,8 378 

2 Mobil Pribadi 270 1 250 

3 Mobil Barang 108 1,5 157,5 

4 Sepeda Motor 520 0,33 165 

5 Sepeda 310 0,8 252 

6 Becak 65 0,8 42,4 



7 Dokar 30 0,8 20 

Jumlah 1458 7,03 1.264,9 

           Sumber: Hasil Perhitungan, 2010. 

Volume Lalu-lintas per jam  :1.264,9 

Lebar jalan  7m , kapasitas praktis  :1.500 smp/ jam 

Tingkat pelayanan (LOS)  :1.264,9 / 1.500 

     : 0, 84 

Analisis kaitan antara kemacetan lalu lintas dengan distribusi kegiatan sosial 

ekonomi dilakukan dengan overlay atau tumpang susun di lokasi kemacetan dan titik-titik 

sosial ekonomi. Melalui observasi dilihat kenampakan penting yang mempengaruhi 

kemacetan. 

Analisa kaitan antara kemacetan lalu lintas dengan rencana tata ruang kota 

dilakukan dengan cara melihat kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang 

kota ditiap-tiap lokasi. Maksud dari tujuan tersebut adalah untuk mensiasati supaya tidak 

timbul masalah kemacetan lalu lintas yang terjadi di daerah tersebut. seperti lebar 

jalan,pemusatan pelayanan sosial, dan pemusatan pelayanan kegiatan ekonomi pada suatu 

tempat. supaya tidak timbul kemacetan lalu lintas di daerah tersebut. 

 

Tabel 1.12 Contoh menentukan bobot faktor dominan penyebab kemacetan di kota 

Surakarta 

No Faktor ekonomi Jumlah Bobot Hasil Kelas 

1 Pelayanan ekonomi 

- Pertokoan 

- Pasar 

- Plaza 

- Pkl 

 

 

30 

5 

1 

 

 

6 

5 

2 

 

 

180 

25 

2 

 

 

I 

II 

III 

2 Pelayanan sosial 

Kantor 

Sekolah 

Pabrik 

 

6 

8 

4 

 

4 

2 

1 

 

24 

16 

4 

 

II 

II 

III 

  Sumber: Jeppi 2008 

  Keterangan :  (I. >15: Tinggi) 

(II. 9-15: Sedang)   

(III.<9: Rendah) 



 

1.9 Batasan operasional 

a. Transportasi dapat diartikan sebagai usaha memindahkan, mengerakan, mengangkut, atau 

mengalihkan suatu obyek dari suatu tempat ke tempat yang lain, di mana di tempat lain 

ini obyek tersebut lebih bermanfaat atau berguna untuk tujuan-tujuan tertentu (Miro, 

2004). 

b. Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas 

yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan (Warpani, 1990). 

c. Parkir adalah tempat khusus bagi kendaraan yang berhenti demi   keselamatan (Ofyar Z, 

2000 ).  

d. Pasar merupakan sarana tempat melakukan transaksi perdagangan antara para pedagang 

dengan konsumen di dalam aktivitas perdagangan (Sutarni, 2002). 

e. Pelayanan ekonomi adalah pelayanan yang mendorong langsung terciptanya kegiatan 

ekonomi dan produksi yang memberikan keuntungan finansial (Sutarni, 2002). 

f. Sarana angkutan yang menyangkut perlalu-lintasan adalah terminal, dan lain-lain, 

sedangkan prasarana adalah jalan (Warpani, 1990). 

g. Ruang  adalah  wadah  keseluruhan  yang  meliputi  ruang  daratan,  ruang lautan, dan 

ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, dengan interaksi sistem sosial  (yang  

meliputi  manusia  dengan  seluruh  kegiatan  sosial,  ekonomi  dan budaya)  dengan  

ekosistem  (sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  buatan) berlangsung.  Tata  ruang  

adalah  wujud  struktural  dari  pola  pemanfaatan  ruang  baik  direncanakan maupun 

tidak direncanakan.  (www.manokwarikab/.co.id/data/peta/01/bab 1.pdf). 

h. FCsf: Faktor penyesuaian kapasitas  untuk pengaruh hambatan samping dan lebar bahu 

pada jalan pada jalan perkotaan (MKJI, 1997). 

i. FCcs: Faktor penyesuaian kapasitas ukuran kota pada jalan perkotaan (MKJI, 1997). 

j. FCsp: Faktor penyesuaian kapasitas untuk pemisah arah. (MKJI, 1997). 

k. FCw: penyesuaian kapasitas untuk pengaruh lebar jalur lalu lintas untuk jalan perkotaan 

(MKJI, 1997). 

l. Co: Kapasitas  dasar jalan  (MKJI, 1997). 

 

 



 

         

 

 


