
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi mengakibatkan meningkatnya pembangunan di 

berbagai bidang, sehingga kebutuhan sarana transportasi semakin meningkat.

Bertambahnya sarana transportasi tersebut mengakibatkan volume lalu lintas pada 

suatu ruas jalan menjadisemakin meningkat.

Ruas Jl. Jenderal Sudirman Salatiga merupakan salah satu ruas jalan yang 

cukup padat lalu lintasnya. Ruas jalan tersebut berada di kawasan CBD (Central

Bussiness District). Hal ini mengakibatkan banyaknya penjual dan pembeli, serta 

kendaraan yang lewat atau berhenti untuk parkir di ruas jalan tersebut.

Parkir yang berada di badan jalan sangat mengganggu kelancaran lalu

lintas. Jalan yang seharus nya digunakan untuk arus lalu lintas tersita untuk parkir. 

Selain itu banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar yang

seharusnya digunakan untuk pejalan kaki, serta banyaknya akses keluar masuk ke 

atau dari lahan sepanjang jalan semakin menamba h kepadatan pada ruas jalan 

tersebut.

Kondisi inilah yang menyebabkan ruas jalan Jl. Jenderal Sudirman

Salatiga ini menjadi lebih sempit, sehingga kecepatan berkurang, watu tempuh 

bertambah, kapasitas jalan berkurang, dan berakibat pada kemacetan lalu lintas.

Kompleksnya masalah yang terjadi pada ruas jalan tersebutlah yang melatar

belakangipenelitian ini, guna mengetahui bagaimana pengaruh hambatan samping 

terhadap karateristik arus lalu lintas. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi 

solusi terhadap permasalahan yang ada sehingga ruas jalan tersebut dapat

beropersi sesuai dengan fungsinya tanpa ada hambatan yang cukup mengganggu 

kelancaran arus lalu lintas .



B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang masalah di atas maka didapatkan rumusan masalah 

sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh hambatan samping terhadap volume, kecepatan dan

kepadatan arus lalu lintas di Jl. Jenderal Sudirman Salatiga berdasarkan MKJI 

1997?

2. Bagaimana kapasitas di Jl. Jenderal Sudirman Salatiga berdasarkan MKJI 

1997?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian pada ruas jalan Jl. Jenderal

Sudirman Salatiga ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh hambatan samping terhadap karakteristik arus la lu lintas 

di Jl. Jenderal Sudirman Salatiga

2. Mengetahui kondisi kapasitas ruas jalan Jl. Jenderal Sudirman Salatiga.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Menambah pengetahuan tentang karakteristik arus lalu lintas

2. Dapat digunakan sebagai pertimbangan dan masukan kepada pemerintah Kota 

Salatiga dalam perencanaan tata kota.

3. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan bagi 

penelitian sejenis selanjutnya.

E. Batasan Masalah

Penelitian ini perlu diberi batasan masalah sebagai berikut :

1. Lokasi penelitian di ruas jalan Jl. Jenderal Sudirman Salatiga dari depan Toko

Green sampai depan Toko Ada Baru.

2. Hambatan samping yang dimaksud adalah kendaraan yang park ir di tepi jalan 

dan pejalan kaki yang terganggu aktivitasnya karena trotoar digunakan

pedagang kaki lima di sepanjang ruas tersebut.



3. Pengumpulan data dilakukan  dari pagi hari, siang hari dan petang hari pada 

hari Kamis 23 November 2006, Sabtu 25 November 2006 dan Minggu 26 

November 2006.

4. Karakteristik lalu lintas yang dimaksud adalah karakteristik kendaraan

bermotor yang meliputi : kecepatan, volume dan kepadatan lalu lintas.

5. Pengaruh hambatan samping terhadap karakteristik arus lalu lintas ditinjau 

berdasarkan grafik hubungan antara jumlah bobot kejadian hambatan samping 

dengan parameter karakteristik arus lalu lintas.

6. Selain melihat pengaruh hambatan samping terhadap karakteristik arus lalu 

lintas, penelitian juga melihat pengaruh hambatan samping terhadap kapasitas 

dan derajat kejenuhan.

7. Analisis kapasitas ruas jalan berdasarkan Metode MKJI (Manual Kapasitas 

Jalan Indonesia) 1997.

F. Keaslian Penelitian

Menurut pengamatan, studi kasus mengenai Pengaruh Hambatan Samping

terhadap Karakteristik Arus Lalu lintas di Jl. Jenderal Sudirman Salatiga sampai 

saat ini belum ada yang melakukan. Meskipun demikian, penelitian sejenis

tentang pengaruh hambatan samping pernah dilaksanakan oleh Asnah (1999) 

dengan judul Analisis Hambatan Samping di Kawasan CBD Terhadap Kinerja

Jalan (Studi Kasus : Ruas Jalan Yos Sudarso, Surakarta).

G. Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Sejenis

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah sama-

sama menggunakan Metode MKJI 1997.

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Asnah (1999) dengan

penelitian ini adalah :

1. Hambatan samping yang dimaksud pada penelitian yang dilakukan Asnah

adalah kendaraan berhenti atau parkir, jumlah pejalan kaki, dan akses

kendaraan yang keluar dan masuk sisi jalan, sedangkan pada penelitian ini 



hanya dibatasi pada jumlah kendaraan berhenti atau parkir dan pejalan kaki 

yang turun ke segmen jalan.

2. Pene litian yang dilakukan oleh Asnah mengambil lokasi Jalan Yos Sudarso 

Surakarta, sedangkan pada penelitian kali ini mengambil lokasi di badan jalan 

Jenderal Sudirman Salatiga


