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BAB I

PENDAHALUAN

1.1 Latar Belakang

Geografi mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di permukaan bumi,

baik yang bersifat fisik maupun yang berkaitan kehidupan makhluk hidup beserta

permasalahannya melalui pendekatan ruang, lingkungan, dan regional untuk

kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan (Bintarto, 1981:11).

Geografi sendiri memiliki berbagai macam cabang ilmu, dan salah satu cabang

ilmu geografi adalah geografi transportasi. Geografi transportasi yaitu diskripsi

yang menyeluruh antara aspek manusia dan aspek alat baik dari tenaga maupun

dari lingkungan sekitar seperti alat transportasi memakai tenaga hewan.

Fokus kajian dari Geografi Transportasi adalah interelasi, interaksi dan integrasi

antara aspek alam dan manusia dalam suatu ruang tertentu.

Transportasi secara umum dapat diartikan sebagai usaha pemindahan atau

penggerakan orang atau barang dari suatu lokasi, yang disebut lokasi asal, ke

lokasi lain, yang biasa disebut lokasi tujuan, untuk keperluan tertentu dengan

mempergunakan alat tertentu pula. Dari pengertian tersebut transportasi

mempunyai beberapa dimensi seperti: Lokasi (asal dan tujuan), Alat (teknologi),

dan keperluan tertentu di lokasi tujuan seperti ekonomi, sosial dan lain-lain. Kalau

salah satu dari ketiga dimensi tersebut terlepas atau tidak ada, hal demikian tidak

dapat disebut transportasi. (Fidel Miro, 2012:1-2).

Sarana transportasi jalan memiliki arti sangat penting bagi suatu wilayah,

baik bagi masyarakat maupun bagi kepentingan pembangunan wilayah melalui
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sarana transportasi, interaksi antar wilayah dapat berlangsung dengan baik,

mobilitas barang dan jasa pun dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang

tidak dapat tercukupi oleh daerah itu sendiri. Perkembangan transportasi suatu

wilayah mencerminkan perkembangan wilayah yang bersangkutan.

Lalu Lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam

mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya

memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem

transportasi nasional, Lalu lintas dan angkutan jalan harus   dikembangkan

potensi   dan   perannya   untuk   mewujudkan keamanan, kesejahteraan,

ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam  rangka  mendukung

pembangunan  ekonomi  dan  pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara (UU No. 22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Pola arus lalu lintas yang terbentuk pada suatu jaringan tergantung pada

biaya, waktu perjalanan, kendali, tata letak geometris dan asumsi-asumsi

pengemudi, sifat-sifat, persepsi dan keyakinan (Hobbs, F.D. 1995). Untuk

menentukan kenyamanan perjalanan, kebingisingan biasanya akselarasi  menjadi

tolak ukur. Kemacetan lalu lintas sering terjadi  di daerah perkotaan apalagi di

negara berkembang seperti di Indonesia.

Kemacetan sangat menggangu kegiatan aktivitas sehari - hari seperti

bekerja, sekolah dan belanja. Kemacetan lalu lintas terjadi karena ruas jalan

tersebut sudah mulai tidak mampu menerima atau melewatkan arus kendaraan.
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Kemacetan dapat terjadi kerena pengaruh hambatan / gangguan samping yang

tinggi, sehingga mengakibatkan penyempitan ruas jalan, seperti parkir di badan

jalan, berjualan di trotoar dan badan jalan, pangkalan angkot dan pedestrian.

Selain itu, kemacetan juga terjadi akibat manajemen persimpangan yang kurang

tepat, ditambah lagi banyaknya sarana ekonomi, pendidikan ataupun perkantoran

yang ada di jalan tersebut.

Terjadinya kemacetan lalu - lintas menimbulkan dampak kerugian materi,

diantaranya, pemborosan BBM, penambahan waktu perjalanan, stress dan dapat

menyebabkan polusi udara maupun polusi suara yang dapat menyababkan

semakin bertambah panasnya suhu bumi kita ini atau dalam istilah kerenanya

disebut Global Warming. Bebarapa cara yang ditempuh untuk meminimalkan

terjadinya kemacetan lalu-lintas diantaranya dengan cara pencapaian efisiensi dan

efektifitas sistem transportasi yakni berupa pengaturan lampu lalu-lintas (trafic

management) yang tepat dan sesuai, seperti pengadaan jalur alternative seperti

pembuatan jalur lingkar sehingga mengalihkan sebagian kendaraan agar tidak

melewati kota, pengaturan lokasi parkir, fasilitas penyebarangan jalan, seting

lampu persimpangan, penentuan arah (one or two ways) lalu lintas, pengaturan

jalur angkutan umum dan tempat pemberhentian bus serta pengadaan fasilitas-

fasilitas lain penunjang lancarnya arus lalu lintas.

Kabupaten Pati sebagian besar transportasi melalui jalan merupakan moda

transportasi paling banyak digunakan. Kabupaten Pati dihadapkan pada berbagai

masalah transportasi berupa kemacetan, kesemwrawutan, kecelakaan lalu lintas

yang mengindikasikan kurangnya unjuk kerja pada beberapa ruas jalan tertentu
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terutama pada Kecamatan Pati sebagai ibu kota Kabupaten. Tingkat permasalahan

yang dihadapi dalam bidang transportasi terutama di wilayah Kecamatan Pati di

Kabupaten Pati tidak lepas dari pesatnya tingkat pertumbuhan ekonomi di wilayah

Kabupaten Pati.

Kecamatan Pati merupakan kawasan yang padat lalu lintasnya karena

kawasan ini merupakan pusat kegiatan di Kabupaten Pati. Jalan-jalan di

Kecamatan Pati pada ruas – ruas tertentu merupakan jalan yang rawan akan

kemacetan, maka dibutuhkan pengalihan jalur transportasi untuk mengurangi

kepadatan kendaraan yang melintasi Kecamatan Pati yang merupakan pusat

pemerintahan di Kabupaten Pati.

Berdasarkan studi yang disusun oleh Kimpraswil ( 2002 ) dan perhitungan

arus lalu lintas 2002 dan 2004 ditemukan bahwa kapasitas jalan arteri Pati mulai

menunjukan batas kritis, di mana kecepatan dan waktu tempuh sudah jauh dari

yang diharapkan sebagai jalur arteri. Pada jalur jalan ini terdapat banyak

persimpangan sebidang dengan jalan local dan hampir secara keseluruhan dari

panjang jalur jalan ini dilewati oleh berbagai jenis kendaraan, diantaranya seperti

kendaraan pengangkut barang jarak antar kota, kendaraan bus umum antar kota,

bercampur dengan angkutan umum antar kota, kendaraan umum roda dua dan

roda empat yang masing-masing berjalan dengan beragam jenis kecepatan. Aspek

lain yang akan timbul adalah meningkatnya angka kecelakaan. Pemerintah

Kabupaten Pati sepakat untuk merencanakan pembangunan jalan baru/jalan

lingkar agar dapat mengurangi kepadatan lalu lintas di dalam kota sepanjang

koridor tersebut diatas. ( Penyusunan AMDAL Jalan Lingkar Pati, 2004 )
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Data tersebut diperkuat dengan survey yang dilakukan peneliti pada tahun

2012 di 3 jalan utama Pati. Berikut adalah Tabel 1.1 kelas Los di 3 jalan yang

mengalami kemacetan di Kecamatan Pati.

Tabel 1.1 Level of Service (LOS) Tahun 2012

No Lokasi
Lebar
Jalan

Waktu Nilai SMP Jenis Kendaraan Σ
SMP

LOS
Kelas
LOSKemacetan Becak Bus Mobil Sepeda

Sepeda
Motor

Truk

1
Jln

Ronggowarsito
10 meter

06.01 - 07.00
72,8 140,8 243,0 221,0 789,6 482,8 1950,0 1,10 F

07.01 - 08.00
42,0 206,8 326,8 33,8 831,6 443,7 1883,9 0,98 E

13.01 - 14.00
36,4 125,4 351,0 192,4 771,0 418,2 1894,4 0,99 E

14.01 - 15.00
64,4 127,6 369,0 111,8 640,8 430,1 1743,7 0,91 E

2
Jln Kol.

Sunandar
10 meter

06.01 - 07.00
378,0 343,2 694,0 374,4 747,0 581,4 3118,0 1,07 F

07.01 - 08.00
246,4 211,2 531,0 193,7 855,0 647,7 2685,0 0,92 E

13.01 - 14.00
229,6 173,8 779,0 215,8 889,8 586,5 2874,5 0,99 E

14.01 - 15.00
117,6 134,2 806,0 115,7 1014,6 518,5 2706,6 0,93 E

3
Jln Dr.
Susanto

9 meter

06.01 - 07.00
165,2 233,2 497 286 1512,6 258,4 2952,4 1,11 F

07.01 - 08.00
176,4 222,2 408 88,4 1574,4 214,2 2683,6 1,01 F

13.01 - 14.00
179,2 189,2 279 287,3 1323 275,4 2533,1 0,96 E

14.01 - 15.00
89,6 160,6 531 136,5 1689,6 334,9 2942,2 1,11 F

Sumber: Survei lapangan

Pembuatan jalan lingkar selatan yang baru saja dibuka diharapkan mampu

mengurangi kepadatan kendaraan yang ada di Kecamatan Pati ini. Berdasarkan

dari uraian latar belakang di atas maka penulis akan melakukan kajian penelitian

skripsi dengan judul “ANALISIS DAMPAK PEMBANGUNAN JALAN

LINGKAR SELATAN TEHADAP TINGKAT KEMACETAN DI

KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI”
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1.2 Rumusan Masalah

Pada tahun 2012, sebelum jalan lingkar selatan dibuka, beberapa ruas

jalan kecamatan Pati memiliki tingkat pelayanan jalan / Level of Service

>1 seperti yang terlihat dalam Tabel 1.1.

Dengan dibukanya jalan lingkar selatan, apakah jalan lingkar selatan

dapat mengurangi kepadatan kendaraan yang ada di Kecamatan Pati ini?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui variasi tingkat kemacetan pada ruas jalan Jln Ronggowarsito ,

Jln Kol. Sunandar, Jln Dr. Susanto, dan Jalan Lingkar Selatan Pati dengan

menggunakan tingkat pelayanan (level of services) yang terjadi di

Kecamatan Pati sebelum dan sesudah adanya jalan lingkar selatan Pati.

2. Mengetahui faktor-faktor yang berasosiasi dengan tingkat kemacetan di

Kecamatan Pati.

1.4 Kegunaan Penelitian

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 Pati

1.5 Tinjauan Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

1.5.1 Kemacetan

1. Pengertian

Kemacetan ditinjau dari tingkat pelayanan jalan (level of services),

yaitu pada kondisi lalu lintas mulai tidak stabil, kecepatan operasi menurun

relatif cepat akibat hambatan yang timbul dan kebebasan bergerak relatif kecil.

Pada kondisi ini nisbah volume-kapasitas lebih besar atau sama dengan 0,80 (

V/ C > 0,80 ). Jika tingkat pelayanan sudah mencapai E, aliran lalulintas
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menjadi tidak stabil sehingga terjadilah tundaan berat yang disebut dengan

kemacetan lalulintas (Tamin dan Nahdalina, 1998).

Kemacetan adalah turunnya tingkat kelancaran arus lalulintas pada

jalan yang ada, dan sangat mempengaruhi para pelaku perjalanan, baik yang

menggunakan angkutan umum maupun angkutan pribadi, hal ini berdampak

pada ketidaknyamanan serta menambah waktu perjalanan bagi pelaku

perjalan.

2. Tingkat Pelayanan (Level Of Service)

Tingkat pelayanan (level of service) suatu ruas jalan adalah

perbandingan antara volume lalu lintas dan kapasitas jalan tersebut. Pada

kecepatan tinggi, volume lalu lintas pasti rendah, sebaliknya pada volume

tinggi, kecepatan akan menurun.

Pada saat volume lalu lintas mencapai titik balik, titik tersebut

merupakan kapasitas atau volume maksimum jalan. Tetapi jika arus lalu lintas

beroperasi pada kapasitas jalan tersebut, maka setiap gangguan kecil terhadap

arus lalu lintas akan mempunyai pengaruh yang besar, atau kondisi arus lalu

lintas cepat menjadi tidak stabil. Kapasitas jalan dipengaruhi oleh lebar jalan

dan sistem jalan satu arah atau dua arah (Dedy Arief, 1987:17). Untuk lebih

jelas mengetahui karakteristik tingkat pelayanan ruas jalan dapat dilihat pada

tabel 1.1

Cara menghitung tingkat pelayanan (level of service) suatu ruas jalan

dengan menggunakan rumus ;
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Sumber : DLLAJR, 1995

Keterangan : LOS = Tingkat pelayanan

v = Volume lalu lintas perjam (ESMP)

c = Kapasitas praktis jalan (SMP)

Berdasarkan rumus diatas, tingkat pelayanan ruas jalan (LOS) dapat

diketahui dengan menghitung jumlah kendaraan yang melalui satu garis

melintang disuatu ruas jalan per satuan waktu (jam) dibagi dengan

kapasitas atau daya tampung jalan (Hariyanto, 2003)

Nilai kapasitas praktis ruang jalan dihitung berdasarkan Satuan

Mobil Penumpang (SMP) yang merupakan satuan jumlah kendaraan yang

mampu menampung volume jalan tiap jam dapat dilihat pada Tabel 1.2

Tabel 1.2 Nilai Ekuivalen Satuan Mobil Penumpang (ESMP) Tiap Jenis
Kendaraan

Jenis Kendaraan Nilai ESMP
Sedan (jeep,pick up, combi, mini bus) 1
Bis (Bis besar, bis dobel gardan dan tunggal gardan) 2
Truk (Truk besar, truk dobel gardan dan tunggal gardan) 1,75
Sepeda Motor 0,4
Sepeda 0,75
Becak 1,5

Sumber : DLLAJR, 1995

Tabel 1.3 Kapasitas Praktis Ruang Jalan (Dalam SMP)
Lebar Jalan (m) Dua Arah Satu Arah

5 800 800
6 1000 1200
7 1400 1600
8 1750 2000
9 2100 2400
10 2500 2750
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Tabel 1.4. Karakteristik Tingkat Level of Service (LOS)

Kelas
Tingkat

Pelayanan
Karakteristik Lalu lintas

A 0.0 – 0.19

Kondisi arus bebas dengan kecepatan tinggi,
volume lalu lintas rendah. Pengemudi bebas
memilih kecepatan yang diinginkan (tanpa
hambatan)

B 0.2 – 0.44
Arus stabil, pengemudi memiliki kebebasan untuk
beralih jalur

C 0.45 – 0.69
Arus stabil, pengemudi dibatasi dalam memilih
kecepatannya

D 0.70 – 0.84
Arus tidak stabil, hampir semua pengemudi dibatasi
kecepatannya. Volume lalu lintas mendekati
kapasitas jalan tetapi masih dapat diterima

E 0.85 – 1.0
Arus tidak stabil, sering berhenti. Volume lalulintas
mendekati atau berada pada kapasitas jalan

F >1
Arus lalu lintas macet, atau kecepatan sangat rendah
atau merayap, antrian kendaraan panjang

Sumber : DLLAJR, 1987

3. Faktor-faktor penyebab kemacetan

Kemacetan lalu lintas terjadi karena beberapa faktor, seperti banyak

pengguna jalan yang tidak tertib, pemakai jalan melawan arus, kurangnya

petugas lalu lintas yang mengawasi, adanya mobil yang parkir di badan jalan,

permukaan jalan tidak rata, tidak ada jembatan penyeberangan, dan tidak ada

pembatasan jenis kendaraan. Banyaknya pengguna jalan yang tidak tertib,

seperti adanya pedagang kaki lima yang berjualan di tepi jalan, dan parkir

liar. Selain itu, ada pemakai jalan yang melawan arus. Hal ini terjadi karena

kurangnya jumlah petugas lalu lintas dalam mengatasi jalannya lalu lintas

terutama di jalan-jalan yang rawan macet. ( Boediningsih 2011 )

Penyebab lainnya adalah karena factor penggunaan lahan yang

memicu adanya bangkitan perjalanan ( Trip Generation ). Bangkitan

perjalanan adalah jumlah perjalanan yang terjadi dari suatu tata guna lahan
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tertentu dalam lingkup wilayah/kota (baik antar kota maupun dalam kota)

sebagai akibat bekembangnya kegiatan masyarakat yang mendiami

wilayah/kota itu ( Fidel Miro 136:2012 ). Sedangkan pembangkit

perjalananya seperti kawasan perumahan, kawasan perdagangan, kawasan

perkantoran, kawasan industry dan kawasan pendidikan.

1.5.2 Jalan Lingkar

Jalan lingkar adalah jalan yang melingkari pusat kota, yang berfungsi

untuk mengalihkan sebagai arus lalu lintas terusan dari pusat kota. Biasanya

merupakan bagian jaringan jalan dengan pola radial membentuk ring radial.

(Wikipedia, 2013)

1.5.3 Penelitian Sebelumnya

Risky, Dedi (2011) dalam penelitian yang berjudul Kemacetan Lalu

Lintas di Kota Surakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi

tingkat kemacetan lalu lintas di Kota Surakarta, dan titik-titik lokasi yang

berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas, dan juga mengetahui faktor-faktor

yang mempengaruhi kemacetan di Kota Surakarta. Metode yang digunakan adalah

survey. Hasil penelitian menunjukan bahwa kemacetan lalu lintas di kota

Surakarta ada tiga variasi yaitu, kemacetan tinggi dengan nilai LOS 0,30 - 1,52,

yaitu di Jalan Bridjen Slamet Riyadi A, dan Bridjen Slamet Riyadi B dengan nilai

LOS 0.20 - 0.59 kemacetan sedang, dan di Jalan Dr. Rajiman dengan nilai LOS

0.20 - 0.55 termasuk sedang, dan kemacetan rendah terjadi di jalan R.E.

Martadinata dengan nilai LOS adalah 0.20 - 0.50. Kemacetan terjadi pada saat

peak hour (jam sibuk), yang di sebabkan berbagai faktor. Lahan parkir yang

letaknya memusat pada pinggir ruas jalan tersebut sebagai penyebab. Selain itu

ada faktor lain yang berpengaruh terhadap kemacetan lalu lintas di Kota Surakarta

yaitu, pemberhentian angkutan umum bukan pada tempatnya, sehingga kemacetan

terjadi pada lokasi jalan tersebut, akibatnya tersendatnya arus lalu lintas yang

melewati jalan tersebut. Fasilitas perberhentian angkutan umum kurang di

manfaatkan oleh pengemudi angkutan umum, sehingga terjadi terminal bayangan
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di jalan tersebut. Hasil observasi di lapangan dapat di ambil kesimpulan bahwa

kemacetan lalu lintas di Kota Surakarta di pengaruhi keberadaan lahan parkir yang

penempatan lokasi yang memusat pada suatu titik, dan juga pemberentian

angkutan umum bukan pada tempatnya, dan volume kendaraan sangat tinggi

disetiap jalan yang menjadi obyek penelitian.

Sri Devi, Amita (2012) dalam penelitian yang berjudul Tingkat

Kemacetan Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Semarang-Demak Kecamatan Genuk

Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Lokasi

kemacetan. (2) Faktor penyebab kemacetan. (3) Tingkat kemacetan dengan

menggunakan tingkat pelayanan jalan (level of services). (4) Waktu terjadinya

kemacetan. Metode yang digunakan adalah metode observasi dengan melihat

kondisi jalan, volume lalu lintas, dan metode dokumentasi yang meliputi peta

administrasi, peta jaringan jalan, dan penggunaan lahan. Hasil penelitian ini

adalah kemacetan lalu lintas pada ruas jalan Semarang-Demak di Kecamatan

Genuk terdapat di depan terminal Terboyo yang disebabkan banyak kendaraan

penumpang yang berhenti di depan terminal, kawasan industri Terboyo yang

disebabkan adanya aktivitas industri, dan depan pasar Genuk yang disebabkan

adanya aktivitas pasar. Volume lalu lintas tertinggi terdapat di pasar Genuk pada

hari efektif kerja pada jam 07.00-08.00 sebanyak 11.671 kendaraan dengan

tingkat pelayanan jalan sebesar 2,25 termasuk kelas F, hal ini disebabkan oleh

adanya aktivitas pasar pada pagi hari dan juga hari efektif kerja sedangkan volume

lalu lintas terendah terdapat di terminal Terboyo pada hari libur kerja pada jam

06.00-07.00 sebanyak 1.308 kendaraan dengan tingkat pelayanan jalan sebesar

0,19 termasuk kelas A. Simpulan penelitian ini adalah. (1) Titik kemacetan

terdapat di terminal Terboyo, kawasan industri Terboyo, dan depan pasar Genuk.

(2) Kemacetan di Kecamatan Genuk juga dipengaruhi oleh penggunaan lahan di

sekitarnya yaitu terdapat bangunan, pemukiman dan industri. (3) Volume lalu

lintas tertinggi terdapat di pasar Genuk arah Demak-Semarang pada hari efektif

kerja Kamis  jam 07.00-08.00 sebanyak 11.671 kendaraan. (4) Tingkat kemacetan

yang ada di ruas jalur Semarang-Demak di Kecamatan Genuk termasuk dalam

kelas tinggi. (5) Tingkat pelayanan jalan di jalan pantura Semarang-Demak ini
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dikategorikan dalam tingkat pelayanan sedang dengan karakteristik B dan F. (6)

Waktu kemacetan mengalami jam puncak pada pagi hari dan sore hari. Saran yang

dapat diajukan sebagai berikut : (1) perlu adanya larangan bagi kendaraan besar

yang melintas pada jam sibuk. (2) perlu adanya tindakan dari pihak lalu lintas

untuk mengatur arus lalu lintas pada jam sibuk. (3) perlu ada himbauan terhadap

pengguna jalan, supaya dapat meminimalisasi pelanggaran lalu lintas terutama di

depan terminal Terboyo dan depan pasar Genuk. (4) perlu ada pengawasan yang

ketat terhadap pengemudi angkutan agar menaati rambu lalu lintas



N
o

Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil

1 Dedi
Risky
(2011)

Kemacetan Lalu
Lintas di Kota
Surakarta

(1) Mengidentifikasi tingkat kemacetan lalu
lintas di Kota Surakarta,

(2) Mengetahui titik-titik lokasi yang
berpotensi menimbulkan kemacetan lalu
lintas

(3) Mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi kemacetan di Kota
Surakarta

Survei Kemacetan lalu lintas di Kota Surakarta ada tiga variasi yaitu, kemacetan tinggi dengan
nilai LOS 0,30 - 1,52, yaitu di Jalan Bridjen Slamet Riyadi A, dan Bridjen Slamet Riyadi B
dengan nilai LOS 0.20 - 0.59 kemacetan sedang, dan di Jalan Dr. Rajiman dengan nilai
LOS 0.20 - 0.55 termasuk sedang, dan kemacetan rendah terjadi di jalan R.E. Martadinata
dengan nilai LOS adalah 0.20 - 0.50

2 Amita
Sri Devi
(2012)

Tingkat Kemacetan
Lalu Lintas Pada Ruas
Jalan Semarang-
Demak Kecamatan
Genuk Kota
Semarang

Untuk mengetahui :
(1) Lokasi kemacetan.
(2)Faktor penyebab kemacetan.
(3) Tingkat kemacetan dengan menggunakan
tingkat pelayanan jalan (level of services).
(4) Waktu terjadinya kemacetan

Metode Observasi
dan Dokumentasi

Kemacetan lalu lintas pada ruas jalan Semarang-Demak di Kecamatan Genuk terdapat di
depan terminal Terboyo yang disebabkan banyak kendaraan penumpang yang berhenti di
depan terminal, kawasan industri Terboyo yang disebabkan adanya aktivitas industri, dan
depan pasar Genuk yang disebabkan adanya aktivitas pasar. Volume lalu lintas tertinggi
terdapat di pasar Genuk pada hari efektif kerja pada jam 07.00-08.00 sebanyak 11.671
kendaraan dengan tingkat pelayanan jalan sebesar 2,25 termasuk kelas F, hal ini
disebabkan oleh adanya aktivitas pasar pada pagi hari dan juga hari efektif kerja sedangkan
volume lalu lintas terendah terdapat di terminal Terboyo pada hari libur kerja pada jam
06.00-07.00 sebanyak 1.308 kendaraan dengan tingkat pelayanan jalan sebesar 0,19
termasuk kelas A

3 Sebastia
n
Wibilek
sono
(2014)

Analisis Dampak

Pembangunan Jalan

Lingkar Selatan

Tehadap Tingkat

Kemacetan Lalu

Lintas Di Kecamatan

Pati Kabupaten Pati

1.Mengetahui variasi tingkat kemacetan pada
ruas jalan Kecamatan Pati dengan
menggunakan tingkat pelayanan (level of
services) yang terjadi di Kecamatan Pati
sebelum dan sesudah adanya jalan lingkar
selatan Pati.
2.Mengetahui factor-faktor yang berasosiasi
dengan tingkat kemacetan di Kecamatan Pati.

Metode Observasi
dan Dokumentasi
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1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini adalah penelitian lanjutan dari penelitian yang pernah

peneliti lakukan ditahun 2012, hasil penelitian dapat dilihat di Tabel 1.1  pada

halaman 5. Pada tahun 2012, jalan lingkar selatan Pati belum resmi dibuka, masih

dalam tahap pembangunan.

Sekarang jalan lingkar selatan Pati sudah resmi dibuka, jadi peneliti ingin

mengetahui a) variasi tingkat kemacetan pada ruas jalan Kecamatan Pati dengan

menggunakan tingkat pelayanan (level of services) yang terjadi di Kecamatan Pati

sebelum dan sesudah adanya jalan lingkar selatan Pati, b) faktor-faktor yang

berasosiasi dengan tingkat kemacetan di Kecamatan Pati.

Peneltian ini terbagi dalam beberapa tahap, pertama adalah penentuan

lokasi penelitian dengan cara identifikasi penggunaan lahan untuk mengetahui

daerah tarikan dan bangkitan perjalanan, selanjutnya perhitungan volume lalu

lintas di lokasi penelitian tersebut,dan terakhir, mengolah hasil penelitian serta

mengidentifikasi faktor-faktor yang berasosiasi dengan tingkat di Kemacetan Pati.
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Gambar 1.1 Kerangka pemikiran

Analisis Data

1. Peta Administrasi Kecamatan Pati

2. Peta Jaringan Jalan Kecamatan
Pati

3. Tingkat kemacetan di Jln.
Ronggowarsito, Jln Kol. Sunandar
dan Jln. Dr. Susanto sebelum
adanya jalan lingkar selatan Pati

Dokumentasi Survei Lapangan

Kepadatan kendaraan di Kecamatan
Pati sebelum dan sesudah adanya

jalan lingkar selatan

Pengumpulan Data

1. Panjang, lebar, kelas jalan di
Kecamatan Pati

2. Volume Kendaraan Periodik

Variasi Tingkat Kemacetan / LOS
di lokasi penelitian

Peta tingkat Kemacetan / LOS di
lokasi penelitian

Faktor-Faktor Penyebab
Kemacetan



16

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Metode

1. Metode Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang

ada pada objek penelitian.

a) Kondisi jalan

Melihat kondisi jalan di lapangan lokasi pengamatan

b) Volume lalu lintas

Menghitung banyaknya kendaraan yang lewat pada garis

pengamatan selama waktu pengamatan dengan menggunakan tingkat

pelayanan jalan (level of services)

2. Metode Dokumentasi

Metode ini ditunjukan untuk memperoleh data mengenai hal-hal yang

berupa catatan, transkrip, surat kabar, dan sebagainya (metode pengumpulan data

melalui sumber tertulis). Metode ini digunakan untuk mencari data-data sekunder

yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Metode dokumentasi dalam penelitian ini

yang meliputi:

a) Peta administrasi Kecamatan Pati

b) Peta jaringan jalan Kecamatan Pati.
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1.7.2 Lokasi Penelitian

Daerah yang menjadi obyek penelitian adalah di Kecamatan Pati, Lokasi

penelitian ini dipilih karena lokasi di Kecamatan Pati dilewati jalur

Pantura Pati - Surabaya sering terjadi kemacetan. Hal ini menjadi masalah

karena didaerah ini merupakan daerah yang sering dilalui kendaraan baik

yang menuju ke Pati - Surabaya maupun arah Surabaya – Pati. Penentuan

titik penelitian adalah berdasarkan grid yang tertampil saat pembuatan peta

melalui ArcGis 10 dengan skala 1:70.000 tanpa mengubah jumlah grid

secara manual, dengan system random sampling dengan asumsi lokasi

tersebut sudah mewakili grid lain.

1.7.3 Variabel Penelitian

Variabel Penelitian adalah obyek penelitian atau yang menjadi titik perhatian

suatu penelitian. Variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

1. Jalan

a) Panjang jalan

b) Lebar jalan

c) Nama jalan

d) Kelas jalan

2. Kemacetan

a) Lokasi Kemacetan

b) Jam-jam sibuk.

1.7.4 Tahap Pengumpulan Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu:

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau obyek yang

diteliti, atau ada hubunganya dengan yang diteliti. Data primer ini meliputi

volume lalu lintas yang meliputi jumlah dan jenis kendaraan yang lewat, lebar
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jalan, jumlah kendaraan yang keluar masuk kawasan, kendaraan yang berhenti

maupun kendaraan yang parkir, dan penyebab kemacetan. Data primer ini

dianalisa tiap titik pengamatan dengan menghitung tingkat pelayanan jalan

(level of services).

2. Data Sekunder

Adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh

orang atau instansi di luar diri peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu

sesungguhnya data yang asli. Data tersebut dapat diperoleh dari instansi-

instansi dan perpustakaan.

a) Peta Administrasi Kecamatan Pati.

b) Peta Jaringan Jalan Kecamatan Pati.

1.7.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1.7.5.1 Metode Deskriptif

Dalam studi ini metode deskriptif digunakan untuk memberikan

gambaran dan penjelasan terhadap kondisi sistem transportasi di

Kecamatan Pati. Dengan menggunakan metode ini kita

mengidentifikasikan kondisi lalu lintas sepanjang Jalan di Kecamatan Pati.

1.7.5.2 Metode Kuantitatif

Dengan metode ini digunakan untuk menganalisis kinerja jalan yang

mengalami kemacetan lalu lintas yaitu :

a. Volume lalu lintas

Melakukan analisis terhadap banyaknya volume lalulintas dalam

satuan mobil penumpang (smp), terhadap mobil yang melintas sehingga

dapat diketahui pembebanan perjalanan (traffic assignment). Perhitungan
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Volume lalulintas dengan mengalikan jumlah setiap jenis kendaraan

dengan ekivalensi mobil penumpang (emp) kedalam satuan mobil

penumpang (smp). Selanjutnya besar volume lalulintas dalam satuan smp

dikelompokkan jumlah total dari seluruh kendaraan dan kelompok

jumlah total kendaraan bermotor.

Rumus yang digunakan :

Keterangan:

Q = volume lalu lintas

n = jumlah kendaraan yang lewat

t = waktu (jam)

b. Tingkat Pelayanan Jalan

Melakukan analisis tingkat pelayanan ruas jalan (LOS) dengan

menghitung jumlah kendaraan yang melalui satu garis melintang disuatu

ruas jalan per satuan waktu (jam) dibagi dengan kapasitas atau daya

tampung jalan

Rumus :

Keterangan :

LOS = Tingkat pelayanan

v = Volume lalu lintas perjam (ESMP)

c = Kapasitas praktis jalan (SMP)

Q = n / t
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c. Kepadatan Lalu lintas

Melakukan analisis kepadatan lalu lintas pada setiap jalan

Rumus ;

Keterangan :

Vu = Kepadatan lalu lintas (Kendaraan/meter)

n= Jumlah Kendaraan

L= Panjang jalan (m)

1.8 Batasan Operasional

1.8.1 Jalan Lingkar

Jalan lingkar adalah jalan yang melingkari pusat kota, yang

berfungsi untuk mengalihkan sebagai arus lalu lintas terusan dari

pusat kota. Biasanya merupakan bagian jaringan jalan dengan pola

radial membentuk ring radial

1.8.2 Transportasi

Transportasi secara umum dapat diartikan sebagai usaha

pemindahan atau penggerakan orang atau barang dari suatu lokasi,

yang disebut lokasi asal, ke lokasi lain, yang biasa disebut lokasi

tujuan, untuk keperluan tertentu dengan mempergunakan alat tertentu

pula

1.8.3 Kemacetan

Situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu

lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi

kapasitas jalan (Wikipedia, 2013).

K = n/L
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1.8.4 Tingkat Pelayanan Jalan

Tingkat pelayanan (level of service) suatu ruas jalan adalah

perbandingan antara volume lalu lintas dan kapasitas jalan tersebut.

Pada kecepatan tinggi, volume lalu lintas pasti rendah, sebaliknya

pada volume tinggi, kecepatan akan menurun. Pada saat volume lalu

lintas mencapai titik balik, titik tersebut merupakan kapasitas atau

volume maksimum jalan. Tetapi jika arus lalu lintas beroperasi pada

kapasitas jalan tersebut, maka setiap gangguan kecil terhadap  arus

lalu lintas akan mempunyai pengaruh yang besar, atau kondisi arus

lalu lintas cepat menjadi tidak stabil. Kapasitas jalan dipengaruhi oleh

lebar jalan dan sistem jalan satu arah atau dua arah (Dedy Arief,

1987:17)


