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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Arus lalulintas dapat dikelompokkan menjadi 4 tipe didasarkan pada tipe 

zona yaitu, pergerakan eksternal-eksternal (through traffic), internal-eksternal atau 

sebaliknya, internal-internal dan intrazona. Pergerakan eksteral-eksternal 

merupakan pergerakan yang mempunyai asal dan tujuan di luar wilayah kajian. 

Pergerakan internal-eksternal atau sebaliknya merupakan pergerakan yang 

mempunyai asal tujuan pergerakan dari dalam wilayah kajian menuju luar wilayah 

atau sebaliknya. Pergerakan internal-internal merupakan pergerakan yang 

mempunyai asal tujuan di dalam zona di daerah kajian. Sedangkan pergerakan 

intrazona merupakan pergerakan di daerah kajian dengan tempat asal sama 

dengan tempat tujuan. 

Kota  Surakarta  merupakan  salah  satu  kota  besar  di  Propinsi  Jawa 

Tengah dan  menjadi  daerah penghubung bagi kawasan hinterland-nya yang  

meliputi Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen dan Klaten. Kota Surakarta 

mempunyai jalan kota sepanjang 493,800 km, jalan Provinsi sepanjang 16,33 km 

dan jalan Nasional sepanjang 13,15 km. Batas-batas administrasi kota Surakarta 

adalah (BPS Surakarta, 2011):  

1) Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, 

2) Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, 

3) Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo, dan 

4) Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Boyolali. 
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Jl. Ir. Soekarno merupakan perbatasan Kota Surakarta dengan Kabupaten 

Sukoharjo yang setiap hari dilewati berbagai jenis kendaraan bermotor. Jalan ini 

dilewati kendaraan trayaek dari daerah Sukoharjo, Wonogiri dan Pacitan.  

 Penelitian ini hanya akan membahas tentang pergerakan eksternal-

ekternal atau arus lalulintas menerus (through traffic). Pergerakan ini akan 

menjadi beban tambah bagi sistem jaringan dalam kota. Oleh karena itu perlu 

antisipasi awal untuk menghindari/membatasi jenis jaringan ini. Salah satu usaha 

yang dapat dilakukan adalah dengan mengalihkan pergerakan ini melalui jalan 

lingkar. 

Terkait dengan belum adanya Jalan Lingkar Selatan Kota Surakarta, 

maka penelitian arus lalulintas menerus (through traffic) dari arah Tenggara 

Surakarta ini perlu dilakukan. Selain itu, pemilihan lokasi ini juga dikarenakan 

adanya penelitian dari arah Barat Kota Surakarta dan sudah tersedianya  jalan 

lingkar Utara Kota Surakarta. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan dapat dibuat 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1) Berapa volume lalulintas dari arah Tenggara Kota Surakarta dan bagaimana 

komposisinya? 

2) Bagaimana pola pergerakan asal tujuan dari arah Tenggara Kota Surakarta? 

3) Berapa prosentase kendaraan yang melakukan pergerakan menerus dan 

pergerakan eksternal-internal? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1) Mengetahui volume dan komposisi lalulintas dari arah Tenggara Kota 

Surakarta. 

2) Mengetahui pola pergerakan asal tujuan dari arah Tenggara Kota Surakarta. 

3) Mengetahui prosentase kendaraan yang melakukan pegerakan menerus dan 

pergerakan ekternal-internal. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

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

Kota Surakarta dari arah Tenggara. 

2) Data hasil studi diharapkan berguna untuk perencanaan transportasi Kota 

Surakarta. 

3) Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan masalah through traffic.  

E. Batasan Masalah 

Agar dalam penelitian ini terarah maka penulis memberiakan batasan 

sebagai berikut: 

1) Tempat penelitian arus lalulintas berada di ruas jalan Ir. Soekarno Solo Baru 

Sukoharjo. 

2) Survai arus dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 

sedangkan survai asal tujuan dilaksanakan hari Minggu tanggal 24 Agustus 

2014. 
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3) Metode penelitian asal tujuan perjalanan mengunakan road side interview di 

traffic light Solo Baru. 

4) Pengambilan data dilakukan interview secara random untuk sejumlah sampel 

kendaraan yang melintas. 

5) Alternatif rute yang dilewati hanya diprediksi untuk rute kendaraan berat 

(HV).  


