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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kota  Surakarta  merupakan  salah  satu  kota  besar yang ada  di  Propinsi  

Jawa Tengah. Secara geografis kota ini terletak pada jalur yang strategis, yaitu 

pertemuan jalur dari Semarang, Yogyakarta, menuju Karanganyar, Sragen dan 

kota lain sekitarnya. Karena letaknya yang strategis maka menjadikan Surakarta 

sebagai kota yang berpotensi untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi, sosial 

dan budaya. Perkembangan ini menawarkan berbagai kesempatan bagi berbagai 

pihak untuk menetap di kota sehingga menyebabkan peningkatan jumlah 

penduduk. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka secara tidak langsung 

berdampak pada meningkatkan laju pertumbuhan kendaraan dengan laju 

pertumbuhan jalan, sehingga kapasitas jalan tidak sesuai dengan rencana serta 

mengakibatkan kemacetan dan keterlambatan pergerakan kendaraan. 

Ruas Jl. Ahmad Yani Kartosura merupakan jalan utama yang 

menghubungkan kota Surakarta dengan Karanganyar, Sukoharjo, Sragen dan kota 

lain sekitar Surakarta. Setiap hari dilewati berbagai jenis kendaraan bermotor yang 

memasuki Kota Surakarta dengan tujuan kota lain (through traffic) maupun 

dengan tujuan Kota Surakarta. Tempat asal pergerakannya dari Semarang dan 

Yogyakarta dengan tujuan Surakarta, Karanganyar, Sragen dan kota lain. Dengan 

tujuan pergerakan untuk bekerja, sekolah, mendistribusikan barang, kegiatan 

bisnis, dan sebagainya. 
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Pergerakan lalulintas eksternal-eksternal, di dalam lalulintas transportasi 

dikenal sebagai lalulintas menerus (through traffic), merupakan pergerakan 

lalulintas yang mempunyai asal dan tujuan diluar wilayah dapat dikatakan hanya 

melintasi wilayah kajian. Menurut Miro (2005), through traffic merupakan 

pergerakan lalulintas yang mempunyai tempat asal dan tujuan diluar wilayah studi 

dan melewati wilayah studi (tidak menuju dan tidak berasal dari wilayah studi). 

Pergerakan lalulintas ini akan menjadi beban tambah bagi sistem jaringan dalam 

kota, yang biasanya untuk daerah perkotaan terbatasnya kapasitas jaringan 

menjadi masalah utama.  

Di lapangan, semua jenis kendaraan mungkin melakukan pergerakan 

menerus (through traffic) tetapi studi ini hanya meninjau kendaraan angkutan 

barang saja. Hal ini karena pola pergerakan dan rute perjalanan kendaraan 

angkutan barang  mudah dikendalikan. Selain itu, angkutan barang diharapkan 

tidak membebani lalulintas di dalam kota. Kemungkinan hal yang akan terjadi 

dalam pergerakan menerus akan berhenti sementara di kota Surakarta, 

kemudian akan melanjutkan perjalanan lagi. Mengalihkan pergerakan ini 

melalui jalan lingkar adalah salah satu cara untuk mengatasinya. Untuk meneliti 

arus lalulintas menerus (through traffic) dari arah Barat Kota Surakarta agar 

dapat menjelaskan permasalahan yang terjadi pada jaringan pergerakan arus 

lalulintas menerus di kota Surakarta dari arah Barat. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dibuat suatu 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Berapa volume lalulintas dari arah barat Kota Surakarta? 

2. Berapa prosentase angkutan barang yang melalui ruas jalan tersebut? 

3. Bagaimana pola pergerakan asal tujuan angkutan barang dari arah barat 

Kota Surakarta? 

4. Bagaimana pemilihan rute perjalanan yang dilewati kendaraan dengan 

pergerakan menerus dari arah barat Kota Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui volume lalulintas dari arah barat Kota Surakarta. 

2. Mengetahui prosentase angkutan barang yang melalui ruas jalan tersebut. 

3. Mengetahui tempat asal dan tujuan angkutan barang yang melakukan 

pergerakan menerus dari arah barat Kota Surakarta. 

4. Mengetahui rute perjalanan yang dilewati kendaraan yang melakukan 

pergerakan menerus dari arah barat Kota Surakarta. 

D. Batasan Masalah 

Agar dalam penelitian ini terarah maka penulis memberikan batasan : 

1. Lokasi studi dilaksanakan pada ruas jalan arteri primer yaitu ruas jalan arteri 

dalam kota yaitu Jl. Ahmad Yani Kartosura, tepatnya lokasi 1 di Simpang 

Empat Bersinyal Kartosura dan lokasi 2 di Simpang Empat Gandean 

Kartosura. 
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2. Penelitian dilaksanakan pada hari Minggu, 10 Agustus 2014 pada jam 06.00-

18.00 WIB. Untuk survai volume lalulintas dan Minggu, 31 Agustus 2014 

pada jam 08.45-11.45 WIB. Untuk  survai asal tujuan. Hari Minggu untuk 

mewakili hari tidak biasa (ada aktifitas yang bekerja dan libur). 

3. Jenis kendaraan angkutan barang untuk mengetahui asal tujuan yang akan 

dikaji dalam studi ini adalah pick up, truk ringan, truk sedang dan truk besar. 

4. Data asal tujuan kendaraan dihitung berdasarkan sampel dari jumlah populasi 

arus lalulintas. 

5. Jumlah arus lalulintas yang dihitung meliputi:  

HV 1 (penumpang), HV 2 (angkutan barang) 

LV 1 (penumpang), LV 2 (angkutan barang) dan MC 

6. Survai asal tujuan (Origin Destination Survey) yang dilakukan adalah dengan 

metode Road Side Interview. 

E. Manfaat Penelitian 

Secara umum manfaat penelitian adalah untuk menjawab masalah yang di 

sajikan. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi tentang arus lalulintas menerus (through traffic) di Kota 

Surakarta dari arah barat kepada pemerintah atau instansi terkait, sehingga 

dapat mengoptimalkan arus lalu lintas menerus. 

2. Hasil studi kasus ini diharapakan menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, 

pengenalan dan pengamatan di  bidang transportasi. 

3. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 


