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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar belakang penelitian  

Prasarana transportasi adalah suatu persyaratan walaupun bukan suatu 

jaminan bagi pertumbuhan ekonomi. Usaha – usaha intensif yang dilakukan oleh 

banyak Negara sedang berkembang untuk meningkatkan hasil pertanian, umpamanya, 

menghendaki ketersediaan bibit, pupuk dan sarana – sarana yang lainnya yang tepat 

pada waktunya, dan para petanipun harus dapat mendatangi pasar yang mereka 

perlukan dengan mudah. Perluasan hasil – hasil industri juga menghendaki 

pengangkutan yang baik dari bahan – bahan mentah, demikian juga dengan produk – 

produk hasil mentah mereka. Pengangkutan barang – barang ekspor menghendaki 

Fasilitas – fasilitas angkutan darat yang memadai ke pelabuhan. 

Persoalan lalu lintas merupakan persoalan dunia, walaupun dilain Negara 

beda tatanan sistem lalu lintasnya. Pada suatu saat sebuah Negara akan memiliki 

sedikit jalan dan tingkat hidup relative rendah, permintaan atau kebutuhan akan 

angkutan bermotor pun masih rendah, dan tidak ada persoalan lalu lintas yang nyata. 

Begitu Negara memiliki tingkat perkembangan yang melaju, maka kebutuhan akan 

angkutan bermotor menjadi meningkat didalam sarana proses pembangunan dan 

tahap ini terbuka perdebatan antara jumlah angkutan bermotor dengan jaringan 

transportasi yang ada. 

Transportasi dapat diartikan sebagai usaha pemindahan, menggerakkan, 

mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari satu tempat ketempat yang lain, 

dimana di tempat lain objek tersebut lebih bermanfaat atau berguna untuk tujuan – 

tujuan tertentu. 

Dalam sejarah perkembangan geografi sosial abab ke-19 telah dirintis adanya 

geografi transportasi. Tokoh geografi Otto Schlutter ( 1872 ) dalam Dewi Satiti 

membagi geografi manusia menjadi tiga, yaitu geografi ekonomi, geografi 

pemukiman dan geografi transportasi. Salah satu kajian dari geografi adalah interaksi 

keruangan dan transportasi merupakan pencerminan adanya interaksi keruangan 

tersebut. 

1 
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Transportasi kota ditujukan untuk mendukung secara langsung kegiatan kota, 

sehingga keberhasilan kelancaran kegiatan kota banyak tergantung pada sistem 

transportasi kota, antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain membutuhkan 

sarana angkutan yang berbeda, karakteristik kendaraan didaerah perdagangan akan 

berbeda dengan daerah pendidikan dan industri. Dengan bermacam – macam kegiatan 

di kota dan perbedaan kebutuhan akan sarana angkutan, maka lalu lintas kota 

bertambah padat. 

Tingkat pertumbuhan pergerakan yang sangat tinggi yang tidak mungkin 

dihambat, sementara sarana dan prasarana transportasi sangat terbatas, 

mengakibatkan aksebilitas dan mobilitas menjadi terganggu. Sekarang ini program 

pembangunan jalan di daerah perkotaan telah banyak dilakukan baik dengan 

pembangunan jaringan jalan baru, ditambah dengan dengan rekayasa dan menejemen 

lalu lintas terutama pengaturan efesiensi transportasi umum penambahan armadanya. 

Tetapi berapa pun besarnya biaya yang dikeluarkan, kemacetan dan tundaan tetap 

tidak bisa dihindari. Ini disebabkan perkembangan penyediaan fasilitas transportasi 

sangat rendah sehingga tidak bisa mengikutinya. 

Dengan tujuan perjalanan yang tercermin dari jenis dapat dihindarkan 

terjadinya pertemuan arus lalu lintas yang berbeda tujuan, disinilah tempat – tempat 

yang didominasi rawan kecelakaan. Adanya pertumbuhan ekonomi dan penduduk 

menyebabkan peningkatan permintaan baik jasa angkutan maupun perdagangan. Efek 

dari gejala pertumbuhan serta adanya urbanisasi lebih terasa di kota. Telah dikenal 

bahwa fasilitas transportasi adalah kebutuhan tingkat kompleksitas yang tinggi dan 

mobilitas di dalam kota yang menuntut penataan agar tidak menghambat 

pertumbuhan dan perkembangan kota yang bersangkutan. 

Transportasi diperlukan karena adanya perbedaan sumberdaya alam, 

sumberdaya manusia dan kegiatanya. Perkembangan transportasi dan lalu lintas 

semakin lama semakin meningkat seiring dengan meningkatnya penduduk. Hal ini 

sangat terasa di daerah perkotaan, Jika masalah kemacetan lalu lintas tidak segera 

ditangani akan meluas dampak yang akan ditimbulkan  

Menurut Deddy Arief kemacetan lalu lintas yang terjadi di Indonesia 

disebabkan oleh tiga hal, pertama, adanya ketidakseimbangan antara perkembangaan 
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jumlah kendaraan dengan perkembangan sarana jalan. Kedua,                                                

kurangnya prilaku  kesadaran pemakai jalan dalam menggunakan jalan, atau pemakai 

jalan sering tidak menaati peraturaan atau rambu – rambu lalu lintas yang berlaku. 

Ketiga, Pusat – pusat daerah yang rawan kemacetan lalu lintas umumnya daerah yang 

mempunyai intensitas yang tinggi atau terkonsentrasinya Pusat- pusat kegiatan di 

suatu tempat. 

Kota dapat dilihat sebagai pusat transportasi, karena di kota terkonsentrasi 

dari berbagai jenis kendaraan dan fasilitas transportasi lainya. Karena banyaknya 

jumlah kendaraan dan terbatasnya jaringan jalan maka terjadi persaingan dalam 

penggunaan jalan. Biasanya kendaraan yang kecil akan kalah dalam persaingan, 

perpasangan ruas jalan ( Cross road ) ini jika mereka berada pada jalur jalan yang 

sama. Kendaraan yang berkecepatan rendah atau kendaraan besar ( bus, truck ) 

menimbulkan hambatan yang besar bagi pemakai jalan yang lain, biasanya hambatan 

akan lebih terasa pada lingkungan kota yang mempunyai persimpangan banyak. 

Kota Surakarta sebagai salah satu pusat pertumbuhan Perekonomian yang 

cukup tinggi tentu saja tidak terlepas dari permasalahan transportasi yang mungkin 

pada saat ini belum begitu rumit, namun dalam langkah yang baik, dalam 

permasalahan transportasi terutama pada titik simpul, pusat kegiatan baik kegiatan 

pemerintah, perdagangan, sosial dan lainya yang berkaitan dengan jaringan kota perlu 

dikaji agar permasalahan transportasi khususnya kemacetan lalu lintas tidak menjadi 

hambatan yang serius dalam perkembanguan Kota Surakarta di kemudian hari. 

Faktor utama yang mempengaruhi transportasi kota di indonesia termasuk 

kota Surakarta antara lain : 

a. Faktor kegiatan kota baik dalam kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan. 

b. Faktor jaringan transportasi kota yaitu sarana dan prasarana transportasi. 

c. Faktor pergerakan atau arus lalu lintas transportasi. 

d. Faktor  kelembagaaan yang mengatur lalu lintas. 

e. Faktor regional daerah yaitu arua lalu lintas yang berasal dari daerah pinggiran 

kota maupun kota – kota kabupaten sekitarnya. 

Di Kota Surakarta sendiri sering terjadi  kemacetan, yang sering di keluhkan 

setiap warga masyarakat Kota atau pendatang. Kota Surakarta sendiri merupakan 



 4 

daerah dimana sebagai pusat perekonomian dan sektor hiburan yang sangat diminati 

dari penjuru daerah di sekitar  Kota Surakarta.Berdasarkan observasi, kemacetan yang 

terjadi di kota Surakarta tejadi karena keberadaan jalan kolektor primer yang 

membelah kota Surakarta yang berfungsi sebagai kolektor sekunder, lokal primer dan 

lokal sekunder. Selain itu, terjadinya kemacetan lalu lintas juga disebabkan 

banyaknya kendaraan yang melalui jalur – jalur utama di kota Surakarta yang 

meliputi kendaraan bermotor dan tidak bermotor.  Akibat dari kemacetan lalu lintas 

yang semakain banyak, Dari segi ekonomi kemacetan lalu lintas merupakan 

pemborosan waktu dan mengurangi kenyamanan perjalanan yang akhirnya dapat 

untuk melakukan pelanggaran lalu lintas. Hal ini sangat merepotkan pada dinas 

kepolisian jalan raya dalam mengatur sistem lalu lintas di kota Surakarta, yang 

disebabkan kurangnya kedisiplinan para pengguna jalan yang sering melanggar 

peraturan – peraturan yang sudah dibuat olek dinas kepolisian. 

Kemacetan lalu lintas terjadi pada jam-jam sibuk dan pada hari-hari tertentu 

seperti hari – hari libur, banyaknya orang-orang yang berpergiaan untuk refresing, 

ditambah perilaku para pengguna angkutan umum ( penumpang ), dan Angkutan 

umum itu sendiri dan pengguna jalan yang kurang disiplin sangat berpengaruh 

terhadap kondisi lalu lintas di kota Surakarta. 

Kemacetan lalu lintas di kota Surakarta terjadi pada tempat- tempat tertentu ( 

beberapa titik rawan kemacetan ) yang disebabkan oleh berbagai masalah, salah 

satunya masalah lalu lintas dan beberapa masalah yang akan peneliti lakukan peneliti 

didaerah tersebut, sehingga peneliti mengambil penelitian ini dengan judul ” 

KAJIAN GEOGRAFI TERHADAP KEMACETAN LALU LINTAS DIKOTA 

SURAKARTA TAHUN 2008 ” 
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Tabel 1.1. 

Pertumbuhan penduduk tiap kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2007 

          

No Kecamatan Jumlah penduduk 

Luas 

Wilayah 

(km) 

Pertumbuhan  

(%) 

Kepadatan 

Penduduk (per km ) 

  2000 2005   2000 2005 

1 Laweyan 106.429 109.155 8,63 0,5 12.321 12.648 

2 Serengan 61.754 60.635 3,19 -0,36 19.334 19.007 

3 Pasar kliwon 84.535 86.708 4,82 0,5 17.557 17.989 

4 Jebres 135.764 139.292 12,58 0,51 10.790 11.072 

5 Banjarsari 161.769 162.256 14,81 0,06 10.992 10.955 

  Jumlah 550.251 560.256 44,04 0,36 12.494 12.716 

Sumber : BPS Kota Surakarta Tahun 2007 

 

2. Perumusan masalah  

Secara Geogafis kota Surakarta berada pada daerah penghubung antara kota 

yang satu kekota yang lainnya, seperti :  

? Daerah Timur berbatasan dengan karanganyar yaitu tepatnya pada titik  daerah 

pertigaan jalan Palur, pertemuan jalan antara Sragen, Karanganyar dan Surakarta 

sendiri.  

? Selatan berbatasan dengan Sukoharjo terpusatkan pada titik daerah Gading, 

gemblegan. 

? Barat dengan terpusatkan pada daerah titik  pertigaan Kleco. 

? Sebelah Utara terpusatkan pada daerah Nusukan.  

Dengan banyaknya jaringan jalan yang menuju kejalan kolektor primer di kota 

Surakarta serta banyaknya kendaraan umum dan pribadi dan ditambah dengan kondisi 

kota Surakarta sebagai pusat kegiatan kota dan juga sarana dan prasarana transportasi 

dan prilaku penggunaan jalan, meliputi pedagang, pejalan kaki, penumpang Angkutan 

Umum serta Angkutan umum sendiri yamg seenaknya sendiri menurunkan dan 

menaikkan penumpang, dan lain- lain, meyebabkan sering terjadi kemacetan lalu 

lintas di kota Surakarta.  Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dilihat bahwa kota 
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Surakarta merupakan pusat dimana terjadinya pertemuan alat transportasi dari 

berbagai kota dan daerah. maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai 

berikut ; 

1. Dimanakah lokasi terjadinya kemacetan lalu lintas di Kota  Surakarta ? 

2. Faktor Geografi apakah yang berpengaruh terhadap terjadinya kemacetan lalu 

lintas di Kota Surakarta ?  

 

3. Tujuan penelitian  

1. Untuk mengetahui lokasi dan tingkat kemacetan lalu lintas di Kota  Surakarta. 

2. Untuk mengetahui faktor Geografi apa saja yang paling berpengaruh terhadap 

kemacetan lalu lintas di Kota  Surakarta. 

 

4. Kegunaan penelitian 

1. Sebagai bahan penyusun sekripsi guna memenuhi persyaratan menempuh ujian 

akhir sarjana S-1 Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran dalam 

kebuijakan transportasi kota di daerah Surakarta. 

3. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan pustaka pada bidang 

transportasi. 

 

5. Tinjauan Pustaka 

Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ketatanan yang lebih 

baik bukanlah sebagai fenomena yang baru. Peradapan manusia tidak akan mencapai 

bentuknya seperti sekarang apabila tidak terjadi perubahan yang terus menerus 

walaupun dengan intensitas yang berbeda. Pembangunan sebagai upaya manusia 

sadar, terancana dan melembaga merupakan fenomena yang khas pada abad ke-20 ini  

( Mujiarto, 1987 ).  

Untuk menunjang keberhasilan pembangunan tersebut diperlukan prasarana 

dan sarana yang memadai. Cook ( 1988 ) dalam Dewi Satiti menyatakan 

bagaimanapun ketika para perencana proyek berusaha menentukan apa yang perlu 

untuk merangsang pembangunan pedesaan dalam suatu situasi khusus, maka investasi 
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prasarana dan sarana merupakan komponen penting. Invertasi prasarana dan sarana 

yang diusulkan tersebut diharapkan dapat memberikan akses yang luas dalam usaha 

pencapain tujuan. 

Menurut Sumartana (1998), sebagian besar  perjalanan kurang lebih tiga 

perempat adalah perjalanan yang berbasis kerumah yaitu perjalanan yang berangkat 

dan berahkir dirumah. Bentuk – bentuk aliran perjalanan dalam satu kota, terutama 

yang berbasis rumah dapat dibedakan antara lain perjalanan dengan tujuan bekerja, 

pendidikan, belanja, dan perjalanan untuk sosial lainya. Perencana transportasi kota 

biasanya bertitik letak pada pola perjalanan untuk bekerja tersebut sebagaai suatu tipe 

perjalan arah pusat kota. Hal ini dikarenakan perjalan tersebut lebih menempakkan 

adanya suatu keteraturan dibandingkan dengan perjalanan yang laianya. 

Dengan perkembanganya tata guna lahan, jumlah kegiatan yang meningkat 

akan meninbulkan peningkatan kebutuhan transportasi. Peningkatan kebutuhan ini 

menimbulkan  kelebihan beban pada fasilitas – fasilitas transportasi yang harus 

ditanggulangi dengan peningkatan yang sama besarnya dalam penyediaan  pelayanan 

transportasi. Hubungan transportasi dan tata guna lahan sangat erat. Diperkotaan, 

sistem transportasi dan tata guna lahan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, apabila 

salah satu bagian mengalami perubahan, maka yang lainya juga akan mengalami 

perubahan (Catanese dan Snyeder, 1988). 

Arus lalu lintas dapat terjadi akibat suatu proses pemenuhan kebutuhan hidup. 

Menurut Jones (1977) arus lalu lintas dapat terjadi akibat ; 

1. Pengambilan keputusan untuk melakukan perjalanan. 

2. Kemana perjalanan akan dituju. 

3. Dengan alat  angkut apa perjalan akan dilakukan. 

4. Lewat rute mana perjalan akan dilakukan. 

5. Kapan perjalan itu akan dilakukan.  

Apabila dapat memilih rute perjalaan, penduduk lebih menekankan pada 

efisiensi yang menyeluruh, yang mendasarkan atas faktor – faktor : 

1. Waktu tempuh perjalan lebih pendek. 

2. Rute perjalan pendek. 

3. Perjalan relatif cepat. 
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4. Tingkat pelayanan yang tinggi. 

5. Tingkat keselamatan yang tinggi sebagai kerangka pertimbangan.   

Peningkatan kualitas jalan dapat membawa pengaruh yang luas dari jalan. 

Pengaruh tersebut dapat diakibatkan oleh peningkatan kualitas jalan terhadap akses 

yang ada diatasnya. Seperti timbulnya sarana angkutan umum, makin mudah dan 

nyamannya perjalanan. Birowo ( 1977 ) mengukamakan bahwa sebagai sarana yang 

datang dari luar perlu diantarkan melalui kegiatan pelayanan. Pelayanan transportasi 

merupakan karakteristik utama dalam menghantarkan pembangunan yang datang dari 

luar negeri dalam bentuk beragam. Pengaruh yang lain dari jalan memberikan akses 

yang luas terhadap masyarakat. 

Faktor yang mempengaruhi bentuk pelayanan transportasi menurut Ullman 

dalam Abler ( 1972 ) tergantung padatiga faktor : 

1 Ketergantungan adanya perbedaan permintaan dan penyediaan antar wilayah 

2 Tingkat peluang atau daya tarik untuk dipilih menjadi tujuan perjalanan. 

3 Tingkat peluang untuk diangkut atau dipengaruhi oleh jarak yang dicerminkan 

dengan ukuran waktu atau biaya. 

Perpindahan barang dan manusia dari satu tempat ketempat yang lain selalu 

melalui jalur – jalur tertentu. Tempat asal dan tempat tujuan dihubungkan satu sama 

lain dengan satu jaringan ( network ) dalam ruang. Jaringan tersebut dapat berupa 

jaringan jalan yng merupaakan sebagian dari seluruh sistem transportasi. Transportasi 

merupakan suatu hal yang penting dalam suatu sistem, karena tanpa transportasi 

hubungan antar satu tempat dengan tempat yang lain tidak terwujud secara baik. ( 

Bintarto, 1982 ). 

Pada dasarnya manusia melakukan perjalanan tidak mau terikat pada suatu 

jenis kendaraan atau jalan, orang cenderung memilih jarak yang terpendek dengan 

biaya ringan, cepat sampai tujuan dengan aman dan nyaman. Tetapi dengan 

beragamnya pemakai jalan dan tujuan maka pemakai jalan tidak bebas memilih jalan 

dan angkutan la lu lintas yang diinginkan. Untuk mengurangi kepadatan lalu lintas 

kadang ada kriteria jenis kendaraan tertentu pada satu ruas jalan ( Abu Kasan dan 

Delima, 1979 ).   
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Pada kondisi lalu lintas yang bebas, kendaraan yang lebih cepat dapat 

mendahului kandaraan di depanya jika arus lalu lintas dari arah yang berlawanan 

mempunyai jarak yang cukup. Tetapi dengan meningkatnya arus lalu lintas dari arah 

yang berlawanan maka jarak antara dan kesempatan untuk mendahului menjadi 

semakin kecil. Dengan demikian kendaraan yang bercepatan rendah atau kendaraan 

yang berbadan lebar menimbulkan hambatan yang besar bagi pemakai jalan yang 

lainnya. Dengan berkurangnya “ jarak antara “ tersebut akan menyebabkan 

pengemudi mengurangi kecepatan demi keselamatan ( Deey Arief,1987). Jadi secara 

umum kendaraan yang memiliki kecepatan rendah (becak) dan kendaraan yang 

berbadan lebar.( bus, truk) dapat  meninbulkan hambatan besar yang dapat 

mengurangi kelancaran lalu lintas yang akhirna terjadi kemacetan ( Clarkson H. 

Oglesby dan R. Gary Hicks, 1993 ). 

Jarak antar (Headway) ada 2 macam yakni “ Time Headway “ dan “Distance 

Headway”. Time Headway ( waktu antara kendaraan ) adalah waktu yang diperlukan 

antara kendaraan yang satu dengan kendaraan yang lain yang melalui  suatu garis 

tertentu ( Deddy Arief, 1987).Distante Headway  ( jarak antara kendaraan ) adalah 

jarak antara bagian terdepan dari suatu kendaraan dengan bagian terdepan kendaraan 

di belakangnya. Biasanya untuk mengetahui kepadatan lalu lintas ( jumlah kendaraan/ 

km ). Berdasarkan kecepatan yang ditentukan dan jaraak antara yang diijinkan, maka 

kapasitas jalan dapat ditentukan. Di tempaat – tempat yang rawan kemacetan, waktu 

antara dan jarak antara kendaraan semakain kecil, bahkan kemacetan lalu lintas total 

nilai jarak antara kendaraan ( distance headway )mendekati 0 (nol). Jarak antara 

tergantung pada kecepatan, kepadataan tinggi jarak antara kendaraan harus besar. 

Transportasi terjadi sebagai akibat dari perpindahan orang dan barang karena 

aktivitas yang dilakukan  oleh manusia. Lokasi aktivitas yang dilakukan oleh manusia 

akan mempengaruhi intensitas dan pola arus pergerakan ( Dewi satiti  1994 ). 

Menurut Edward K. Morlok ( 1988 ) bahwa salah satu masalah yang paling 

sering dijumpai dalam menejemen lalu lintas adalah tingkat kemacetan yang paling 

tinggi di daerah perdagangan ( Central Businees District / CBD ) kota, Masalah ini 

muncul di seluruh dunia dan diperparah lagi dengan meningkatnya jumlah kendaraan 

bermotor yang sangat tinggi, di karenakaan mudahnya sistem penjualan sebuah 
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kendaraaan. Masalah ini terutama sangat terasa dan mengganggu di daerah 

perdagangan akibat terdapaatnyaa konflik antara arus kendaraan dan kegiatan lainnya 

yang terdiri dari pejalan kaki dalam jumlah yang cukup besar. 

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

adalah jika tingkat pelayanan atau Level of service dari ruas jalan 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. 

            0,20 – 0,44 

                      C Dalam zona ini arus stabil 

pengemudi dibatasi dalam 

memiliki kecepatan.  

            0,45 – 0,69 

                      D Arus tidak stabi, dimana 

hamper semua pengemudi 

dibatasi kecepatannya, 

            0,70 – 0,84 
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volume lalu lintas hamper 

mendekati kapasitas jalan 

tetapi masih dapat 

diterima. 

                     E Volume lalu lintas 

mendekati atau berada 

pada kapasitasnya arus 

tidak stabil dan sering 

berhenti. 

            0,85 – 1,00 

                     F Arus yantg dipaksakan 

akan terjadi kecepatan, 

atau kecepataan 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) sutu ruas jalan adalah perbandingan antara 

volume lalu lintas dan kapasitas jalan tersebut. Tingkat pelayanan merupakan suatu 

konsep yang mengikut sertakan dua buah faktor yang saling bertentangan yakni 

kecepatan rata -  rata ruang dan volume lalu lintas. Jika volume lalu lintas rendah maka 

suatu kendaraan mempunyai kecepatan rata – rata ruang yang tinggi dan sebaliknya jika 

volume lalu lintas tinggi maka suatu kendaraan mempunyai kecepatan rata – rata ruang 

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

mempunyai kecepatan rata – rata ruang yang rendah. 

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 kapadatan lalu lintasnya sehingga volume lalu lintasnya juga rendah maka 

jalan itu belum dimanfaatkan secara optimum. Terjadi tidak dapat disalurkan secara baik 

atau kecepatan rendah. Pemanfaatan secara optimum tersebut juga tergantung pada fungsi 
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jalan, sebagai contoh jalan arteri yang mengutamakan kecepatan tinggi sehingga volume 

lalu lintas perlu dibatasi. 

Pengertian kemacetan lalu lintas menurut Clarkson H. Oglesby dan R. Gary Hicks 

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 cir i – 

ciri, kecepatan lalu lintas tidak stabil, pengemudi membatasi kecepatan, berkurangnya 

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

masih dapat diterima untuk jangka pendek. Maka besar nilai tingkat pelayan berarti 

semakin parah kemacetan lalu lintas dijalan tersebut. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Penulis 2007 

6. Penelitian sebelumnya 

 Ulfyah ( 2003 ), dalam penelitiannya berjudul “Kemacetan Lalu Lintas dan 

Faktor – faktor penyebab terjadinya kemacetan di kecamatan Bumiayu Kabupaten 

Brebes”. Tujuan sdalam penelitian adalah untuk mengetahui letak lokasi penyebab 

terjadinya kemacetan lalu lintas di Bumiayu dan faktor yang dominan. Sedangkan 

dalam penelitian ini dilaksanakan dengan metode metode analisa sekunder yang 

diperoleh dikantor yang ada kaitanya dengan penelitian ini dengan observasi 

dilapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan kemacetan lalu lintas terjadi di pasar 

Bumiayu ( Jalan Diponegoro dengan panjang jalan 300 m ), Kalierang ( Jl. Kalierang 

         Kemacetan lalu lintas 

? Tingkat kemacetan lalu 
lintas 

- tinggi 
- sedang  
- rendah 
- persebaran tingkat 

kemacetan lalu lintas 
 
 

Foktor penyebab kemacetan  
? Pemanfaatan badan jalan. 
- ruas jalan 
- lebar jalan  
? Permasalahan rambu – 

rambu lalu lintas. 
? Persabaran pusat – pusat 

kegiatan. 
- Pasar  
- Pusat – pusat perdagangan  
- Fasilitas sosial ( sekolah, 

kantor, rumah sakit)  
? Volume jumlah kendaraan  
? Perpotongan / pertemuan  

pertemuan ruas jalan 
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dengan panjang jalan 700 m ), dan pasar Jatisawit dengan panjang jalan 400 m. 

Kemacetan maksimum terjadi pada jam sibuk . Faktor – faktor penyebab kemacetan 

lalu lintas tiap – tiap tempat tersebut diatas disebabkan oleh adanya pedagang kaki 

lima dan areal parkir yang menggunakan badan jalan, volume kendaraan tinggi, 

kompleksnya penggunaan lahan, banyaknya pengemudi yang menaikkan dan 

menurunkan penumpang di badan jalan, pengtaturan lalu lintas lemah, jalan sempit, 

jalan sempit, topografi bergelombang, keberadaan pasar yang dekat dengan 

persimpangan. Diantara faktor – faktorpenyebb terjadinya kemacetan, faktor yang 

paling dominant/ paling berpengaruh terhadap kemacetan lalulintas : a). Di Pasar 

Bumiayu adalah ketersediaan prasarana transportasi ( jalan ) yang terbatas ( sebagai 

jalan arteri pr5imer4, kolektor primer, local primer dan local sekunder ) dan pasar 

darurat yang mengunakan trotoar dan badan jalan, terjadi pada jam 10.00 WIB  - 

11.00 WIB ( dengan nilai LOS 1,14 – 1,36) Di Kalierang adalah adanya pedagang 

kaki lima ( PKL ) yang menggunakan trotoar dan  jalan yang terbatas, terjadi pada 

jam 10.00 WIB – 11.00 WIB,( dengan nilai LOS 1,13- 1,33).c). Di pasar Jatasawit 

adalah adanya pasar tradisional yang mengunakan trotoar dan badan jalan, terjadi 

pada jam 07.00 WIB – 08.00 WIB, ( dengan nilai LOS 0,67 – 0,75). 

           Nila Sofiana ( 2003 ) dalam penelitian bertujuan “ Kemacetan kota Semarang 

dan faktor – faktor yang Mempengaruhinya“, bertujuan untuk mengetahui tingkat 

kemacetan lalu lintas yang terjadi dikota Semarang, untuk mengetahui faktor – faktor 

yang paling berpengaruh terhadap kemacetan lalu lintas pada tiap lokasi kemacetan di 

kota Semarang . Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitin 

survey lapangan ( untuk pengumpulan data ) dan metode penelitian sample kuota. 

Metode Analisa Data ( metode statuistik sdan metode observasi ). Analisa data 

sekunder yang diperoleh dari berbagai instansi, seperti dinas lalu lintas Angkutan 

jalan raya ( DDLAJR ), BPN, BAPPEDA, BPS, dan pemerintah daerah ( Pemda Kota 

Semarang ) setempat. Dari data tersebut kemudian di analisa dari berbagai segi sesuai 

dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tempat – 

tempat yang rawan kemacetan lalu lintas di kota Semarang adalah di jalan Iman 

Bonjol jalan  Sriwijaya Jalan Gajah Mada dan jalan Diponegoro. 
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            Penyebab kemacetan lalu lintas di kota Semarang lebih disebabkan oleh letak 

jalan yang strategis dimana jalan tersebut menghubungkan tempat – tempat yang 

menjadi pusat – pusat pertumbuhan seperti simpang lima, Monumen tugu, Pelabuhan 

tanjung emas dan terminal terboyo yang mengakibatkan di sepanjang jalan tersebut 

banyak tumbuh pusat – pusat pelayanan ekonomi seperti pusat perbelanjaan dan 

perkotaan. 

  

7. Hipotesa  

1. Tempat – tempat yang rawan kemacetan lalu lintas adaalah tempat – tempat pusat 

kegiatan dan tempat – tempat titik simpul 

2. Faktor yang paling berpengaruh yaitu Semakin banyak aktivitas manusia di badan 

jalan maka kemacetan lalu lintas semakin padat.  

 

8. Metode penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survey. 

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. Langkah – 

langkah yang diambil dalam penelitian ini meliputi :  

1. Pemilihan daerah 

Pemilihan daerah dilakukan secara purposive, yaitu pemilihan berdasarkan 

pertimbanagan  - pertimbanagan tertentu ( Masri Singarimbun dan Sofian Effendi  

1985 ). Penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di Kotamadya Surakarta. 

Pertimbangan pemilihan daerah adalah : 

a. Kotamadya Surakarta sebagian besar jalan sudah beraspal sehingga 

aksebilitasnya cukup tinggi dalam mencukupi mobilitas penduduk. 

b. Kota Surakarta berada pada jalur transportasi yang strategis pertemuaan jalur 

perbatasabn antar kota dan sangat padat lalu lintasnya. 
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2. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data  

Pada dasarnya penelitian ini menggunakan metode analisa data sekunder 

dan survey. Data dikumpulkan melalu survey instansional dan survey di lapangan. 

Survei instansional bertujuan untuk mengumpulkan data – data sekunder, 

sedangkan survei di lapangan dilakukan observasi untuk memperoleh masukan 

mengenai hal – hal yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. 

Instansi –instansi terkait dan jenis data Sekunder yang akan dikumpulkan 

adalah sebagaimana tersebut dibawah ini : 

1. Dinas Lalu lintas Angkutan Jalan Raya ( DLLAJR ) 

a. Data rute angkutan  

b. Data panjang jalan jalan dan lebar jalan  

c. Data karakteristik tingkat pelayanan  

2. Dinas Tata kota  

a. Data Kependudukan 

b. Data penggunaan lahan  

c. peta pelayanan sosial ekonomi  

3. Polisi Lalu lintas  

a. Data jumlah kendaraan  

b. Data kecelakaan lalu lintas 

4. Dinas Pekerjaan Umum ( BPS ) 

a. Data jenis jalan  

b. Peta kelas jalan  

             Observasi Primer dilakukan untuk mengetahui kondisi permasalahan lalu 

lintas antara lain : 

1. Menentukan titik ruas jalan yang diamati. 

2. Menghitung kepadatan lalu lintas ( volume kendaraan ). 

3. Menghitung kecepatan rata – rata arus luas jalan.  

 

 3. Analisa Data  

             Tujuan dari analisa data adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan ( Masri Singaribun dan Sofan Efendi, 
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1982 ). Dlam analisa data faktor – faktor penyebab terjadinya kenacetan lalu lintas 

digunakan Klasifikasi Tingkat Kemacetan  

Klasifikasi Tingkat Kemacetan =Nilai Los Tertinggi – nilai LOS Terendah 

                                                                     Jumlah Klas Interval 

Untuk mengetahui tingkat kemacetan lalu lintas mengetahui tingkat 

pelayanan atau level of service suatu ruas jalan. Untuk menghitung tingkat 

pelayanan atau level of service suatu ruas jalan, jumlah dari setiap jenis kendaraan 

dikalikan dengan Ekuifalen Satuan mobil Penumpang atau ESMP dari masing – 

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

Selanjutnya volume lalu lintas dalam satuan mobil Penumpang ( SMP ) dibagi 

dengan kapasitas jalan akan diperoleh tingkat pelayanan dari suatu jalan. 

                               Tabel 1.3. 

 Standart Nilai ekuivalen Satuan Mobil Penuumpang ( ESMP ) 

Jenis Kendaraan ( ESMP ) 

Sepeda 

motor 

Sedan/Jeep 

Pcip/sttion 

Bus 

sedang 

Bus 

besar 

 

Truk 

Ringan 

 

Truk 

sedang 

Truk 

besar 

Sepeda Becak 

 

Dokar 

 

 

 

                             

Waktu 

 

 

 

 

0,33 

 

1 

 

1,8 

 

2 

                     

    1 

 

1,5 

 

2,5 

 

0,8 

 

0,8 

 

0,8 

 

 

Total 

 

 

 

 

SMP 

 

 

 

 

LOS 

 

              

Sumber : Hariyanto 1988 

 

Semakin besar tingkat pelayanan suatu jalan berarti kemacetan lalu lintas 

semakin parah, karena volume lalu lintas telah mendekati kapasitas jalan. 

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

arah. 
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Table 1.4. 

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-lajur tak-terbagi C=(2900)x90,87)x(1,00)x(0,77)x(0,86) 1.670,7306 (smpjam) 

untuk total perjalur. 

Emapt – lajur terbagi  

Atau jalan satu arah  

C=(1650)x(0,92)x(1,00)x(0,95)x(0,86) 1.348,05 (smpjam)untuk 

per jalur 

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 jalur lalu lintas  

? FCsp : Faktor penyesuaian pemisahan arah 

? FCsf : Faktor penyesuaian hambatan samping 

? FCcs : Faktor penyesuaian ukuran kota  

Tabel 1.5 

Kapasitas Dasar Jalan Perkotaan 

Tipe jalan Kapasitas jalan 

(smp/jam) 

Catatan 

Empat-lajur terbagi 

atau jalan satu-arah 

Empat- lajur tak-terbagi 

Dua-jalaur tak-terbagi 

1.650 

 

1500 

2900 

Per lajur 

 

Per lajur 

Total dua arah 

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI),1997 
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Tabel 1.6 

Faktor Penyesuaian Kapasitas Untuk Lebar Jalaur Lalu Lintas (FCw) 

Tipe jalan Lebar jalan lalu- lintas 

efektif (Wc) 

FCw 

Empat- lajur terbagi atau 

jalan satu-arah 

Per lajur 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

400 

 

0,92 

0,96 

1,00 

1,04 

1,08 

Empat- lajur tak-terbagi Perlajur 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

 

0,91 

0,95 

1,00 

1,05 

1,09 

Dua-lajur 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 
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Tabel 1.7. 

Faktor Penyesuaian Kapasitas Untuk Pemisahan Arah 

Pemisahan 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- lajur 42 1,00 0,985 0,97 0,955 0,94 

Sumber : Manual Kapasitas jalan Indonesia (MKJI),1997 

 

Berikut ini adalah contoh menentukan tingkat pelayanan suatu jalan dan 

sumbangan jenis kendaraan terhadap kemacetan lalu lintas. 

 

Tabel 1.8. 

Contoh Menentukan Tingkat Pelayanan ( LOS ) di Suatu Ruas Jalan 

No Jenis kendaraan  

          ( 1 ) 

        Jumlah  

      kendaraan 

             ( 2 )  

   ESMP 

    ( 3 ) 

         SMP 

( 4 ) = ( 2 ) x ( 3 ) 

1 

2 

3 

4        

Sedan 

Bus   

Truck 

Sepeda motor 

         100 

         75 

         60 

         200 

       1 

       1 

    1, 75 

    0,4 

          100 

          150 

          105 

          80 

 

 Jumlah volume 

lalu lintas  

            435 

Sumber : Hasil perhitungan 

Sumber : Hasil penelitian 

Volume lalu lintas per jam  = 435 SMP 

Lebar jalan 5 m, Kapasitas  praktis  = 800 SMP/ jam 

Tingkat pelayanan ( LOS )  = ( 435/800 ) = 0,54 
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4. Batasan operasional 

1. Transportasi : dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau proses atau sesuatu 

yamng sedang ditransportasikan atau dipindahkan dari suatu tempat ketempat 

yang lain ( Carl F . Mayer dan David W. Gibson, 1984 ). 

2. Lalu lintas : adalah gerakan perpindahan semua barang atau makhluk melalui 

suatu jalur jalan ter5tentu ( Carl F. Mayer dan David W. Gibson, 1984 ). 

3. Volume lalu lintas : jumlah kendaraan yang melalui satu garis melintang 

dijalan tertentu per satuan waktu ( Ofyar Z. Tamin, 1997 ) 

4. Kepadatan lalu lintas atau kerapatan lalu lintas : juymlah kendaraan per satuan 

panjang jalan tertentu ( Clarkson H. Oglesby dan R., Gary Hicks, 1993 ). 

5. Akses ( Access ) : jalan kecil dari dan ke permukiman penggunaan lahan 

tertentu ( Deddy Arief, 1987 ). 

6. kemacetan lalu lintas : terjadi jika tingkat pelayanan atau level of service ( 

LOS ) suatu jalan termasuk kelas D, E , F atau nilainya lebih dari 0,7 ( 

Clarkson H. Oglesby dan R. Gary Hikcks, 1993 ) 

7. Jalan : suatu ruang dimana gerakan transportasi dapat terjadi ( Anthony J. 

Catanese dan James C. Snyder, 1986 ). 

8. Lebar jalan : lebar badan jalan ( aspal ) yang praktis dapat dilalui, tidak 

termasuk tempat parkir atau tempat lainnya di tepi jalan. 

9. Pusat kegiatan kota : suatu daerah simpul jasa distribusi sebagai akibaat 

terkonsentrasi kegiatan usaha bidang ekonomi, sosial, budayaa dan politik 

disertai permukiman manusia yang membentuk kehidupan kota ( DPU ) 

10. Jaringan jalan : suatu rangkaian jalan beserta fasilitasnya yang membentuk 

suatu pola tertentu ( DPU, 1979 ). 

11. Tingkat pelayanan ( level of service ) : ukuran yang digunakan sebagai 

pengaruh yang membatasi akibat perbandingan antara volume lalu lintas dan 

kapasitas jalan. ( Clarkson H. Oglesby dan R. Gary Hicks, 1993 ) 

12. Kecepatan rata-rata ruang : jarak tempuh kendaraan persatuan waktu ( morlok, 

1985 )  

13. kecepatan sesaat : kecepatan kendaraan pada satu titik tertentu ( Moerlok, 

1985 ) 
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14. Kapasitas jalan : jumlah kendaraan maksimum yang memiliki kemungkinan 

yang cukup untuk melewati ruas jalan tersebut ( dalam satu atau dua arah ) 

dalam periode waktu tertentu dan dibawah kondisi jalan dan lalu lintas umum 

( Aan henaro, 1985 ) 

15. Pelayanan jasa transportasi atau pelayanan angkutan umum : suatu sistem 

pelayanan kepada masyarakat luas yang disediakan melalui sarana transportasi 

umum.  

16. Sarana : segala sesuatu yang dapat dipakai nsebagai alat dalam mencapai 

maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Cara di sini mengacu pada angkutan 

umum seperti bus, truk dan sebagai alt angkutan dalam mengatur barang,jasa 

dan orang. 

 

 


